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AGRICULTURA 
 
 Preocupação com a seca na Paraíba e suas 
conseqüências à agricultura do Estado. Sen. Ney Suassuna. 504 
 
 
(AIDS) 
 
 Necessidade de ampliação na abordagem das 
campanhas de prevenção à AIDS para às pessoas idosas. Sen. 
Leomar Quintanilha. 179 
 
 
(ALCA) 
 
 Transcrição do discurso do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso durante a reunião da Cúpula das Américas, realizada em 
Quebec, Canadá, sobre a formação da Alca – Área de Livre 
Comércio das Américas. Sen. Romero Jucá. 217 
 
 Elogios ao posicionamento do Governo brasileiro, 
manifestada em Quebec, Canadá, relativo à formação da Área de 
Livre Comércio das Américas – ALCA. Sen. Lúcio Alcântara. 566 
 
 Apoio às preocupações do Senador Lúcio Alcântara com 
relação à Alca. Sen. Edison Lobão. 568 
 
 
AMIANTO 
 
 Preocupação com a campanha de entidades estrangeiras 
contra o amianto brasileiro que, segundo análise da Unicamp, não é 
de natureza cancerígena. Sen. Íris Rezende. 189 
 
 
BANCO DA AMAZÔNIA 
 
 Homenagens à gestão da Sra. Flora Valladares Coelho a 
frente do Banco da Amazônia, registrando o aumento de recursos do 
Fundo Constitucional do Norte (FNO) aplicados no Estado do Acre, 
em 2000. Sen. Nabor Júnior. 181 
 
 
CARBONO 
 
 Críticas à não adesão dos Estados Unidos às normas 
contidas no Protocolo de Kyoto, destinadas a reduzir a emissão na 
atmosfera de dióxido de carbono e outros gases prejudiciais ao 
meio-ambiente. Sen. Jefferson Péres. 259 
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COMEMORAÇÃO 
 
 Transcurso, no último dia 19, do Dia do Exército 
Brasileiro. Sen. Romeu Tuma. 408 
 
 Transcurso, em 1º de maio, do Dia Internacional do 
Trabalho. Sen. Geraldo Cândido. 438 
 
 
CONGRESSO NACIONAL 
 
 Necessidade de preservar a Instituição do Congresso 
Nacional por meio da investigação e punição exemplar de 
parlamentares envolvidos em irregularidades. Sen. Heloísa Helena. 222 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
 Considerações sobre a sua plataforma à pré-candidatura 
a Presidente da República. Sen. Eduardo Suplicy. 435 
 
 Considerações sobre a atividade política no Brasil e a 
deterioração da moralidade pública. Sen. Lauro Campos. 572 
 
 
(COPEL) 
 
 Posicionamento contrário à privatização da Companhia 
Paranaense de Eletricidade – COPEL, registrando o movimento para 
a obtenção de assinaturas visando a apresentação de projeto 
popular, na Assembléia Legislativa do Paraná, contra a referida 
privatização. Sen. Álvaro Dias. 187 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
 Preocupação com a disparidade regional na distribuição 
de recursos para a política educacional e científica no País. Sen. 
Carlos Patrocínio. 176 
 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, que 
modifica o § 6 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. 393 
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 Justificativas para apresentação de proposta de emenda à 
Constituição, que concede isenção tributária aos fabricantes de 
lâmpadas de sódio e fluorescentes, visando incentivar a economia 
de energia elétrica no País. Sen. Ademir Andrade. 175 
 
 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. 240 
 
 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 
Ornellas.  240 
 
 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. 392 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, que 
modifica o § 6 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. 393 
 
 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. 495 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, que 
modifica o § 6 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. 497 
 
 
GOVERNO FEDERAL 
 
 Apelo para um posicionamento mais firme do governo 
brasileiro na execução do projeto de navegabilidade dos rios 
Araguaia, Tocantins e das Mortes. Sen. Íris Rezende. 189 
 
 
HOMENAGEM 
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 Homenagem pelo transcurso de falecimento do 
empresário Romulo Maiorana, fundador de complexo de 
comunicação no Estado do Pará. Justificativas ao Projeto de Lei do 
Senado nº 49, de 2001, de autoria de S.Ex.ª, que permite o ingresso 
de pessoas físicas no Programa de Recuperação Fiscal-Refis, 
instituído pelo art. 1º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. Sen. 
Luiz Otávio. 194 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia do Índio, celebrado 
em 19 de abril. Sen. Gilvam Borges. 198 
 
 Homenagem aos 150 anos de nascimento do intelectual 
sergipano Sílvio Romero. Sen. Antônio Carlos Valadares. 442 
 
 Homenagem pelo transcurso do septuagésimo primeiro 
aniversário do Senador José Sarney. Sen. Gilvam Borges. 509 
 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
 Apoio à extensão da gratificação de operações especiais 
aos policiais rodoviários federais. Registro das homenagens 
prestadas, no Estado de Sergipe, pelo transcurso do 
sesquicentenário de nascimento do pensador Sílvio Romero. Sen. 
Maria do Carmo Alves. 220 
 
 Homenagens póstumas a Tancredo Neves e Mário 
Covas. Sen. Sérgio Machado. 407 
 
 Homenagens de pesar, em nome do PPS, pelo 
falecimento do empresário André Antonio Maggi. Sen. Paulo 
Hartung.  504 
 
 Reverências à memória do historiador Caio Prado Júnior. 
Sen. Ademir Andrade. 578 
 
 
(ICMS) 
 
 Solicitação de apoio à proposta de emenda constitucional 
de sua autoria, que altera a legislação tributária da Constituição de 
1988, visando descentralizar recursos da arrecadação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das grandes 
cidades para o interior. Sen. Ricardo Santos. 429 
 
 
IMPRENSA 
 
 Esclarecimentos sobre notícias veiculadas pela imprensa, 
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referentes ao voto de S.Ex.ª na sessão de cassação do ex-Senador 
Luiz Estevão. Sen. Bernardo Cabral. 167 
 
 Comentários à reportagem da Folha de S.Paulo da última 
sexta-feira, sobre a decisão das indústrias de indicar ao consumidor 
o preço razoável a ser cobrado pelo produto. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos.  197 
 
 Denúncia da tentativa de obrigar a Rede Globo de 
televisão a ceder sinal de satélite à TV a cabo do Grupo Abril, 
recentemente adquirida por emissora norte-americana. Sen. Moreira 
Mendes.  308 
 
 Correção de erro geográfico publicado na revista IstoÉ 
sobre o extremo norte do Brasil, que não é o Oiapoque e sim o topo 
do Monte Caburaí, em Roraima. Sen. Mozarildo Cavalcanti. 432 
 
 Apelo aos membros da Comissão de Educação para que 
não aprovem a nova concessão à Rede TV, até que sejam 
cumpridas todas as obrigações trabalhistas assumidas pelo seus 
pretendentes, quando da transferência da antiga TV Manchete. Sen. 
Ney Suassuna. 504 
 
 
INDIGNAÇÃO 
 
 Indignação com a divulgação, pela Internet, de listas 
apócrifas da votação secreta que cassou o ex-Senador Luiz 
Estevão. Sen. Lúcio Alcântara. 312 
 
 
(INPI) 
 
 Importância do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial – INMETRO, para o desenvolvimento 
tecnológico e industrial do Brasil. Sen. Romero Jucá. 410 
 
 
(MD) 
 
 Considerações sobre aspectos do Relatório Anual do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
destacando as vantagens na instalação de diversos fóruns setoriais 
e na adoção do Programa Brasil Empreendedor. Sen. Romero Jucá. 512 
 
 
(MS) 
 
 Intenção de encaminhar à Mesa requerimento de voto de 
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congratulações aos Ministros da Saúde, José Serra, e das Relações 
Exteriores, Celso Lafer, face ao êxito obtido na Comissão de Direitos 
Humanos da ONU, referente às medicações anti-AIDS. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos. 213 
 
 
(ONU) 
 
 Enaltecimento à posição do Brasil na Comissão de 
Direitos Humanos da ONU e pelo desenvolvimento dos programas 
de combate à AIDS. Importância do Projeto ”Tocantins Memória 
Viva“, para o resgate da história do Estado. Sen. Carlos Patrocínio. 215 
 
 
PARECER 
 
 Parecer nº 189, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 23, de 
2000, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de 
concessão e prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da 
Constituição Federal, estabelecendo critérios de transparência para 
a exploração de concessões públicas. Sen. Roberto Requião. 160 
 
 Parecer nº 190, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2000 (nº 371/99, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Educativa e Cultural Arinense a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Arinos, Estado de Minas 
Gerais. Sen. Francelino Pereira. 204 
 
 Parecer nº 191, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2000 (nº 
1.180/95, na Casa de origem), que dispõe sobre a inserção, nas fitas 
de vídeo gravadas que especifica, destinadas à venda ou aluguel no 
País, da seguinte mensagem: ”Faça sexo seguro. Use camisinha“. 
Sen. Gilvam Borges. 205 
 
 Parecer nº 192, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1998 (nº 
4.544/98, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação de quadro com informações sobre drogas psicoativas, 
lícitas e ilícitas, em lugares públicos. Sen. Gilvam Borges. 206 
 
 Parecer nº 193, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 281, de 1999 (nº 
150, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Carlos Wilson. 245 
 
 Parecer nº 194, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 286, de 1999 (nº 
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171, de 1999, na Câmara dos Deputados. Sen. Carlos Wilson. 246 
 
 Parecer nº 195, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 2000 (nº 
100, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Carlos Wilson. 247 
 
 Parecer nº 196, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 2000 (nº 
103, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Carlos Wilson. 248  
 
 Parecer nº 197, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 2000 (nº 
106, de 2000, na Câmara dos Deputados). Sen. Carlos Wilson. 248 
 
 Parecer nº 198, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2000 (nº 
192, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Carlos Wilson. 249 
 
 Parecer nº 199, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2001 (nº 
3.242/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos das Leis nºs 4.947, de 6 de abril 
de 1966, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 dezembro 
de 1973, 6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e dá outras providências (altera normas sobre 
cadastro, tributação e registro imobiliário de imóveis rurais). Sen. 
Osmar Dias. 303 
 
 Parecer nº 200, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2001 
(nº 3.242/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos das Leis nºs 4.947, de 6 de abril 
de 1966, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 dezembro 
de 1973, 6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e dá outras providências (altera normas sobre 
cadastro, tributação e registro imobiliário de imóveis rurais). Sen. 
Gerson Camata. 305 
 
 Parecer nº 201, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 353, de 1999. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti. 349 
 
 Parecer nº 202, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2001 
(nº 1.615/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação 
dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
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Transportes, e dá outras providências. Sen. Antônio Carlos 
Magalhães. 362 
 
 Parecer nº 203, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2001 (nº 
1.615/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação 
dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes, e dá outras providências. Sen. Nabor Júnior. 376 
 
 Parecer nº 204, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de 1999 (nº 
179, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 398 
 
 Parecer nº 205, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de 1999 (nº 
183, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Carlos Wilson. 399 
 
 Parecer nº 206, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 2000 (nº 
210, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 400 
 
 Parecer nº 207, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 2000 (nº 
269, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 400 
 
 Parecer nº 208, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1999. Sen. 
Antonio Carlos Valadares. 401 
 
 Parecer nº 209, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de 1999. Sen. 
Carlos Wilson. 402 
 
 Parecer nº 210, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2000, de autoria 
do Senador Luiz Estevão, que acrescenta dispositivo ao artigo 3º da 
Lei nº 8.650, de 22 de abril de 1993, que dispõe sobre as relações 
de trabalho do Treinador Profissional de Futebol e dá outras 
providências, a fim de permitir ao jogador de futebol o exercício da 
profissão nas condições que especifica. Sen. Maguito Vilela. 417 
 
 Parecer nº 211, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2000, de 
autoria do Senador Geraldo Althoff, que acrescenta dispositivos à 
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Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para conceder o benefício do 
seguro-desemprego aos trabalhadores que especifica, e dá outras 
providências. Sen. Lúcio Alcântara. 421 
 
 Parecer nº 212, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 1999 (nº 644/98, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da “Rádio Barbacena Ltda.”, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Barbacena, Estado de Minas 
Gerais. Sen. Francelino Pereira. 424 
 
 Parecer nº 213, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2000 (nº 441/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
“Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Lasafá” a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caeté, 
Estado de Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira. 424 
 
 Parecer nº 214, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 232, de 2000 (nº 433/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
“Associação Rádio Comunitária Belo Horizonte” a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Manaus, Estado do 
Amazonas. Sen. Gilvam Borges. 425 
 
 Parecer nº 215, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2000 (nº 562/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
“Associação de Radiodifusão Comunitária Itaperuçu – ARCI” a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaperuçu, 
Estado do Paraná. Sen. Álvaro Dias. 426 
 
 Parecer nº 216, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2001 (nº 528/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à “Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Dolores 
Alcântara”, para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cascavel, Estado do Ceará. Sen. 
Ricardo Santos. 426 
 
 Parecer nº 217, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2001 (nº 538/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à “Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa 
Senhora da Conceição”, para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Ponta das Pedras, 
Estado do Pará. Sen. Marluce Pinto. 427 
 
 Parecer nº 218, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
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nº 16, de 2001 (nº 3.242, de 2000, na Casa de origem). Sen. Antonio 
Carlos Valadares. 494 
 
 Parecer nº 219, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 1999 (nº 
54, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 498 
 
 Parecer nº 220, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2000 (nº 98, 
de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 499 
 
 Parecer nº 221, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2000 (nº 99, 
de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 499 
 
 Parecer nº 222, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2000 (nº 
220, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 500 
 
 Parecer nº 223, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 91, de 2000 (nº 
228, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 501 
 
 Parecer nº 224, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2000 (nº 
252, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 502 
 
 Parecer nº 225, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 175, de 2000 (nº 
370, de 1999, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 503 
 
 Parecer nº 226, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de 2000 (nº 
481, de 2000, na Câmara dos Deputados). Sen. Antonio Carlos 
Valadares. 503 
 
 Parecer nº 227, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. Sen. 
Geraldo Althoff. 516 
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 Parecer nº 228, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. Sen. 
Geraldo Althoff. 521 
 
 Parecer nº 229, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2001 (nº 57/99, na Casa 
de origem), que denomina Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel. 
Aviador César Bombonato o aeroporto da cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais. Sen. Gerson Camata. 527 
 
 
(PET) 
 
 Defesa do Programa Especial de Treinamento – PET, do 
Ministério da Educação. Sen. Ademir Andrade. 251 
 
 Defesa da manutenção do Programa Especial de 
Treinamento – PET, administrado pela CAPES/MEC. Sen. Eduardo 
Suplicy.  529 
 
 
(PFL) 
 
 Transcrição da moção de apoio subscrita pelos 
governadores do PFL, em defesa da continuidade das obras da 
Ferrovia Norte-Sul. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 406 
 
 
PROJETO DE LEI 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2001, que altera 
redação dos arts. 148 e o § 2º do art. 902 da Lei nº 5.869, de 1973 – 
Código de Processo Civil. Sen. Carlos Patrocínio. 235 
 
                 Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 207, de 1995, 
que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, e determina outras providências (trabalho 
escravo). Sen. Júlio Campos. 244 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2001, que acrescenta 
capítulo referente a Cooperativas de Trabalho na Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades 
cooperativas e dá outras providências. Sen. Jonas Pinheiro. 321 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2001, que estabelece 
condições diferenciadas de empréstimos para pequenas e 
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microempresas e dá outras providências. Sen. Osmar Dias. 326 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 353, de 1999, que dispõe 
sobre o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais e 
estabelece critérios objetivos de distribuição dos recursos no âmbito 
dos partidos. Sen. Sérgio Machado. 327 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 151, de 1999, que dispõe 
sobre a destinação de recursos Orçamentários para o custeio das 
campanhas eleitorais. Sen. Pedro Simon. 350 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1999, que modifica a 
Lei nº 9.096, de 1995, com a finalidade de ampliar o prazo de filiação 
partidária. Sen. Jorge Bornhausen. 350 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 70, de 2001, que proíbe a 
exigência do conhecimento de língua estrangeira nos concursos 
públicos e nos vestibulares ou outras espécies de provas para 
ingresso nas universidades. Sen. Gilvam Borges. 446 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 Defesa do projeto de resolução de autoria de S.Ex.ª, que 
cria a Comissão de Defesa ao Consumidor. Sen. Eduardo Siqueira 
Campos.  197 
 
 
(PT) 
 
 Manutenção de sua pré-candidatura pelo Partido dos 
Trabalhadores à presidência da República. Sen. Eduardo Suplicy. 258 
 
 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 
 Defesa da aprovação urgente das reformas tributária e 
política. Sen. Maguito Vilela. 445 
 
 
REGIÃO AMAZÔNICA 
 
 Considerações sobre o debate em torno da fixação do 
percentual de 20% como limite para derrubada de floresta, na região 
Amazônica. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 530 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 Requerimento nº 205, de 2001, solicitando a tramitação 
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conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 303, 511 e 555, de 
1999, com o Projeto de Lei do Senado nº 92, de 1996, por versarem 
sobre a mesma matéria. Sen. Marina Silva. 167 
 
 Requerimento nº 206, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2000, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 511, 555 e 303, de 1999, por 
versarem sobre a mesma matéria. Sen. Romeu Tuma. 167 
 
 Requerimento nº 207, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 216, de 1999, que proíbe, 
por cinco anos, o plantio e a comercialização de alimentos contendo 
Organismos Geneticamente Modificado (OGM) ou derivados de 
OGM, em todo o território nacional, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 271, de 2000, que suspende até o ano de 2004 a produção e a 
comercialização de Organismos Geneticamente Modificados 
(OGMs) e dá outras providências. Sen. Osmar Dias. 212 
 
 Requerimento nº 208, de 2001, solicitando que a Hora do 
Expediente da sessão do dia 20 de junho do corrente ano, seja 
dedicada a comemorar o décimo aniversário de falecimento do 
historiador Caio Prado Júnior, que transcorreu em novembro de 
2000. Sen. Roberto Freire. 212 
 
 Requerimento nº 209, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado nº 353, de 1999, que tramita em conjunto com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 151, de 1999, e 252, de 2000, que 
tratam sobre financiamento público de campanhas eleitorais. Sen. 
José Eduardo Dutra. 234 
 
 Requerimento nº 210, de 2001, solicitando voto de 
congratulações aos Ministros da Saúde, Sr. José Serra, e das 
Relações Exteriores, Sr. Celso Lafer, pelo trabalho desenvolvido 
junto à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas, que culminou com a aprovação da proposta brasileira de 
resolução, definindo o acesso aos medicamentos e à tecnologia de 
combate à Aids uma questão de direitos humanos. Sen. Eduardo 
Siqueira Campos. 237 
 
 Requerimento nº 214, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2000, que 
dispõe sobre o financiamento público exclusivo de campanhas 
eleitorais. Sen. Eduardo Suplicy. 250 
 
 Requerimento nº 221, de 2001, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Sr. André Antônio Maggi. Sen. Jonas 
Pinheiro.  402 
 
 Requerimento nº 222, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Justiça as informações que menciona. Sen. Eduardo 
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Suplicy.  449 
 
 Requerimento nº 160, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 22 e 23, de 2001, por 
regularem a mesma matéria. Sen. Antero Paes de Barros. 504 
 
 Requerimento nº 161, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2001, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 12, de 2000 e o Projeto de Lei do Senado nº 
133, de 1999, que já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. Sen. Emilía Fernandes. 504 
 
 Requerimento nº 223, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2001, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 44, de 2000, por versarem sobre o mesmo 
assunto. Sen. Lúcio Alcântara. 565 
 
 Requerimento nº 224, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2001, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 44, de 2000, por tratarem de matéria correlata. 
Sen. Lauro Campos. 578 
 
 
(RJ) 
 
 Críticas à nova administração da Rádio MEC, do Rio de 
Janeiro. Sen. Roberto Saturnino. 445 
 
 
(RO) 
 
 Críticas ao Governo Federal pela má conservação das 
estradas economicamente importantes do Estado de Rondônia. Sen. 
Moreira Mendes. 507 
 
 
RODOVIA 
 
 Protestos contra a precariedade das rodovias federais 
brasileiras, em particular, no Estado do Maranhão. Sen. Edison 
Lobão.  568 
 
 
SAUDAÇÃO 
 
 Saudações aos representantes dos policiais rodoviários 
federais, presentes na Galeria do Plenário, que reivindicam a 
extensão àquela categoria da GOE – Gratificação de Operações 
Especiais. Sen. Antônio Carlos Valadares. 222 
 



 

 

16 

16 

 
SAÚDE 
 
 Relato da visita de S. Ex.ª aos Estados Unidos para 
observar a política de saúde daquele país no tratamento de doenças 
de fibrilação ventricular, conhecida como morte súbita. Defesa da 
aprovação de projeto de lei que obriga o estado a disponibilizar à 
população de baixa renda o tratamento de desfibrilação ventricular, 
em tramitação na Câmara dos Deputados. Sen. Tião Viana. 576 
 
 
SENADO FEDERAL 
 
 Apelo à Casa para aprovação do projeto sobre o Estatuto 
das Cidades, que regulamenta as diretrizes gerais da política urbana 
do País. Sen. Mauro Miranda. 168 
 
 Esclarecimentos sobre o episódio da violação do painel 
eletrônico do Senado, por ocasião da votação de cassação do ex-
Senador Luiz Estevão. Sen. José Roberto Arruda. 170 
 
 Necessidade urgente de criação e instalação da 
Comissão de Defesa do Consumidor e da Concorrência no Senado 
Federal. Sen. Eduardo Siqueira Campos. 200 
 
 Apelo para divulgação da lista de votação resultante da 
violação do Painel Eletrônico do Plenário. Reafirmação do seu voto 
pela cassação do ex-Senador Luiz Estevão. Sen. Heloísa Helena. 222 
 
 Esclarecimentos à Casa sobre a inconstitucionalidade da 
apresentação da lista de votação da sessão de cassação do ex-
Senador Luiz Estevão. Sen. Jader Barbalho. 234 
 
 Solicitação à Mesa de divulgação do resultado da 
cassação do ex-Senador Luiz Estevão. Sen. Lúcio Alcântara. 234 
 
 Apelo ao fim da paralisação do Senado Federal em 
virtude das denúncias que envolvem diariamente a Casa. Sen. Ney 
Suassuna. 256 
 
 Comentários sobre o episódio de violação do painel 
eletrônico do Senado Federal. Sen. Lúcio Alcântara. 312 
 
 
SERVIÇO PÚBLICO 
 
 Elogios à posição do Presidente da Comissão de 
Educação, Senador Ricardo Santos, de defesa dos salários 
atrasados dos servidores. Sen. Ney Suassuna. 504 
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(STF) 
 
 Apelo à sensibilidade do Presidente da República para o 
cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu 
provimento a uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo 
PDT e PT, sobre o reajuste dos servidores públicos federais. Sen. 
Sebastião Rocha. 507 
 
 
(SUDENE) 
 
 Explanação histórica da atuação e relevância da Sudene 
no desenvolvimento da Região Nordeste, manifestando sua posição 
contrária à extinção do órgão. Sen. Antônio Carlos Valadares. 192 
 
 
(TO) 
 
 Congratulações ao prefeito Hider Alencar pelo lançamento 
do programa “Mutirão da Casa Própria”, no município de Paraíso, 
nos Estado de Tocantins. Sen. Carlos Patrocínio. 511 
 
TRABALHO 
 
 Defesa da redução da jornada de trabalho. Sen. Geraldo 
Cândido.  438 
 
 
TRÂNSITO 
 
 Apoio à proposta de proibição de se fumar ao volante de 
veículos automotores por questões de segurança do trânsito. Sen. 
Gilvam Borges. 261 
 
 
VIOLÊNCIA 
 
 Preocupação com a violência praticada pela polícia e por 
grupos de extermínios com a conivência do Estado. Sen. Antônio 
Carlos Valadares. 254 



Ata da 39ª Ses são Não De li be ra ti va
em 23 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. Anto nio Car los Va la da res
 Ade mir Andra de e Edu ar do Si que i ra Cam pos

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 
ses são.

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

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

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS 

DO PRE SI DEN TE DA RE PÚ BLI CA

MENSAGEM Nº 112, DE 2001
(Nº 340/2001, na ori gem)

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

Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de
1986, no art. 40, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414,
de 14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos -
sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do Se -
nhor Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, Mi nis tro de
Se gun da Clas se, da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a -
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Mo çam bi que, exer -
cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca 
de Se i che les e à Re pú bli ca De mo crá ti ca de Ma da -
gas car.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Pe dro Luiz Car ne i -
ro de Men don ça, que me in du zi ram a es co lhê-lo

para o de sem pe nho des sa ele va da fun cão, cons tam 
da ane xa in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res.

Bra sí lia, 18 de abril de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 87/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 16 de abril de 2001

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

De acor do com o art. 84, in ci so VII, da Cons ti -
tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la -
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do
pelo De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986,
no art. 40, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.414, de
14 de abril de 2000, sub me to à apre ci a ção de Vos -
sa Exce lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao
Se na do Fe de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor
Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, Mi nis tro de Se -
gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro 
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, 
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor 
do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Mo çam bi que, exer -
cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú -
bli ca de Se i che les e à Re pú bli ca De mo crá ti ca de
Ma da gas car.

2. Enca mi nho, igualmente em ane xo, in for ma -
ção so bre os pa í ses e cur ri cu lum-vitae do Emba i -
xa dor Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, que, jun ta -
men te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a -
ção de Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao
Se na do Fe de ral para exa me por par te de seus ilus -
tres mem bros.

Res pe i to sa men te, – Luiz Fe li pe de Se i xas
Cor rêa Mi nis tro de Esta do, in te ri no, das Re la ções
Exte ri o res.
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(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.)



MENSAGEM Nº 113, DE 2001

Men sa gem nº 113, de 2001 (nº 344/2001, na ori -
gem), de 18 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 15, de 2000 (nº 4.733/98, na
ori gem), que ins ti tui o dia 8 de ju lho como o Dia Na ci o -
nal da Ciên cia e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.221, de 18 de abril de 2001.

MENSAGEM Nº 114, DE 2001
(Nº 345, na ori gem)

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

f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 5º da 
Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as pro pos ta de in -
di ca ção do Se nhor Pa u lo Je rô ni mo Ban de i ra de Mel lo 
Pe dro sa, para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL.

O Se nhor Pa u lo Je rô ni mo Ban de i ra de Mel lo Pe -
dro sa é pes soa de re co nhe ci da com pe tên cia para o
de sem pe nho des sa ele va da fun ção, como se de pre -
en de do ane xo cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia, 18 de abril de 200l. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 32/MME

Bra sí lia, 9 de abril de 2001

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

Exce lên cia, para apre ci a ção e en ca mi nha men to ao
Se na do Fe de ral, os no mes dos Se nho res Edu ar do
Hen ri que Ellery Fi lho e Pa u lo Je rô ni mo Ban de i ra de
Mel lo Pe dro sa, para exer ce rem os car gos de Di re to -
res da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
ANEEL, con for me dis pos to no art. 5º e no pa rá gra fo
úni co, da Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996.

2. As in di ca ções que ora sub me to à apro va ção de
Vos sa Exce lên cia, fo ram le va das em con ta, além da re -
co nhe ci da qua li fi ca ção téc ni ca, o co nhe ci men to es pe cí -
fi co e a ex pe riên cia dos as sun tos re la ci o na dos com o
Se tor Elé tri co Bra si le i ro, que, com cer te za, irão con tri -
bu ir, em mu i to, para o cum pri men to das di re tri zes e po lí -
ti cas tra ça das pelo Go ver no para esse se tor.

Res pe i to sa men te, – José Jor ge de Vas con ce -
los Lima, Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia.
Pa u lo Je rô ni mo Ban de i ra de Mel lo Pe dro sa

Enge nhe i ro. 39 anos, na tu ral da ci da de do Rio
de Ja ne i ro/RJ, ca sa do, 2 fi lhos:

CI: 6478 D. CREA DF, CPF: 309880471-87
Fi li a cão: José Fer nan do de Maia Pe dro sa e

Astréa Ro me ro Ban de i ra de Mel lo Pe dro sa

Ende re ço: SHIS  QI 29 – conj. 8 – casa 10 –
Lago Sul, Bra sí lia/DF. Tel. (61)3671270, 99675373.

For ma ção Esco lar: Enge nhe i ro Me câ ni co, gra -
du a do pela Uni ver si da de de Bra sí lia – UnB em 1985,
com for ma ção téc ni ca com ple men tar em sis te mas
au xi li a res de usi nas hi dre lé tri cas, tur bi nas hi dráu li cas
e pro je to de pe que nas cen tra is hi dro e lé tri cas;

MBA – Cur so de For ma ção Ge ral para Altos
Exe cu ti vos. Fun da ção Insti tu to de Admi nis tra ção, Fa -
cul da de de Eco no mia, Admi nis tra ção e Con ta bi li da -
de, Uni ver si da de de São Pa u lo USP, em 1995.

Idi o mas: Inglês, Espa nhol e no ções de Fran cês
Expe riên cia Pro fis si o nal: Enge nha ria téc ni ca de 

cen tra is ge ra do ras hi dre lé tri cas; ges tão de con ces si -
o ná ri as de ener gia e pro ces so le gis la ti vo.

1986 – Enge nhe i ro Me câ ni co res pon sá vel pela
pro gra ma ção e acom pa nha men to da pro du ção de
equi pa men tos in dus tri a is – Me câ ni ca Pe sa da Con ti -
nen tal. Ma ce ió/AL.

1986/90 – Enge nhe i ro Me câ ni co e Enge nhe i ro de
Pla ne ja men to da Ele tro nor te – Cen tra is Elé tri cas do
Nor te do Bra sil, em Bra sí lia/DF – atu an do em pro je tos
de usi nas hi dre lé tri cas di ver sas e em pro je to, acom pa -
nha men to da Fa bri ca ção, mon ta gem e co mis si o na men -
to de tur bi nas hi dráu li cas das usi nas hi dre lé tri cas de Tu -
cu ruí (PA), Bal bi na (AM) e Sa mu el (RR).

1990/93 – Asses sor da Sub co mis são de Ener gia
e Co mis são de Infra-Estrutura do Se na do Fe de ral, res -
pon sá vel pela ela bo ra ção de Pa re ce res, Pro je tos de Lei 
e Pro nun ci a men tos e pela or ga ni za ção de Au diên ci as
Pú bli cas re la ti vas à Po lí ti ca de Pre ços da Ener gia, Mo -
de lo Insti tu ci o nal do Se tor Elé tri co e Mo de lo Insti tu ci o -
nal do Se tor de Gás Na tu ral (em con jun to com a Co mis -
são de Ener gia da Câ ma ra dos De pu ta dos).

1993/94 – Adjun to da Pre si dên cia da Com pa nhia
Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co – CHESF, em Re ci fe/PE,
res pon sá vel pela área de Re la ções Insti tu ci o na is da em -
pre sa, tra tan do de ques tões como: (i) con ta tos com
agen tes do Go ver no, do Se tor Elé tri co e da So ci e da de
Ci vil; (ii) ges tão de obras em cons tru ção; (iii) as pec tos de
re la ci o na men to com a so ci e da de e co mu ni da des atin gi -
das: (iv) su por te téc ni co ao Pre si den te e à Di re to ria.

1995/1997 – Asses sor do Pre si den te da Com -
pa nhia Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co – CHESF re -
pre sen tan do a Empre sa em Bra sí lia, acom pa nhan do
ques tões téc ni cas e ins ti tu ci o na is de in te res se da em -
pre sa jun to ao Con gres so, Go ver no Fe de ral e ór gãos
do Se tor Elé tri co, in clu in do ques tões re la ti vas a em -
pre en di men tos de ge ra ção e trans mis são.

De 1998 até a pre sen te data – Asses so ria e
con sul to ria le gis la ti va e ins ti tu ci o nal re la ti vas a te mas
na ci o na is, po lí ti cas pú bli cas e po lí ti co-parlamentares, 

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 24 06769



en vol ven do a su per vi são de ati vi da des tais como: (i)
pla ne ja men to, pes qui sas e ges tão de in for ma ção; (ii)
co mu ni ca ção ins ti tu ci o nal, in ter net, pro du ção de jor -
na is e ví deo; (iii) li ga das às áre as ju rí di ca e de pro mo -
ção de even tos. (iv) ges tão de pes so as.
            (À Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura.)

MENSAGEM Nº 115, DE 2001
(Nº 346/2001, na ori gem)

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

f da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 5º da
Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996, sub me to à
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as pro pos ta de in -
di ca ção do Se nhor Edu ar do Hen ri que Ellery Fi lho,
para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal
de Ener gia Elé tri ca – ANEEL.

O Se nhor Edu ar do Hen ri que Ellery Fi lho é pes -
soa de re co nhe ci da com pe tên cia para o de sem pe nho 
des sa ele va da fun ção, como se de pre en de do ane xo
cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia, 18 de abril de 2001. – Fer nan do He ri -
que Car do so.

E.M.Nº 32/MME

Bra sí lia, 9 de abril de 2001

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

Exce lên cia, para apre ci a ção e en ca mi nha men to ao
Se na do Fe de ral, os no mes dos Se nho res Edu ar do
Hen ri que Ellery Fi lho e Pa u lo Je rô ni mo Ban de i ra de
Mel lo Pe dro sa, para exer ce rem os car gos de Di re to -
res da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
ANEEL, con for me dis pos to no art. 5º e no pa rá gra fo
úni co, da Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996.

2. As in di ca ções que ora sub me to à apro va ção de
Vos sa Exce lên cia, fo ram le va das em con ta, além da re -
co nhe ci da qua li fi ca ção téc ni ca, o co nhe ci men to es pe cí -
fi co e a ex pe riên cia dos as sun tos re la ci o na dos com o
Se tor Elé tri co Bra si le i ro, que, com cer te za, irão con tri -
bu ir, em mu i to, para o cum pri men to das di re tri zes e po lí -
ti cas tra ça das pelo Go ver no para esse se tor.

Res pe i to sa men te, José Jor ge de Vas con ce -
los Lima, Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia.
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(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura.)



MENSAGEM Nº 116, DE 2001
(Nº 347/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do § 1º in fine, do art. 111, da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apro va ção de Vos sas
Exce lên ci as o nome do Dou tor José Sim pli ci a no Fon -
tes de Fa ria Fer nan des, para com por o Tri bu nal Su pe -
ri or do Tra ba lho, no car go de Mi nis tro To ga do, em

vaga re ser va da a ad vo ga do e de cor ren te da apo sen -
ta do ria do Mi nis tro Val dir Rig het to.

Os mé ri tos do Dou tor José Sim pli ci a no Fon tes
de Fa ria Fer nan des, que me in du zi ram a es co lhê-lo
para o de sem pe nho des se ele va do car go, cons tam
do ane xo cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia, 19 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia)



MENSAGEM Nº 117, 2001
(Nº 348/2001, na ori gem)

Exce len tís si mos Se nho res Mem bros do Se na -
do Fe de ral,

Nos ter mos do pa rá gra fo úni co, in fine, do ar ti go 
104, da Cons ti tu i ção, te nho a hon ra de sub me ter à
apro va ção de Vos sas Exce lên ci as o nome da Dou to ra 
La u ri ta Hi lá rio Vaz, para com por o Su pe ri or Tri bu nal

de Jus ti ça, no car go des ti na do a mem bro do Mi nis té -
rio Pú bli co, na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do
Mi nis tro Wil li am Andra de Pat ter son.

Os mé ri tos da in di ca da, que me in du zi ram a es -
co lhê-la para o de sem pe nho des se ele va do car go,
cons tam do ane xo cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia, 19 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 24 06789



06790 Ter ça-fe i ra   24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 24 06791



06792 Ter ça-fe i ra   24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 24 06793



06794 Ter ça-fe i ra   24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 24 06795



06796 Ter ça-fe i ra   24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 24 06797

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



MENSAGEM Nº 118, DE 2001
(Nº 349/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

Nos ter mos do § 1º, in fine, do art. 111, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apro va ção de Vos -
sas Exce lên ci as o nome da Dou to ra Ma ria Cris ti na Iri -
go yen Pe duz zi, para com por o Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho, no car go de Mi nis tro To ga do, em vaga re -

ser va da a ad vo ga do e de cor ren te da apo sen ta do ria
do Mi nis tro Ursu li no San tos Fi lho.

Os mé ri tos da Dou to ra Ma ria Cris ti na Iri go yen
Pe duz zi, que me in du zi ram a es co lhê-la para o de -
sem pe nho des se ele va do car go, cons tam do ane xo
cur ri cu lum vi tae.

Bra sí lia, 19 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
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OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 134/2001, de 19 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 198, de
1996 (nº 3.886/97, na que la Casa), de au to ria do Se -
na dor Jú lio Cam pos, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 
14 da Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, para
sub me ter o ser vi dor pú bli co a ava li a ção mé di ca pe rió -
di ca. 

Nº 135/2001, de 19 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 347, de
1999 (nº 2.670/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Car los Be zer ra, que al te ra a Lei nº 8.212, de
24 de ju lho de 1991, para ex clu ir do sa lá rio de con tri -
bu i ção para a pre vi dên cia so ci al os va lo res re ce bi dos
a tí tu lo de sa lá rio-maternidade e sa lá rio-educação. 

Nº 136/2001, de 19 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 331, de
1989 (nº 5.378/90, na que la Casa), de au to ria do Se -
na dor Ma u ro Be ne vi des, que fixa pra zo para do mi cí lio 
ele i to ral e dá ou tras pro vi dên ci as. 

Nº 137/2001, de 19 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de
1996 (nº 3.601/97, na que la Casa), de au to ria do Se -
na dor Na bor Jú ni or, que dis põe so bre a con ces são de 
Se gu ro-Desemprego a se rin gue i ro pro fis si o nal du -
ran te o pe río do em que es ti ver im pe di do de exer cer
sua ati vi da de e dá ou tras pro vi dên ci as.  e

Nº 138/2001, de 19 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 89, de
1995 (nº 1.646/96, na que la Casa), de au to ria do Se -
na dor Oda cir So a res, que re gu la o ar ti go 8º, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as. 

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂ MA RA DOS DE PU TA DOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2001
(nº 4.229/98, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o es ta be le ci men to da
hora de ve rão no País em da tas de ter mi -
na das e nas re giões es pe cí fi cas.

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

Art. 1º Esta Lei tor na per ma nen te a ins ti tu i ção
de ho rá rio de ve rão nas uni da des da fe de ra ção e no
pe río do que es pe ci fi ca.

Art. 2º A par tir de zero hora do ter ce i ro do min go
do mês de ou tu bro de cada ano até zero hora do se -
gun do do min go do mês de fe ve re i ro do ano sub se -
qüen te, vi go ra rá a hora de ve rão, em par te do ter ri tó -
rio na ci o nal, adi an ta da em ses sen ta mi nu tos em re la -
ção à hora le gal.

Pa rá gra fo úni co. Ao fi nal des te pe río do, o ho rá -
rio vol ta rá ao nor mal em re la ção à hora le gal.

Art. 3º A hora de ve rão a que se re fe re o art. 2º
será ob ser va da nos Esta dos do Rio Gran de do Sul,
San ta Ca ta ri na, Pa ra ná, São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro,
Espí ri to San to, Mi nas Ge ra is, Ba hia, Mato Gros so,
Mato Gros so do Sul, Go iás, To can tins e no Dis tri to Fe -
de ral.

Art. 4º Em caso de for ça ma i or, ne ces si da de ou
con ve niên cia dos se to res atin gi dos pela ini ci a ti va, po -
de rá o Go ver no Fe de ral al te rar a abran gên cia ge o grá -
fi ca da me di da, ou al te rar seu pe río do de vi gên cia.

Art. 5º Fica re vo ga do o in ci so I do art. lº do De -
cre to-Lei nº 4.295, de 13 de maio de 1942.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 4.229 , DE 1998

Dis põe so bre o es ta be le ci men to da hora
de ve rão no país em da tas de ter mi na das
e nas re giões es pe cí fi cas.
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(Às Co missões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de
Ser vi ço de Infra-Estrutura.)



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2001 
(Nº 667/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a as sis tên cia do mi ci li -
ar no Sis te ma Úni co de Sa ú de.

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

Art. 1º Fi cam es ta be le ci dos, no âm bi to do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de, o aten di men to do mi ci li ar e a
in ter na ção do mi ci li ar.

§ 1º Na mo da li da de de as sis tên cia de aten di -
men to e in ter na ção do mi ci li a res in clu em-se, prin ci -
pal men te, os pro ce di men tos mé di cos, de en fer ma -
gem, fi si o te ra pêu ti cos, psi co ló gi cos e de as sis tên cia 
so ci al, en tre ou tros ne ces sá ri os ao cu i da do in te gral
dos pa ci en tes em seu do mi cí lio.

§ 2º O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res 
são re a li za dos por equi pes in ter dis ci pli na res atu an -
do nos ní ve is da me di ci na pre ven ti va, te ra pêu ti ca e
re a bi li ta do ra.

§ 3º O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res 
só po de rão ser re a li za dos por in di ca ção mé di ca,
com ex pres sa con cor dân cia do pa ci en te e de sua fa -
mí lia.

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 667, DE 1999

Dis põe so bre a as sis tên cia do mi ci -
har no Sis te ma Uni co de Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam es ta be le ci dos, no âm bi to do Sis te -

ma Úni co, o aten di men to do mi ci li ar e a in ter na ção do -
mi ci li ar.

§ 1º Na mo da li da de de as sis tên cia de aten di -
men to e in ter na ção do mi ci li a res, in clu em-se, prin ci -
pal men te, os pro ce di men tos mé di cos, de en fer ma -
gem, fi si o te ra pe u ti cos, psi co ló gi cos e de as sis tên cia
so ci al, en tre ou tros ne ces sá ri os ao cu i da do in te gral
dos pa ci en tes em seu do mi cí lio.

§ 2º O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res
são re a li za dos por equi pes in ter dis ci pli na res atu an do
nos ní ve is da me di ci na pre ven ti va, te ra pêu ti ca e re a -
bi li ta do ra.

Art. 2º Cabe aos Con se lhos Mu ni ci pa is de Sa ú -
de apro var o cus te io do aten di men to e a in ter na ção
do mi ci li a res, de for ma a ga ran tir os equi pa men tos e
ma te ri a is ne ces sá ri os à sua re a li za ção, bem como a
ava li a ção e o con tro le das res pec ti vas ati vi da des.

Art. 3º O Mi nis té rio da Sa ú de re gu la men ta rá a
ope ra ci o na li za ção do aten di men to e in ter na ção do mi -
ci li a res, para os mu ni cí pi os qua li fi ca dos à Ges tão Ple -
na do Sis te ma Mu ni ci pal, in clu si ve com a in clu são
das suas ações nas ta be las de re mu ne ra ção do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de.

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

Jus ti fi ca ção

O cres ci men to re la ti vo da po pu la ção ido sa no
Bra sil, in ten si fi ca do a par tir de 1970, é uma re a li da de
in di ca da nos cen sos po pu la ci o na is. De cor re, prin ci -
pal men te, da di mi nu i ção re la ti va da po pu la ção mais
jo vem (di mi nu i ção das ta xas de fe cun di da de) e da
que da das ta xas de mor ta li da de (9,4/1.000 ha bi tan -
tes nos anos 60; 8,1 nos anos 70; e, 5,77, no ano de
1994).

O con se qüen te au men to da ex pec ta ti va de vida
(57,1 anos em 1970; 65,1 em 1990 e pro je ção de 68,6 
no ano 2000), en tre ou tros fa to res so ci a is, eco nô mi -
cos e téc ni cos, in du zem o avan ço das do en ças crô ni -
co-degenerativas. Indi ca do res de sa ú de mos tram que 
cada vez mais pes so as es tão atin gin do um pe río do
da vida em que pro ble mas cir cu la tó ri os, gás tri cos,
res pi ra tó ri os e ne o pla si as se tor nam ma ni fes tos.

Este pro ces so de tran si ção de mo grá fi ca e epi -
de mi o ló gi ca, que al te ra a es tru tu ra etá ria da po pu la -
ção bra si le i ra, exi ge mu dan ças nas po lí ti cas de aten -
ção à sa u de e nas for mas de as sis tên cia: A mo da li da -
de de as sis tên cia do mi ci li ar, pro pos ta nes te Pro je to
de Lei, é uma for ma de as sis tên cia que tem ní ti das
van ta gens para os pa ci en tes e para o sis te ma de sa ú -
de.

O aten di men to e a in ter na ção do mi ci li a res não
pri vam os pa ci en tes do ca ri nho e dos cu i da dos dos
seus fa mi li a res que, bem ori en ta dos e tre i na dos,
subs ti tu em com van ta gens os au xi li a res dos es ta be -
le ci men tos hos pi ta la res. Os mem bros da fa mí lia
apren dem mais so bre as do en ças e apren dem a li dar
me lhor com os seus do en tes.

Di ver sos pro ble mas de sa ú de – car di o pa ti as
crô ni cas em pa ci en tes ede ma ci a dos, for mas mais
gra ves de di a be tes, es ca ras de de cú bi to, re cu pe ra -
ção de aci den tes vas cu la res, de tra u ma tis mos e de
ci rur gi as, sa ú de men tal, exer cí ci os de fi si o te ra pia, en -
tre mu i tos ou tros – são pas sí ve is de se rem as sis ti dos, 
mes mo com in ter na ção, no do mi cí lio.

As van ta gens para o sis te ma de sa ú de são ób vi -
as: di mi nu i ção de le i tos ocu pa dos, par ti lha men to com 
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a fa mí lia dos cu i da dos aos pa ci en tes, de crés ci mo nas 
des pe sas hos pi ta la res, tri a gem e en fo que nos ca sos
mais ur gen tes, ma i or efe ti vi da de do sis te ma, e as sim
por di an te.

Expe riên ci as bem su ce di das em mu ni cí pi os de
São Pa u lo (San tos e Hor to lân dia, en tre ou tros); no
es ta do do Rio de Ja ne i ro; nos es ta dos nor -
te-americanos e em pa í ses eu ro pe us, ates tam a va li -
da de e as van ta gens da as sis tên cia do mi ci li ar que a
tor nam um va li o so au xi li ar dos sis te mas de aten ção à
sa ú de.

É um cu i da do pre ven ti vo, cu ra ti vo e re a bi li ta dor,
que se gue as di re tri zes de in te gra li da de da aten ção à
sa ú de ins cri ta nos fun da men tos le ga is do Sis te ma
Úni co de Sa ú de. Apli ca-se aos mu ni cí pi os já ha bi li ta -
dos, se gun do a NOB-SUS 01/96, que cons tam re cur -
sos e es tru tu ra de ges tão com pa tí ve is com a ati vi da -
de pro pos ta.

Cre mos que a as sis tên cia do mi ci li ar é uma im -
por tan te es tra té gia de im ple men ta ção do SUS que
não deve ser ig no ra da pe los nos sos di ri gen tes das
po lí ti cas de sa ú de.

Por to das es tas ra zões, apre sen ta mos o pre -
sen te Pro je to de Lei con cla man do os ilus tres co le gas
des ta Casa à sua apre ci a ção e apro va ção.

Sala das Ses sões, 20 de abril de 1999. – De pu -
ta do, Dr. Hé lio.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2001
(Nº 2.483/2000, na Casa de ori gem)

Atri bui va lor de do cu men to de iden -
ti da de à Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos
Esta du a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É vá li da em todo o ter ri tó rio na ci o nal,

como pro va de iden ti da de, para qual quer efe i to, a
Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is emi ti da pela
Fe de ra ção Na ci o nal do Fis co Esta du al –
FENAFISCO.

Pa rá gra fo úni co. A car te i ra po de rá ser emi ti da
di re ta men te pela Fe de ra ção ou por in ter mé dio de
Sin di ca to de Fis ca is de Tri bu tos Esta du a is a ela fi li a -
do, des de que com a sua au to ri za ção ex pres sa e res -
pe i ta do o mo de lo pró prio.

Art. 2º Cons ta rão obri ga to ri a men te da Car te i ra
de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is os se guin tes ele men -
tos: nome com ple to; nome da mãe; na ci o na li da de e
na tu ra li da de; data de nas ci men to; es ta do ci vil; Re gis -
tro ge ral e ór gão ex pe di dor da cé du la de iden ti da de;

car go ocu pa do; Esta do ou Se cre ta ria de Esta do do
qual é fun ci o ná rio; ano de va li da de da car te i ra; data
de ex pe di ção; mar ca do po le gar di re i to; fo to gra fia; as -
si na tu ras do res pon sá vel pela en ti da de ex pe di do ra e
do por ta dor; nú me ro de ins cri ção no Ca das tro de
Pes so as Fí si cas; gru po san güí neo; de cla ra ção se o
por ta dor é ou não do a dor de ór gãos e te ci dos.

Art. 3º O mo de lo da Car te i ra de Iden ti da de de
Fis cal de Tri bu tos Esta du a is será apro va do pela Fe -
de ra ção Na ci o nal do Fis co Esta du al e tra rá a ins cri -
ção “Vá li da em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal”.

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.483,  DE 2000

Atri bui va lor de do cu men to de iden -
ti da de à Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos
Esta du a is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É vá li da em todo o ter ri tó rio na ci o nal,

como pro va de iden ti da de, para qual quer efe i to, a
Car te i ra de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is emi ti da pela
Fe de ra ção Na ci o nal do Fis co Esta du al –
FENAFISCO.

Pa rá gra fo úni co. A car te i ra po de rá ser emi ti da
di re ta men te pela Fe de ra ção ou atra vés de Sin di ca to
de Fis ca is de Tri bu tos Esta du a is a ela fi li a do, des de
que com a sua au to ri za ção ex pres sa e res pe i ta do o
mo de lo pró prio.

Art. 2º Cons ta rão obri ga to ri a men te da Car te i ra
de Fis cal de Tri bu tos Esta du a is os se guin tes ele -
men tos: nome com ple to; nome da mãe; na ci o na li da -
de e na tu ra li da de; data de nas ci men to; es ta do ci vil;
re gis tro ge ral e ór gão ex pe di dor da cé du la de iden ti -
da de; car go ocu pa do; Esta do ou Se cre ta ria de Esta -
do do qual é fun ci o ná rio; ano de va li da de da car te i -
ra; data de ex pe di ção; mar ca do po le gar di re i to; fo to -
gra fia; as si na tu ras do res pon sá vel pela en ti da de ex -
pe di do ra e do por ta dor; nú me ro de ins cri ção no Ca -
das tro de Pes so as Fí si cas; gru po san güí neo; de cla -
ra ção se o por ta dor é ou não do a dor de ór gãos e te -
ci dos.

Art. 3º O mo de lo da Car te i ra de Iden ti da de do
Fis cal de Tri bu tos Esta du a is será apro va do pela Fe -
de ra ção Na ci o nal do Fis co Esta du al e tra rá a ins cri -
ção “Vá li da em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal”.

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

Os Fis ca is de Tri bu tos dos Esta dos, em sua
gran de ma i o ria, são ori un dos de pro fis sões cujo exer -
cí cio é con tro la do por or gãos cri a dos por leis fe de ra is
(CRC, CREA, OAB, CRM) au to ri za dos a ex pe dir car -
te i ras com va lor de do cu men to de iden ti da de (Lei nº
6.206/75). Como a acu mu la ção de car gos é pro i bi da
para os ser vi do res pú bli cos, eles es tão im pe di dos de
exer cer suas an ti gas pro fis sões, en quan to ocu pa rem
car gos pú bli cos.

A ex pe di ção de iden ti da de es pe cí fi ca para os
Fis ca is de Tri bu tos dos Esta dos jus ti fi ca-se em face
da im por tân cia so ci al das fun ções por eles exer ci -
das, ten do em vis ta que es ses ser vi do res in te gram
uma das de no mi na das Car re i ras Exclu si vas de
Esta do.

A Fe na fis co e os sin di ca tos a ela fi li a dos têm
con di ções de ex pe dir com agi li da de a car te i ra de
iden ti fi ca ção, su prin do a fal ta ou o atra so na emis -
são de iden ti da de fun ci o nal es pe cí fi ca, por par te
das ad mi nis tra ções es ta du a is, que ca u sam gran de
em ba ra ço no de sen vol vi men to das ati vi da des do
pro fis si o nal do fis co. Além dis so, a im por tân cia das
en ti da des sin di ca is é re co nhe ci da ex pres sa men te
em di ver sos dis po si ti vos da nos sa Cons ti tu i ção Fe -
de ral, go zan do in clu si ve de imu ni da de tri bu tá ria,
sen do cer to que “ao sin di ca to cabe a de fe sa dos di -
re i tos e in te res ses co le ti vos ou in di vi du a is da ca te -
go ria, in clu si ve em ques tões ju di ci a is ou ad mi nis tra -
ti vas”. (art. 8º, III C.F.)

A atri bu i ção de va lor de do cu men to de iden ti -
da de a car te i ra ex pe di da por Fe de ra ção Sin di cal já
ocor re, en tre ou tros, no caso dos jo na lis tas (Lei nº
7.084, de 21-12-1982).

Con ta mos com o apo io de nos sos Pa res para
a apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 22 de fe ve re i ro de 2000. –
De pu ta do Ary Kara.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2001
(Nº 2.515/2000, na Casa de ori gem)

Dá nova de no mi na ção ao Insti tu to
Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca -
ci o na is – INEP.

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

Art. lº O Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui -
sas Edu ca ci o na is, cri a do pela Lei nº 378, de 13 de ja -
ne i ro de 1937, pas sa a de no mi nar—se Insti tu to Na ci -
o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is Aní sio Te -
i xe i ra – INEP.

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.515, DE 2000

Dá nova de no mi na ção ao Insti tu to
Na ci o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca -
ci o na is – INEP

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – O Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes -

qui sas Edu ca ci o na is, cri a do pela Lei nº 378, de 13 de
ja ne i ro de 1937, pas sa a de no mi nar-se Insti tu to Na ci -
o nal de Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is Aní sio Te -
i xe i ra – INEP.

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

Art. 3º – Re vo cam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei é uma jus ta ho me na -
gem ao trans cur so, no pró xi mo dia 12 de ju lho, do
cen te ná rio do nas ci men to de Aní sio Te i xe i ra, um dos
ma i o res edu ca do res e pe da go gos bra si le i ros que
todo o país ad mi ra, re ve ren cia e apla u de. Nas ci do em
Ca i ti té, na Ba hia, for mou-se em Ciên ci as Ju rí di cas e
So ci a is no Rio de Ja ne i ro, onde du ran te um ano, ser -
viu como pro mo tor pú bli co, para logo em se gui da re -
tor nar a seu Esta do. Ini ci ou sua vida pú bli ca aos 24
anos de ida de como Inspe tor Ge ral de Ensi no, car go
que, se gun do o Di ci o ná rio His tó ri co-Biográfico Bra si -
le i ro, 1930/1983 foi trans for ma do no ano se guin te em
Di re tor-Geral de ins tru ção.

Nos Esta dos Uni dos, onde es te ve em mis são
ofi ci al de es tu dos, tor nou-se dis cí pu lo de John De -
wey, e ob te ve o tí tu lo de Mas ter of Arts pelo Te a cher’s
Col le ge da Uni ver si da de de Co lúm bia. De vol ta à Ba -
hia, foi pro fes sor de fi lo so fia da edu ca ção na Esco la
Na ci o nal de Edu ca ção de Sal va dor que ele mes mo
ha via re for ma do em sua ges tão. No se gun do se mes -
tre de 1931 trans fe riu-se para o Rio de Ja ne i ro, ten do
tra ba lha do no Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de, re -
cém-fundado por Ge tú lio Var gas. Ele i to pre si den te da
Asso ci a ção Bra si le i ra de Edu ca ção, fun dou o Insti tu to 
de Edu ca ção, onde le ci o nou e, du ran te a ad mi nis tra -
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ção do pre fe i to Pe dro Ernes to, foi su ces si va men te,
Di re tor do De par ta men to de Edu ca ção do Dis tri to Fe -
de ral em 1933, e dois anos de po is, Se cre tá rio-Geral
de Edu ca ção e Cul tu ra da an ti ga ca pi tal.

Afas tou-se da vida pú bli ca du ran te o Esta do
Novo e de di cou-se às ati vi da des em pre sa ri a is, tor -
nan do-se um dos ma i o res ex por ta do res de man ga -
nês da Ba hia. Essa ati vi da de lhe per mi tiu vi ver em
Lon dres e Pa ris, cir cuns tân cia que fa vo re ceu, de po is
de fin da a se gun da guer ra mun di al, a sua de sig na ção
como Con se lhe i ro da Unes co, o ór gão das Na ções
Uni das para à edu ca ção, a ciên cia e a cul tu ra, cri a do
nes sa épo ca. Com a ele i ção de Octá vio Ma ga be i ra,
tor nou-se Se cre tá rio de Edu ca ção da Ba hia. Pro mo -
veu uma ver da de i ra re vo lu ção no sis te ma edu ca ci o -
nal da que le Esta do, du pli can do a taxa de ma trí cu las
do en si no bá si co de 33 es tu dan tes por gru po de mil
ha bi tan tes em 1946 para 63, em 1949, além de ex -
pan dir o cor po do cen te es ta du al de 2.479 para 6.200
pro fes so res, o que lhe va leu o re co nhe ci men to na ci o -
nal.

Em 1951, logo que de i xou o go ver no es ta du al,
as su miu, a con vi te do mi nis tro Si mões Fi lho, a se cre -
ta ria-geral da Ca pes, fun da da em ju lho do mes mo
ano, car go que acu mu lou com a di re ção do Insti tu to
Na ci o nal de Estu dos Pe da gó gi cos, INEP, em vir tu de
do fa le ci men to de seu di re tor, Mu ri lo Bra ga. Nes se
car go, fun dou o Cen tro Bra si le i ro de Pes qui sas Edu -
ca ci o na is com se des re gi o na is em São Pa u lo, Mi nas
Ge ra is, Rio Gran de do Sul, Ba hia e Per nam bu co.

Du ran te o go ver no do ex-presidente Jus ce li no
Ku bits chek che gou a ser in for ma do ofi ci al men te de
sua de mis são, quan do o ar ce bis po de Por to Ale gre e
os se to res con ser va do res da Igre ja sub me te ram ao
pre si den te me mo ri al em que o de nun ci a ram como
pa la di no da es co la pú bli ca. Num ges to que re ve la sua 
ex tra or di ná ria per so na li da de, Aní sio man dou pu bli car 
o do cu men to na Re vis ta Bra si le i ra de Estu dos Pe da -
gó gi cos, ór gão ofi ci al do INEP. Foi re i tor da Uni ver si -
da de de Bra sí lia em subs ti tu i ção a Dar ci Ri be i ro, em
1963 e 1964 e o prin ci pal res pon sá vel pelo pla no edu -
ca ci o nal de Bra sí lia.

Com o mo vi men to de 1964, foi in di ci a do no in -
qué ri to para apu rar su pos tas ir re gu la ri da des na UnB,
o que pro vo cou ime di a ta re a ção in ter na ci o nal e o
con vi te das Uni ver si da des de Co lúm bia e da Ca li fór -
nia, para in te grar seu cor po do cen te. Lá per ma ne ceu
até 1966, quan do re tor nou ao Bra sil e as su miu o car -
go de con sul tor ju rí di co da Fun da ção Ge tú lio Var gas
e re ce beu o tí tu lo de pro fes sor emé ri to da Uni ver si da -

de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, em cuja Fa cul da de de
Fi lo so fia ti nha le ci o na do.

Como re gis tra o Di ci o ná rio His tó ri co-Biográfico
Bra si le i ro. “Ani sio Te i xe i ra in flu en ci ou to dos os as pec -
tos da edu ca ção no Bra sil e par ti ci pou de inú me ros
pro je tos e even tos in ter na ci o na is so bre o tema. Pro -
nun ci ou con fe rên ci as em di ver sos pa í ses asiá ti cos e
ame ri ca nos, ela bo rou pro gra mas de in ter câm bio uni -
ver si tá rio e re for mou o pro gra ma edu ca ci o nal da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos”. Me re ceu de
Her mes Lima o tra ba lho cujo tí tu lo sim bo li za uma
vida: Aní sio Te i xe i ra, es ta dis ta da edu ca ção.

Fa le ceu de um la men tá vel aci den te em 11 de
mar ço de 1971, quan do es ta va pres tes a com ple tar
71 anos de ida de.

No ano do seu cen te ná rio, nada mais jus to do
que ho me na ge ar-lhe dan do o seu nome ao ins ti tu to
que di ri giu, ilus trou e ao qual li gou o seu nome que é
hoje imor tal na his tó ria da edu ca ção de nos so país.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 2000. –
De pu ta do Paes Lan dim, PFL-PI.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI Nº 378, DE 13 DE JANEIRO DE 1937

Dá nova or ga ni za cão ao Mi nis té rio
da Edu ca ção Sa ú de Pú bli ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2001
(Nº 2.976/2000, na Casa de ori gem)

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem bro de
1977, es ten de aos avós o di re i to de vi si ta 
a seus ne tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem -

bro de 1977, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo úni co:

“Art. 15.  ................................................
Pa rá gra fo úni co. O di re i to de vi si ta es -

ten de-se a qual quer dos avós, em re la ção a
seus ne tos, a cri té rio do juiz, ob ser van do-se 
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os in te res ses da cri an ça ou do ado les cen -
te."

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.976, DE 2000

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem bro de
1977, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei es ten de aos avós o di re i to de vi -

si ta aos pró pri os ne tos.
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem -

bro de 1977, fica acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 15. .................................................
Pa rá gra fo úni co. O di re i to de vi si ta es -

ten de-se a qual quer dos avós, a cri té rio do
juiz , ob ser van do os in te res ses da cri an ça
ou ado les cen te.

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo, en -
con trar a so lu ção para con ter o me nos pre zo, com os
avós que mu i tas ve zes se vêem pro i bi dos de es tar
com os ne tos, por ódio de uma das par tes dos
ex-cônjuges.

Para evi tar que esse des pre zo se es ten da e afe -
te os in te res ses das de ma is pes so as en vol vi das e ve -
nha a de ge ne rar sen ti men tos, para além dos li mi tes
da so ci e da de con ju gal des fe i ta, é que apre sen ta mos
o re fe ri do pro je to de lei para ga ran tir na or dem ju rí di ca 
os di re i tos dos avos.

Cer to do gran de al can ce so ci al da pro po si ção
que ora apre sen ta mos que pe di mos o apo io dos No -
bres Pa res.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2000. – De pu ta -
do José Car los Cou ti nho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 

LEI Nº 6.315, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

Re gu la os ca sos de dis so lu ção da
so ci e da de con ju gal e do ca sa men to,
seus efe i tos e res pec ti vos pro ces sos, e
da ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO I
Da Dis so lu ção da So ci e da de Con ju gal

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

Se ção II
Da Pro te ção da Pes soa dos Fi lhos

....................................................................................
Art. 15. Os pais, em cuja guar da não es te jam os

fi lhos, po de rão vi si tá-los e tê-los em sua com pa nhia,
se gun do fi xar o juiz, bem como fis ca li zar sua ma nu -
ten ção e edu ca ção.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2001
(Nº 3.339/92, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a in di ca ção de edul co -
ran tes na em ba la gem de pro du tos di e té -
ti cos e si mi la res.

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

Art. 1º Os fa bri can tes de pro du tos di e té ti cos e
si mi la res de vem in di car, na em ba la gem dos pro du -
tos, de for ma cla ra e con ci sa:

I – a quan ti da de de edul co ran tes uti li za dos na
com po si ção;

II – a in ges tão diá ria ace i tá vel - IDA má xi ma do 
pro du to em Ki lo gra ma por peso cor po ral – Kg/PC.

Art. 2º No caso de pro du tos não di e té ti cos em
que te nha ha vi do subs ti tu i ção par ci al do açú car por
edul co ran te, o fa bri can te in di ca rá, além do pre vis to
no in ci so II do art. 1º, o per cen tu al de po der ca ló ri co
do açú car subs ti tu í do por edul co ran te.

Art. 3º O dis pos to nes ta Lei não ex clui ou tras
obri ga ções do fa bri can te em re la ção a in for ma ções
que de vem cons tar da ro tu la gem.

Art. 4º A inob ser vân cia do dis pos to nes ta Lei
im pli ca rá a im po si ção, pelo ór gão fis ca li za dor com -
pe ten te, das san ções ad mi nis tra ti vas pre vis tas na
le gis la ção de pro te ção e de fe sa do con su mi dor, sem 
pre ju í zo de san ções de na tu re za ci vil, pe nal e das
de fi ni das em ou tras nor mas apli cá ve is.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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PROJETO DE LEI INICIAL, Nº 3.339, DE 1992

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



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30 DE 2001
(Nº 579/95, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do art. 467 da Con -
so li da ção das Leis do Tra ba lho - CLT, que 
dis põe so bre o pa ga men to de ver bas res -
ci só ri as em ju í zo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 467 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 467. Em caso de res ci são de con -
tra to de tra ba lho, ha ven do con tro vér sia so -
bre o mon tan te das ver bas res ci só ri as, o
em pre ga dor é obri ga do a pa gar ao tra ba lha -
dor, à data do com pa re ci men to à  Jus ti ça do 
Tra ba lho, a par te in con tro ver sa des sas ver -
bas, sob pena de pa gá-las acres ci das de
cin qüen ta por cen to. (NR)”

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 579, DE 1995





PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2001
(Nº 1.016/95, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o aten di men to pre fe -
ren ci al a ido sos, ges tan tes, por ta do res
de de fi ciên cia e cri an ças de pri me i ra ida -
de para mar ca ção de con sul tas e exa mes 
com ple men ta res no Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº As uni da des do Sis te ma Úni co de Sa ú de

que pres tam ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de des ti na -
rão lo ca is ex clu si vos para mar ca ção de con sul tas am -
bu la to ri a is e exa mes com ple men ta res para aten di -
men to de ido sos, por ta do res de de fi ciên cia, ges tan -
tes e cri an ças de pri me i ra ida de.

Pa rá gra fo úni co. Os lo ca is ex clu si vos para mar -
ca ção de con sul tas de vem ser nos pró pri os hos pi ta is
e clí ni cas con ve ni a das.

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

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 1.016, DE 1995

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As uni da des do Sis te ma Úni co de Sa ú de

que pres tam ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de des ti na -
rão lo ca is ex clu si vos para mar ca ção de con sul tas am -
bu la to ri a is e exa mes com ple men ta res para aten di men -
to de ido sos, por ta do res de de fi ciên cia e ges tan tes.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de no ven ta dias de sua pu bli ca ção.

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

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O Sis te ma Úni co de Sa ú de tem sub me ti do a po -
pu la ção a um du plo so fri men to _ além da do en ça, é
pre ci so en fren tar lon gas fi las ou ine nar rá ve is di fi cul -
da des para mar car con sul tas. Isto é ina ce i tá vel, es pe -
ci al men te quan do se tra ta de pes so as ido sas, por ta -
do ras de de fi ciên ci as ou ges tan tes.

Foi-nos en ca mi nha da a cor res pon dên cia da
Asso ci a ção dos Apo sen ta dos e Pen si o nis tas do Rio
de Ja ne i ro, em que re la ta a di fi cul da de de aten di men -
to pelo SUS. A si tu a ção se agra va pelo de sin te res se
dos pla nos de Sa ú de pri va dos em aco lhe rem pes so -
as de mais ida de, a não ser me di an te o pa ga men to de 
men sa li da des que ex tra po lam sua ca pa ci da de or ça -
men tá ria, prin ci pal men te no caso dos apo sen ta dos.

Des te modo, ima gi na mos apre sen tar este pro je -
to de lei, que tem como ob je ti vo hu ma ni zar o pro ce di -

men to de mar ca ção de con sul tas, ame ni zan do o tor -
men to da que les que ne ces si tam ser aten di dos, em
es pe ci al, da que les que apre sen tam con di ções fí si cas 
es pe ci a is, como ido sos, ges tan tes e por ta do res de
de fi ciên cia.

Não é nos sa in ten ção pre ju di car o aten di men to
de to dos os ou tros ci da dãos, se não; que a par ce la
mais fra gi li za da da po pu la ção en con tre apo io por par -
te dos ser vi ços de sa ú de, como já está sen do fe i to em 
agên ci as ban cá ri as.

Res sal to ain da que a pro pos ta li mi ta se à pre fe -
rên cia na mar ca ção de con sul tas am bu la to ri a is e exa -
mes com ple men ta res, não in ter fe rin do de modo al -
gum com os pro ce di men tos de ur gên cia, da das as
suas ca rac te rís ti cas.

Assim sen do peço o apo i a men to in dis pen sá vel
dos no bres Pa res para esta ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 28 de se tem bro de 1995. _
De pu ta da La u ra Car ne i ro.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2001
(Nº 2.660/96, na Casa de ori gem)

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

Dis põe so bre o tem po de di re ção do 
mo to ris ta de ca mi nhões e ôni bus tra fe -
gan do em ro do vi as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ve da do ao mo to ris ta de ca mi nhão e

ôni bus, tra fe gan do em ro do vi as, di ri gir inin ter rup ta -
men te por mais de qua tro ho ras, de ven do des can sar
pelo me nos uma hora de for ma con tí nua, ou de modo
des con tí nuo, ao lon go das qua tro ho ras di ri gi das.

Pa rá gra fo úni co. Os mo to ris tas de que tra ta este
ar ti go fi cam obri ga dos, den tro do pe río do de vin te e
qua tro ho ras, a ob ser var in ter va lo inin ter rup to de
doze ho ras para des can so.

Art. 2º Os ca mi nhões e ôni bus de trans por te ro -
do viá rio se rão equi pa dos com ta có gra fo ou equi pa -
men to equi va len te, na for ma do re gu la men to.

§ 1º Os ve í cu los a que se re fe re este ar ti go, fa -
bri ca dos a par tir da vi gên cia des ta lei, so men te po de -
rão ser co mer ci a li za dos se equi pa dos com os dis po -
si ti vos in di ca dos no ca put.

§ 2º Os ve í cu los já em cir cu la ção fi cam obri ga -
dos a sa tis fa zer essa exi gên cia no pra zo de cen to e
oi ten ta dias, con ta dos da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 3º O con tro le e a fis ca li za ção do dis pos to no
art. 1º é de res pon sa bi li da de dos ór gãos exe cu ti vos
do Sis te ma Na ci o nal de Trân si to.
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Art. 4º A in fra ção do dis pos to no art. 1º im por ta rá 
in ter cep ta ção tem po rá ria do ve í cu lo pelo tem po de
pa ra da não ob ser va do, sem pre ju í zo da apli ca ção de
mul ta no va lor de R$180,00 (cen to e oi ten ta re a is),
para cada hora, ou fra ção, de vi da em do bro em caso
de re in ci dên cia.

Pa rá gra fo úni co. A in fra ção do dis pos to nos §§
1º e 2º do art. 2º im por ta rá apre en são do ve í cu lo, que
so men te será li be ra do após o aten di men to das exi -
gên ci as ne les con ti das, sem pre ju í zo da apli ca ção da
mul ta de R$540,00 (qui nhen tos e qua ren ta re a is).

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor no ven ta dias após 
sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI INICIAL Nº 2.660, DE 1996





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



PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2001
(Nº 2.796/97, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o uso do Bro ma to de
Po tás sio na fa ri nha e nos pro du tos de
pa ni fi ca ção.

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

Art. 1º Fica pro i bi do o em pre go de Bro ma to
de Po tás sio, em qual quer quan ti da de, nas fa ri -
nhas, no pre pa ro de mas sas e nos pro du tos de pa -
ni fi ca ção.

Art. 2º A inob ser vân cia do dis pos to no art. 1º
cons ti tui in fra ção sa ni tá ria, su je i tan do-se o in fra tor ao
pro ces so e às pe na li da des pre vis tas na Lei nº 6.437,
de 20 de agos to de 1977, sem pre ju í zo das res pon sa -
bi li da des ci vil e pe nal por ven tu ra exis ten tes.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no ven ta dias após
a sua pu bli ca cão.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.796, DE 1997

Di põe so bre o uso do Bro ma to de
Po tás sio na fa ri nha e nos pro du tos de
pa ni fi ca ção.





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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001
(Nº 3.388/97, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a cons tru ção de muro
de pro te ção con tí nuo nas pon tes, vi a du tos 
e cur vas pe ri go sas em ro do vi as fe de ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó ria a cons tru ção de muro de

pro te ção con tí nuo de con cre to ar ma do em pon tes, vi -
a du tos e cur vas pe ri go sas nas ro do vi as fe de ra is em
todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 2º As pro te ções não con tí nu as exis ten tes
de ve rão ser subs ti tu í das pelo muro a que se re fe re o
art. 1º den tro de, no má xi mo, cin co anos.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.388, DE 1997

Dis põe so bre a cons tru ção de muro
de pro te ção con tí nuo nas pon tes, vi a du tos 
e cur vas pe ri go sas em ro do vi as fe de ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó ria a cons tru ção de muro de pro -

te ção con tí nuo nas pon tes, vi a du tos e cur vas pe ri go sas
nas ro do vi as fe de ra is em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 2º As pro te ções não con tí nu as exis ten tes
de ve rão ser subs ti tu í das pelo muro pre vis to, den tro
de, no má xi mo, cin co anos.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá, esta
lei no pra zo de 60 (ses sen ta) dias, a con tar da data de 
sua pu bli ca ção.

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

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O nú me ro de aci den tes de trân si to no Bra sil é
mu i to ele va do, si tu an do-se en tre as três prin ci pa is ca -
u sas de óbi tos, logo, após as mor tes por do en ças car -
di o vas cu la res e cân cer.

Da dos do De par ta men to Na ci o nal de Trân si to -
DENATRAN, de 1996, de mons tram a ocor rên cia de

263.743 aci den tes de trân si to com 350.198 ví ti mas,
das qua is 26.903 fo ram ví ti mas fa ta is.

Se gu ran ça nas es tra das é um as pec to ob je ti vo
a ser con si de ra do en tre as ca u sas dos aci den tes. Inú -
me ros ele men tos ilus tram o as pec to ci ta do, den tre os
qua is os dis po si ti vos cons tan tes no pro je to de lei em
apre sen ta ção.

Cons tan do de ins tru ção nor ma ti va do DNER, des -
de a dé ca da de oi ten ta, a cons tru ção de bar re i ras de
con ten ção con tra cho ques de ve í cu los é pra ti ca da usu -
al men te nas obras no vas de pon tes e vi a du tos e, tam -
bém, nas an ti gas, na me di da da exis tên cia de ver bas
den tro do atu al qua dro de ca rên cia de re cur sos.

A eco no mi ci da de ex pli ca a prá ti ca da cons tru -
ção de de fen sa me tá li ca nas cur vas pe ri go sas, im -
plan ta das nos lo ca is de ris co de aci den tes.

Po rém, nas ro do vi as cons tan tes do Pro gra ma
de Con ces sões de Ro do vi as Fe de ra is – PROCOFE,
dis po ní ve is à ini ci a ti va pri va da para ex plo ra ção co -
mer ci al, exi ge-se a cons tru ção de bar re i ra de con cre -
to nas cur vas pe ri go sas, como me di da de pre ser va -
ção da se gu ran ça nas es tra das.

A bar re i ra con tí nua de con ten ção do cho que do
ve í cu lo im pe de o tom ba men to do mes mo, aju dan do a
pre ser var vi das.

Atu al men te, na ocor rên cia de cho ques em
guard rail de es tra das ou guar da-corpos de pon tes,
os ve í cu los rom pem es tas pro te ções, ca in do, com fre -
qüên cia, em abis mos, ri ban ce i ras e no cor po dos rios, 
pro vo can do a mor te dos pas sa ge i ros por po li tra u ma -
tis mo ou afo ga men to.

A exem plo do uso obri ga tó rio do cin to de se gu ran -
ça em vá ri as ci da des, onde com pro va da men te, di mi nu -
iu o nú me ro de aci den tes de trân si to com ví ti mas fa ta is,
a im ple men ta ção de dis po si ti vos de fá cil apli ca ção e ba -
i xos cus tos é van ta jo sa e com pen sa do ra.

Afi nal , é in ques ti o ná vel o ele va do cus to so ci al dos 
aci den tes de trân si to im pu ta do ao erá rio pú bli co e à so -
ci e da de, no cus te io de tra ta men tos de re cu pe ra ção, li -
cen ças, se gu ros, apo sen ta do ri as por in va li dez per ma -
nen te, en tre ou tros, para as ví ti mas não-fatais e de pen -
são e prê mio de se gu ros para as ví ti mas fa ta is.

Des se modo, pela im por tân cia da ques tão na
ga ran tia da se gu ran ça nas ro do vi as fe de ra is e na pre -
ser va ção da vida e, tam bém, pela vi a bi li da de do cus to 
de im plan ta ção as si mi lá vel pela União, con ta mos
com o apo io dos no bres co le gas para a apro va ção do
pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 1997. _ De pu -
ta do Ja ques Wag ner.

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2001
(nº 3.635/97, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a pri o ri da de a ser
dada aos pro ces sos e jul ga men tos de
ações tra ba lhis tas cu jos au to res se jam
do en tes em es ta do ter mi nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As ações tra ba lhis tas que te nham como ca -

u sa de pe dir as de mis sões imo ti va das e, como re cla -
man te, do en tes em es ta do ter mi nal, de ve rão ser pro -
ces sa das e jul ga das pri o ri ta ri a men te so bre as de ma is.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
(Nº 3.635 DE 1997)

Dis põe so bre a pri o ri da de a ser
dada aos pro ces sos e jul ga men tos de
ações tra ba lhis tas e in de ni za tó ri as con -
tra o Esta do e a Fa zen da Pú bli ca cu jos
au to res se jam por ta do res de soro po si ti -
vo (HIV).

O Con gres so Na ci o nal, de cre ta:
Art. 1º As ações tra ba lhis tas que te nham como

ca u sa de pe dir as de mis sões imo ti va das e, como re -
cla man te, por ta dor de so ro po si ti vo (HIV), com do en -
ça com pro va da men te ma ni fes ta, de ve rão ser pro ces -
sa das e jul ga das, pri o ri ta ri a men te, so bre to das as de -
ma is, as sim como de ve rão me re cer pra zos e atos
mais bre ves vi san do agi li zar sua so lu ção.

Pa rá gra fo Úni co. A nor ma con ti da no ca put des -
te ar ti go se apli ca, tam bém, às ações in de ni za tó ri as
con tra o Esta do ou con tra a Fa zen da Pú bli ca, bem
como nas ações man da men ta is, in de pen den te men te
da ca u sa de pe dir.

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

Enquan to con tam-se os dias para que mé di -
cos-infectólogos anun ci em a cura para a Sín dro me da 
Imu no de fi ciên cia Adqui ri da – AIDS, há que se pro mo -
ver toda e qual quer ini ci a ti va que vise mi ni mi zar as di -
fi cul da des en fren ta das por por ta do res de so ro po si ti -
vo, den tre as qua is, esta que ora pro po mos, qual seja, 
dar ce le ri da de aos pro ces sos e jul ga men tos de ações 
tra ba lhis tas e in de ni za tó ri as con tra o Esta do e Fa zen -
da Pú bli ca, mo vi das por pa ci en tes por ta do res de HIV.

O ín di ce de mor tos cres ce em rit mo ace le ra do e, 
ain da que nos cen tros mais de sen vol vi dos as mor tes
por AIDS te nham ca í do em até 50% (cin qüen ta por
cen to), a ma i or par te do Glo bo ter res tre amar ga ín di -
ces cres cen tes de mor tan da de, men su rá vel, in clu si -
ve, pela cons ta ta ção de que a di fe ren ça de ca sos en -
tre ho mens e mu lhe res vem de cres cen do as sus ta do -
ra men te e, com isso, há uma ma i or in ci dên cia de de -
man das ju di ci a is en vol ven do par tes con tra o Esta do,
quer por omis são, quer por ir re gu lar as sis tên cia ou no 
aten di men to na dis tri bu i ção de me di ca men tos para a
ma i or par te dos por ta do res de so ro po si ti vo.

As pes qui sas avan çam e, com fre qüên cia, anun ci -
am-se no vos me di ca men tos an ti-retrovitais que re no -
vam a es pe ran ça dos po vos em ver ba ni da do rol das
do en ças fa ta is o ví rus HIV e seus cor re la tos.

Em maio de 1997, em um ar ti go na re vis ta Na tu -
re, o Dr. Da vid, ba se a do na hi pó te se de que to dos os
compar ti men tos que o vi rus já fo ram iden ti fi ca dos e que 
seus res pec ti vos “tem pos de vida” são co nhe ci dos, cal -
cu la que, em cer ca de três anos, seja pos sí vel aca bar
com to das as cé lu las con ta mi na das do cor po, eli mi nan -
do a pos si bi li da de de que o ví rus vol te a apa re cer. (Fo -
lha de S.Pa u lo, 25 de maio de 1997. p. 3 – 3).

Se a hi pó te se se con fir mar, o tra ta men to para a
AIDS e a pos sí vel “cura” da do en ça vão exi gir que o
mé di co use os es que mas mais po ten tes para eli mi nar 
o ví rus as sim que a in fec ção for cons ta ta da.

A ma i o ria dos la bo ra tó ri os in ves tem em pes qui -
sas que re sul tam em for mas mais prá ti cas de se ade -
rir ao me di ca men to, to da via, a dis cri mi na ção pre va le -
ce por toda a so ci e da de e o es tig ma que re cai so bre o 
por ta dor do ví rus des do bra-se em múl ti plas fa ce tas
tão ab sur das quan to de su ma nas am pli an do ain da
mais o es pec tro de per ver si da de do ho mem con tra
sua pró pria es pé cie.

Ade ma is, é do co nhe ci men to pú bli co que mu i tos
pro ces sos em que são par tes pes so as con ta mi na das
com o ví rus HIV e seus des do bra men tos são ad mi nis -
tra dos em sua fase fi nal de exe cu ção por her de i ros ou
par ce i ros dos au to res, uma vez que es tes per de ram a
vida no ”Inter“ do lon go e si nu o so per cur so de sen vol vi -
do pelo pro ces so.

Res sal te-se, por opor tu no, que na ma i or par te das
ve zes os pro ces sos di zem res pe i to aos di re i tos dos au to -
res, no caso, por ta do res de so ro po si ti vo que, mes mo
ten do ex pec ta ti va de di re i to vi vem ter rí ve is dra mas fi nan -
ce i ros para man ter o tra ta men to, prin ci pal men te con si de -
ran do as ele va das des pe sas com me di ca men tos.

Daí por que des cor ti na mos na pre sen te pro pos ta
uma sa í da alen ta do ra para os por ta do res de so ro po si ti -
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vo que, pro vo ca dos, aci o nam a jus ti ça para ve rem ga -
ran ti dos seus di re i tos, in clu si ve ao mais ele men tar de
to dos, o di re i to à vida e ao tra ta men to con díg no.

Sala das Ses sões, 17 de se tem bro de 1997. –
De pu ta do Air ton Dipp.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2001
(Nº 193/99, na Casa de ori gem)

Alte ra os arts. 535 e 541 da Lei nº
5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 _  Có di go
de pro ces so Ci vil (re qui si tos para apre -
sen ta ção de em bar gos de de cla ra ção e
dos re cur sos ex tra or di ná ri os e es pe ci al).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº O art. 535 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro

de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te in ci so III:

“Art. 535..............................................
............................................................
III  for ne ces sá rio, para fim de re cur so es -

pe ci al ou ex tra or di ná rio, o pré-questionamento
de ma té ria sur gi da du ran te o jul ga men to.

“Art. 2º O art. 541 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -
ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, pas sa a vi go -
rar acres ci do do se guin te § 1º, trans for man do-se o
atu al pa rá gra fo úni co em § 2º:

“Art. 541...............................................
§ 1º Ha ven do o re cor ren te opos to em -

bar gos de de cla ra ção, as ra zões do pe di do
de re for ma ver sa rão so bre as ques tões con -
tro ver ti das, mes mo que não te nham sido
exa mi na das e de ci di das pelo acór dão.

§ 2º Qu an do o re cur so fun dar-se em dis -
sí dio ju ris pru den ci al, o re cor ren te fará a pro va
da di ver gên cia me di an te cer ti dão, có pia au ten -
ti ca da ou pela ci ta ção do re po si tó rio de ju ris -
pru dên cia, ofi ci al ou cre den ci a do, em que ti ver
sido pu bli ca da a de ci são di ver gen te, men ci o -
nan do as cir cuns tân ci as que iden ti fi quem ou
as se me lhem os ca sos con fron ta dos."

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor no pra zo de trin ta
dias a par tir de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 193 DE 1999

Dá nova re da ção a dis po si ti vos da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 (Có -
di qo de Pro ces so Ci vil), que dis ci pli nam
re cur sos.

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

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
I – Os ar ti go 535 e 536 pas sam a ter a se guin te

re da ção:
“Art. 535 – Ca bem em bar gos de de cla ra ção

quan do:
I – hou ver, na sen ten ça ou no acór dão, obs cu ri -

da de ou con tra di ção;
II – for omi ti do pon to so bre o qual de via pro nun -

ci ar-se juiz ou tri bu nal;
III – for ne ces sá rio, para fim de re cur so es pe ci al

ou ex tra or di ná rio, o pré-questionamento de ma té ria
sur gi da du ran te o jul ga men to."

“Art. 536 – Os em bar gos se rão opos tos no pra zo
de dez dias, em pe ti ção di ri gi da ao juiz ou ao re la tor,
com in di ca ção do pon to obs cu ro, con tra di tó rio, omis so
ou ques ti o na do, não es tan do su je i tos a pre pa ro”.

II – É acres cen ta do ao art. 511 o se guin te pa rá -
gra fo:

“§ 1º - Ha ven do o re cor ren te opos to em bar gos
de de cla ra ção, as ra zões do pe di do de re for ma ver sa -
rão so bre as ques tões con tro ver ti das mes mo que não 
te nham sido exa mi na das e de ci di das pelo acór dão”.

III - O pa rá gra fo úni co do art. 541 é re nu me ra do
como § 2º, in clu in do-se o se guin te § 3º:

“§ 3º o pre pa ro dos re cur sos ex tra or di ná rio e es -
pe ci al será pago den tro de dez dias a con tar da data
da in ti ma ção da de ci são que os ad mi te”

Art. 2º - Esta lei en tra rá em vi gor no pra zo de
trin ta dias a con tar da sua pu bli ca ção.

Art. 3º  - Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

São três as al te ra ções que esta pro po si ção pre -
ten de im ple men tar no Có di go de Pro ces so Ci vil, to -
das no sen ti do de evi tar as le sões a que as par tes es -
tão su je i tas na atu al dis ci pli na.

A pri me i ra ob je ti va uni for mi zar o pra zo para em -
bar gos de de cla ra ção, equi pa ran do-o ao do agra vo
de ins tru men to. Os em bar gos de de cla ra ção hoje, são 
co muns quan do se re cor re para o Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça e para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e o pra -
zo para sua in ter po si ção (cin co dias, que, se ti ver iní -
cio na 3ª 4ª 5ª fe i ra, fica pra ti ca men te re du zi do para
três dias úte is) é in su fi ci en te, prin ci pal men te se o ad -
vo ga do tem de des lo car-se para a ca pi tal do Esta do.

A se gun da visa a su pe rar o im pas se que se es -
ta be le ce quan do o acór dão de i xa de exa mi nar as ra -
zões de re cur so, obri gan do a par te a opor em bar gos
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de de cla ra ção, cujo con te ú do tam bém de i xa de ser
exa mi na do. Em tais ca sos, nos sos tri bu na is su pe ri o -
res vêm agin do como cor tes de cas sa ção, anu lan do o 
acór dão e de ter mi nan do que a cor te in fe ri or de ci da a
ma té ria con tro ver ti da. Isso pode pe re ni zar o pro ces -
so, sem que ja ma is se che gue a uma de ci são. Ao au -
to ri zar que as ra zões de re cur so te nham como ob je to
a ma té ria con tro ver ti da, o pro je to pre ten de que o tri -
bu nal ad quem de ci da, des de logo, a ma té ria a cujo
res pe i to omi tiu-se a ins tân cia in fe ri or.

Na atu al dis ci pli na, a par te deve pa gar o pre pa ro
dos re cur sos es pe ci al e ex tra or di ná rio no mo men to de
sua in ter po si ção. Entre tan to, na ma i o ria dos ca sos não
se dá an da men to a es ses re cur sos, per den do a par te o
que adi an tou a ti tu lo de cus tas e por te de re mes sa. Daí
a al te ra ção no sen ti do de que o pre pa ro seja pago so -
men te se ad mi ti do o pro ces sa men to do re cur so.

Sala das Ses sões, 4 de mar ço de 1999.  José
Ro ber to Ta to chio, De pu ta do Fe de ral PDT/SP.

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

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

LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to

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

TÍTULO X
Dos Re cur sos

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

CAPÍTULO V
Dos Embar gos de De cla ra ção

Art. 535. Ca bem em bar gos de de cla ra ção quan do:
I – hou ver, na sen ten ça ou no acór dão, obs cu ri -

da de ou con tra di ção;
II – for omi ti do pon to so bre o qual de via pro nun -

ci ar-se o juiz ou tri bu nal.
*Arti go com re da ção dada pela Lei nº 8.950, de 13-12-94.

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

SEÇÃO II
Do Re cur so Extra or di ná rio e do

Re cur so Espe ci al

*Se ção II com de no mi na ção dada pela Lei nº 8.950, de 13-12-94.

Art. 541. O re cur so ex tra or di ná rio e o re cur so
es pe ci al, nos ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção Fe de -

ral, se rão in ter pos tos pe ran te o pre si den te ou o vi -
ce-presidente do tri bu nal re cor ri do, em pe ti ções dis -
tin tas, que con te rão:

I – a ex po si ção do fato e do di re i to;
II – a de mons tra ção do ca bi men to do re cur so in -

ter pos to;
III – as ra zões do pe di do de re for ma da de ci são

re cor ri da.

*Arti go, ca put, com re da ção dada pela Lei nº 8.950, de 13-12-94.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o re cur so fun dar-se
em dis sí dio ju ris pru den ci al, o re cor ren te fará a pro va
da di ver gên cia me di an te cer ti dão, có pia au ten ti ca da
ou pela ci ta ção do re po si tó rio de ju ris pru dên cia, ofi ci -
al ou cre den ci a do, em que ti ver sido pu bli ca da a de ci -
são di ver gen te, men ci o nan do as cir cuns tân ci as que
iden ti fi quem ou as se me lhem os ca sos  con fron ta dos.

*Pa rá gra fo úni co com re da ção dada pela Lei nº 8.950, de
13-12-94.

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

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 37, DE 2001
(Nº 303/99, na Casa de ori gem)

Insti tui a re a bi li ta ção cri mi nal de ofí cio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 94 do 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
com a se guin te re da ção:

”Art. 94. A re a bi li ta ção de ve rá ser de -
ter mi na da de ofí cio, pelo ju í zo cri mi nal a
quo, com a con se qüen te de cla ra ção pa dro -
ni za da de que ”o re que ren te se re ge ne rou e 
nada deve à Jus ti ça“, se de cor ri dos dois
anos do dia em que for ex tin ta, de qual quer
modo, a pena, ou ter mi nar sua exe cu ção,
des de que: (NR)

I – não te nha sido in di ci a do nes te pe -
río do pela prá ti ca de qual quer ou tro ilí ci to
pe nal; (NR)

II – se in di ci a do, ha ven do sen ten ça ab -
so lu tó ria, com trân si to em jul ga do. (NR)

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá aos ju í zes das
res pec ti vas va ras cri mi na is de ter mi nar anu al -
men te a re vi são dos ar qui vos, para con se qüen -
te emis são das de cla ra ções de re a bi li ta ção, que 
fi ca rão dis po ní ve is aos in te res sa dos. (NR)
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“Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor de cor ri dos doze
me ses de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 303, DE 1999

Insti tui a re a bi li ta ção cri mi nal de ofí -
cio e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Dá-se nova re da ção ao ar ti go 94 do De -

cre to Lei nº 2.848 de 7-12-40 (Có di go Pe nal):
Art. 94. A re a bi li ta ção de ve rá ser de ter mi na da

de ofí cio, pelo ju í zo cri mi nal a quo com a con se qüen -
te de cla ra ção pa dro ni za da de que “O Re que ren te se
re ge ne rou e nada deve a Jus ti ça”,  se de cor ri dos 2
(dois) anos do dia que for ex tin ta, de qual quer modo, a 
pena ou ter mi nar sua exe cu ção, des de que:

I – não te nha sido in di ci a do nes te pe río do pela
prá ti ca de qual quer ou tro ilí ci to pe nal; 

II – se in di ci a do aguar de-se, sen ten ça fi nal, com 
res pec ti vo trân si to em jul ga do, para pos te ri or emis -
são da re a bi li ta ção.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá aos ju í zes das res pec ti vas 
va ras cri mi na is, de ter mi nar anu al men te a re vi são dos ar -
qui vos, para con se qüen te emis são das de cla ra ções de
re a bi li ta ção, que fi ca rão dis po ní ve is aos in te res sa dos.

Art. 2º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor de cor ri dos 12

(doze) me ses de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A re a bi li ta ção de ve ria ser – pelo nome que tem – a 
de cla ra ção ju di ci al de que o con de na do se re ge ne rou e
é, por isso, res ti tu í do à sua con di ção an te ri or à con de -
na ção, mas pela atu al le gis la ção, a re a bi li ta ção não tem
se me lhan te al can ce cons ti tu in do-se dis po si ção de re -
du zi dís si ma va lia prá ti ca. Este pro je to de lei visa mo di fi -
car a le gis la ção de modo a ga ran tir ao re a bi li ta do, me -
lho res opor tu ni da des em seu co ti di a no.

Sala de Ses sões, 17 de mar ço de 1999. – De pu -
ta do Enio Bac ci, PDT/RS.

LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL

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

TÍTULO V
Das Pe nas

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

CAPÍTULO VII
Da re a bi li ta ção

....................................................................................
Art. 94. A re a bi li ta ção po de rá ser re que ri da, de -

cor ri dos 2 (dois)  anos do dia em que for ex tin ta de
qual quer modo, a pena ou ter mi nar sua exe cu ção,
com pu tan do-se o pe río do de pro va da sus pen são e o
do li vra men to con di ci o nal, se não so bre vi er re vo ga -
ção, des de que o con de na do:

I – te nha tido do mi cí lio no País no pra zo aci ma
re fe ri do;

II – te nha dado, du ran te esse tem po, de mons tra -
ção efe ti va e cons tan te de bom com por ta men to pú bli -
co e pri va do;

III – te nha res sar ci do o dano ca u sa do pelo cri me 
ou de mons tre a ab so lu ta im pos si bi li da de de o fa zer,
até o dia do pe di do, ou exi ba do cu men to que com pro -
ve a re nún cia da ví ti ma ou no va ção da dí vi da.

*Arti go com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 7.209, de 11 de ju -
lho de 1984.

Pa rá gra fo úni co. Ne ga da a re a bi li ta ção, po de rá
ser re que ri da, a qual quer tem po, des de que o pe di do
seja ins tru í do com no vos ele men tos com pro ba tó ri os
dos re qui si tos ne ces sá ri os.

*Pa rá gra fo com re da ção de ter mi na da pela Lei nº 7.209, de 11 de
ju lho de 1984.

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

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

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2001
(Nº 406/99, na Casa de ori gem)

Acres cen ta o art. 87-A à Lei nº 6.015, 
de 31 de de zem bro de 1973, re vo ga os §§ 
1º, 2º e 3º do art. 9º da Lei nº 9.527, de 10
de de zem bro de 1997, os arts. 1º, 2º e 3º
do De cre to nº 2.251, de 12 de ju nho de
1997 e o De cre to nº 2.729, de 10 de agos -
to de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º A Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de

1973, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 87-A:
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“Art. 87-A. O ofi ci al do re gis tro, em dez 
dias, co mu ni ca rá aos ór gãos com pe ten tes o 
as sen ta men to do óbi to para efe i tos de can -
ce la men to de apo sen ta do ri as e pen sões.

“Art. 2º Fi cam re vo ga dos os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 9º da Lei nº 9.527, de 10 de de zem bro de 1997;
os arts. 1º, 2º e 3º do De cre to nº 2.251, de 12 de ju -
nho de 1997; e o De cre to nº 2.729, de 10 de agos to
de 1998.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 406, DE 1999

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 6.015, de
31 de de zem bro de 1973, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de

1973, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go.
“Art. 87-A. Para can ce la men to de apo sen ta do ri -

as e pen sões, os car tó ri os que re gis tra rem os óbi tos
de ve rão co mu ni cá-los aos ór gãos com pe ten tes.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to no art. 1º des ta lei em ses sen ta dias.

Art. 3º Re vo gam-se os §§ 1º, 2º e 3º do art. 9º da
Lei nº 9.527, de 10 de de zem bro de 1997, os arts. 1º,
2º e 3º do De cre to nº 2.251, de 12 de ju nho de 1997 e
os De cre tos nºs 2.563, de 27 de abril de 1998 e 2.729, 
de 10 de agos to de 1998.

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

Jus ti fi ca ção

A al te ra ção que se pro põe visa a tor nar mais hu -
ma no e ra ci o nal o pro ce di men to de re ca das tra men to
de apo sen ta dos e pen si o nis tas.

O pro ce di men to pre vis to no art. 9º da Lei nº
9.527/97, tem exi gi do gran de sa cri fí cio de pes so as de 
ida de no que diz res pe i to ao seu des lo ca men to.

O pre sen te Pro je to trans fe re para os Car tó ri os
res pon sá ve is pe los re gis tros de óbi tos tal ônus, uma
vez que já os mes mos já dis põem de uma ra zoá vel in -
fra-estrutura.

A ra ci o na li da de da pro pos ta de cor re do fato de a
Admi nis tra ção to mar ciên cia de for ma mais rá pi da dos
óbi tos dos apo sen ta dos e pen si o nis tas, evi tan do-se as -
sim o pa ga men to in de vi do de pro ven tos e pen sões.

Em face do ele va do ca rá ter hu ma no e da ra ci o -
na li da de que se pre ten de al can çar com esta pro po si -
tu ra, con cla ma mos o apo io de nos sos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 24 de mar ço de 1999. – De -
pu ta do Si mão Ses sim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

TITULO II
Do Re gis tro Ci vil das Pes so as Na tu ra is

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

CAPÍTULO IX
Do Óbi to

....................................................................................
Art. 87. O as sen ta men to de óbi to ocor ri do em

hos pi tal, pri são ou ou tro qual quer es ta be le ci men to
pú bli co será fe i to, em fal ta de de cla ra ção de pa ren tes, 
se gun do a da res pec ti va ad mi nis tra ção, ob ser va das
as dis po si ções dos ar ti gos 80 a 83 e o re la ti vo a pes -
soa en con tra da aci den tal ou vi o len ta men te mor ta, se -
gun do a co mu ni ca ção, ex of fi cio, das au to ri da des
po li ci a is, às qua is in cum be fa zê-la logo que te nham
co nhe ci men to do fato.
....................................................................................

LEI Nº 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
8.112, de 11 de de zem bro de 1990, 8.460,
de 17 de se tem bro de 1992, e 2.180, de 5
de fe ve re i ro de 1954, e da ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 9º Os Mi nis té ri os da Admi nis tra ção Fe de ral

e Re for ma do Esta do e da Fa zen da pro mo ve rão a
atu a li za ção ca das tral dos apo sen ta dos e dos pen si o -
nis tas da União, que re ce bam pro ven tos e pen sões à
con ta do Te sou ro Na ci o nal, cons tan tes do Sis te ma
Inte gra do de Admi nis tra ção de Pes so al – SIAPE.

§ 1º A atu a li za ção ca das tral dar-se-á anu al men -
te e será sem pre con di ção bá si ca para a con ti nu i da de 
do re ce bi men to do pro ven to ou pen são.

§ 2º Os apo sen ta dos e os pen si o nis tas que não
se apre sen ta rem para fins de atu a li za ção dos da dos
ca das tra is, até a data fi xa da para o seu tér mi no, te rão
o pa ga men to de seus be ne fí ci os sus pen sos a par tir
do mês sub se qüen te.
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§ 3º Admi tir-se-á a re a li za ção da atu a li za ção ca -
das tral me di an te pro cu ra ção, nos ca sos de mo lés tia
gra ve, au sên cia ou im pos si bi li da de de lo co mo ção do
ti tu lar do be ne fí cio, de vi da men te com pro va dos.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 2.251, DE 12 DE JUNHO DE 1997

Dis põe so bre a atu a li za ção de da -
dos ca das tra is dos ser vi do res apo sen ta -
dos e dos pen si o nis tas da união e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Art. 1º A atu a li za ção ca das tral dos ser vi do res apo -
sen ta dos dos pen si o nis tas da União que re ce bam pro ven -
tos ou pen são à con ta do Te sou ro Na ci o nal, cons tan tes do 
Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção de Re cur sos Hu ma -
nos – SIAPE, será re a li za da anu al men te pe los ór gãos e
en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, au tár -
qui ca e fun da ci o nal, no mês de ani ver sá rio do apo sen ta do 
ou be ne fi ciá rio de pen são, e será sem pre con di ção bá si ca 
para a con ti nu i da de do re ce bi men to do be ne fí cio.

Pa rá gra fo úni co. A atu a li za ção ca das tral de que tra -
ta o ca put des te ar ti go será re a li za da pre fe ren ci al men te
me di an te o cru za men to das ba ses de da dos ca das tra is
dos sis te mas in for ma ti za dos do Go ver no Fe de ral.

*Pa rá gra fo úni co com re da ção dada pelo De cre to nº 2.729, de
10-8-98.

Art. 2º Nos ca sos de mo lés tia gra ve, au sên cia
ou im pos si bi li da de de lo co mo ção do apo sen ta do ou
pen si o nis ta, de vi da men te com pro va dos, será ad mi ti -
da a atu a li za ção ca das tal me di an te pro cu ra ção.

*Arti go ca put com re da ção dada pelo De cre to nº 2.729, de
10-8-98.

Art. 3º Os ser vi do res apo sen ta dos e os pen si o -
nis tas que não se apre sen ta rem para fins de atu a li za -
ção dos da dos ca das tra is até o tér mi no do pe río do fi -
xa do te rão o pa ga men to dos res pec ti vos be ne fí ci os
sus pen sos a par tir do mês sub se qüen te.

§ 1º Na hi pó te se do ca put des te ar ti go, o res ta be le -
ci men to do pa ga men to do be ne fí cio de pen de rá do com -
pa re ci men to do be ne fi ciá rio pe ran te a uni da de de re cur -
sos hu ma nos, para a re a li za ção da atu a li za ção ca das tral.

§ 2º Ca be rá à uni da de de re cur sos hu ma nos co -
mu ni car ao ór gão do Sis te ma de Con tro le Inter no da res -
pec ti va ju ris di ção as sus pen sões e os res ta be le ci men tos
de apo sen ta do ri as e pen sões, no pra zo de até trin ta dias.

§ 3º As uni da des de re cur sos hu ma nos cer ti fi ca -
rão quan to à ve ra ci da de dos da dos da pro cu ra ção e
so bre a le gi ti mi da de do ou tor gan te.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.729, DE 10 DE AGOSTO DE 1998

Dis põe so bre a atu a li za ção ca das -
tral dos apo sen ta dos e pen si o nis tas da
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral di re ta, au -
tár qui ca e fun da ci o nal do Po der Exe cu ti -
vo da União.

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
con si de ran do o que dis põem os arts. 9º e 10 da Lei nº
9.527, de 10 de de zem bro de 1997, De cre ta:

Art. 1º Os arts. 1º e 2º do De cre to nº 2.25l, de 12
de ju nho de 1997, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 1º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A atu a li za ção ca das tral

de que tra ta o ca put des te ar ti go será re a li za -
da pre fe ren ci al men te me di an te o cru za men to
das ba ses de da dos ca das tra is dos sis te mas
in for ma ti za dos ao Go ver no Fe de ral."

“Art. 2º Nos ca sos de mo lés tia gra ve, au sên cia
ou im pos si bi li da de de lo co mo ção do apo sen ta do ou
pen si o nis ta, de vi da men te com pro va dos, será ad mi ti -
da a atu a li za ção ca das tral me di an te pro cu ra ção.”

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

Art. 3º Fica re vo ga do o De cre to nº 2.563, de 27
de abril de 1998.

Bra sí lia, 10 de agos to de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Cláu dia Ma ria Cos tin.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2001
(Nº 467/99, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro
de 1950, que es ta be le ce nor mas para a
con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos ne -
ces si ta dos, para con ce der a gra tu i da de do
exa me de DNA, nos ca sos que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro de

1950, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so VI:
“Art. 3º ................................................
VI – das des pe sas com a re a li za ção

do exa me de có di go ge né ti co – DNA que for 
re qui si ta do pela au to ri da de ju di ciá ria nas
ações de in ves ti ga ção de pa ter ni da de ou
ma ter ni da de."
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 467, DE 1999

Alte ra a Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i ro
de 1950, que es ta be le ce nor mas para a
con ces são de as sis tên cia ju di ciá ria aos ne -
ces si ta dos, para con ce der a qra tu i da de do
exa me de DNA, nos ca sos que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 1.060 de 5 de fe ve re i ro de

1950 pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so VII:
“Art. 3º ............................................................. 
VI – das des pe sas com a re a li za ção do exa me

de có di go ge né ti co (DNA), que for re qui si ta do pela
au to ri da de ju di ciá ria nas ações de in ves ti ga ção de
pa ter ni da de ou ma ter ni da de".

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

Jus ti fi ca ção
O pro je to que ora apre sen to é fru to de um de se -

jo an ti go, qual seja, o de pres tar con tri bu i ção aque les
bra si i e i ros que se vêem im pe di dos de ter, em seus
do cu men tos pes so a is, o nome do pai, já que não têm
como pro var sua fi li a ção.

O nú me ro de ações, nas Va ras de Fa mí lia, que
po de ri am ter seu cur so mais ace la ra do ou sua de ci são
pro la ta da sem mar gem de erro po de ria ser mu i to ma i or,
caso to dos ti ves sem aces so ao exa me de có di go ge né -
ti co, mais co nhe ci do como “exa me de DNA”.

Sei da exis tên cia de ou tros pro je tos que já tra mi -
tam nes ta Casa a este res pe i to. To da via este, ao in vés
de tra zer ao or de na men to ju rí di co mais um di plo ma le -
gal, al te ra, sim ples men te, a Lei nº 1.060 de 1950, que
es ta be le ce nor mas para a con ces são de as sis tên cia ju -
di ciá ria aos ne ces si ta dos. Enten do ser nes ta lei o lo cal
ade qua do para se tra tar de con ces são de gra tu i da da de
de exa me as pes so as re co nhe ci da men te ne ces si ta das.

Pelo ex pos to con to com o apo io dos ilus tres Co -
le gas para a con ver são des te pro je to em Lei.

Sala das Ses sões, 30 de mar ço de 1999. – De -
pu ta do Co ri o la no Sa les.

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

Esta be le ce nor mas para a con ces são 
da as sis tên cia ju di ciá ria aos ne ces si ta dos.

.........................................................................
Art. 3º A as sis tên cia ju di ciá ria com pre en de as

se guin tes isen ções:

I – das ta xas ju di ciá ri as e dos se los;
II – dos emo lu men tos e cus tas de vi dos aos ju í -

zes, ór gãos do Mi nis té rio Pú bli co e ser ven tuá ri os da
jus ti ça:

III – das des pe sas com as pu bli ca ções in dis pen -
sá ve is no jor nal en car re ga do da di vul ga ção dos atos
ofi ci a is:

IV – das in de ni za ções de vi das às tes te mu nhas 
que, quan do em pre ga dos, re ce be rão do em pre ga -
dor sa lá rio in te gral como se em ser vi ço es ti ves sem,
res sal va do o di re i to re gres si vo con tra o Po der Pú bli -
co fe de ral, no Dis tri to Fe de ral e nos Ter ri tó ri os: ou
con tra o Po der Pú bli co es ta du al nos Esta dos:

V – dos ho no rá ri os de ad vo ga do e pe ri tos.

Pa rá gra fo úni co. A pu bli ca ção de edi tal em jor nal 
en car re ga do da di vul ga ção de atos ofi ci a is, na for ma
do in ci so III, dis pen sa a pu bli ca ção em ou tro jor nal.

* Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº 7.288, de 18 de de zem bro
de 1984.

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

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

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

PROJETO DE LEI DA CâMARA Nº 40, DE 2001
(Nº 1.181/99, na Casa de ori gem)

Alte ra a Lei nº 9.469, de 10 de ju lho
de 1997, que re gu la men ta o dis pos to no
in ci so VI do art. 4º da Lei Com ple men tar
nº 73, de 10 de fe ve re i ro de 1993; dis põe
so bre a in ter ven ção da União nas ca u sas 
em que fi gu ra rem, como au to res ou réus, 
en tes da ad mi nis tra ção in di re ta; re gu la
os pa ga men tos de vi dos pela Fa zen da
Pú bli ca em vir tu de de sen ten ça ju di ciá -
ria; e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.469, de 10 de ju lho de 

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

“Art. 10. Exce tu an do-se as ca u sas de
aci den tes de tra ba lho, apli ca-se às au tar qui -
as e fun da ções pú bli cas o dis pos to nos arts. 
188 e 475, in ci so II, da Lei nº 5.869, de 11
de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so
Ci vil. (NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL  Nº 1.181, DE 1999)

Alte ra a Lei nº 9.469, de 10 de ju lho
de 1997, que re gu la men ta o dis pos to no
in ci so VI do art. 4º da Lei Com ple men tar
nº 73, de 10 de fe ve re i ro de 1993; dis põe
so bre a in ter ven ção da União nas ca u sas 
em que fi gu ra rem, como au to res, ou
réus, en tes da ad mi nis tra ção in di re ta; re -
gu la os pa ga men tos de vi dos pela Fa zen -
da Pú bli ca em vir tu de de sen ten ça ju di -
ciá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.469, de 10 de ju lho de 

1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 10. Exce tu an do-se as ca u sas de

aci den tes de tra ba lho, apli ca-se às au tar qui -
as e fun da ções pú bli cas o dis pos to nos arts. 
188 e 475, in ci so II, da Lei nº 5.869, de 11
de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so
Ci vil” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O art. 10. da Lei nº 9.469/97 re vo gou a Sú mu la
620 do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, se gun do a qual “a
sen ten ça pro fe ri da con tra au tar quia não está su je i ta a 
re e xa me ne ces sá rio, sal vo quan do su cum ben te em
exe cu ção de dí vi da ati va”.

Por con se qüên cia, ain da mais so bre car re ga dos
fi ca ram nos sos tri bu na is, ge ran do sig ni fi ca ti va de mo -
ra na sa tis fa ção de be ne fí ci os aci den tá ri os, que têm
ca rá ter ex clu si va men te ali men tí cio.

Ade ma is, como é de sa ben ça ge ral, a au tar quia
pre vi den ciá ria (INSS) con ta com ca pa ci ta do qua dra
de pro cu ra do res, e a ação de aci den te de tra ba lho
con ta, obri ga to ri a men te, com a par ti ci pa ção de re pre -
sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co.

Por es ses mo ti vos, con ta mos com o apo io dos ilus -
tres Pa res pela apro va ção do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 15 de ju nho 1999. – De pu ta -
da Ânge la Gu a dag nin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 73
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

Insti tui A Lei Orgâ ni ca da Advo ca -
cia-Geral da União.

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

TÍTULO II
Dos Orgãos da Advo ca cia-Geral da União

CAPÍTULO I
Do Advo ga do-Geral da União

....................................................................................
Art 4º São atri bu i ções do Advo da do-Geral da

União:
I – di ri gir a Advo ca cia-Geral da União, su pe rin -

ten der e co or de nar suas ati vi da des e ori en tar-lhe a
atu a ção;

II – des pa char com o Pre si den te da Re pú bli ca;
III – re pre sen tar a União jun to ao Su pre mo Tri -

bu nal Fe de ral;
IV – de fen der, nas ações di re tas de in cons ti tu ci -

o na li da de, a nor ma le gal ou ato nor ma ti vo, ob je to de
im pug na ção;

V – apre sen tar as in for ma ções a se rem pres ta -
das pelo Pre si den te da Re pú bli ca, re la ti vas a me di -
das im pug na do ras de ato ou omis são pre si den ci al;

VI – de sis tir, tran si gir, acor dar e fir mar com pro -
mis so nas ações de in te res se da União, nos ter mos
da le gis la ção vi gen te;

*Inci so VI re gu la men ta do pela Lei nº 9.469, de 10-7-1997. 

VII – as ses so ras o Pre si den te da Re pú bli ca em
as sun tos de na tu re za ju rí di ca, ela bo ran do pa re ce res
e es tu dos ou pro pon do nor mas, me di das e di re tri zes;

VIII – as sis tir o Pre si den te da Re pú bli ca no con -
tro le in ter no da le ga li da de dos atos da Admi nis tra ção;

IX – su ge rir ao Pre si den te da Re pú bli ca me di das
de ca rá ter ju rí di co re cla ma das pelo in te res se pú bli co;

X – fi xar a in ter pre ta ção da Cons ti tu i ção das
leis, dos tra ta dos e de ma is aios nor ma ti vos, a ser uni -
for me men te se gui da pe los ór gãos e en ti da des da
Admi nis tra ção Fe de ral;

XI – uni fi car a ju ris pru dên cia ad mi nis tra ti va, ga -
ran tir cor re ta apli ca ção das leis, pre ve nir e di ri mir as
con tro vér si as en tre os ór gãos ju rí di cos da Admi nis tra -
ção Fe de ral;

XII – edi tar enun ci a dos de sú mu la ad mi nis tra ti va,
re sul tan tes de ju ris pru dên cia ite ra ti va dos Tri bu na is;

XIII – exer cer ori en ta ção nor ma ti va e su per vi são
téc ni ca quan to aos ór gãos ju rí di cos das en ti da des a
que alu de o Ca pi tu lo IX do Ti tu lo II des ta Lei Com ple -
men tar;

XIV – ba i xar o Re gi men to Inter no da Advo ca -
cia-Geral da União;

XV – pro fe rir de ci são nas sin di cân ci as e nos
pro ces sos ad mi nis tra ti vos dis ci pli na res pro mo vi dos
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pela Cor re ge do ria-Geral e apli car pe na li da des, sal vo
a de de mis são;

XVI – ho mo lo gar os con cur sos pú bli cos de in -
gres so nas Car re i ras da Advo ga cia-Geral da União;

XVII – pro mo ver a lo ta ção e a dis tri bu i ção dos
Mem bros e ser vi do res, no âm bi to da Advo ca cia-Geral 
da União;

XVIII – edi tar e pra ti car os atos nor ma ti vos ou
não, ine ren tes a suas atri bu i ções;

XIX – pro por, ao Pre si den te da Re pú bli ca, as al -
te ra ções a esta lei com ple men tar;

§ 1º O Advo ga do-Geral da União pode re pre -
sen tá-la jun to a qual quer ju í zo ou Tri bu nal.

§ 2º O Advo ga do-Geral da União pode avo car
qua is quer ma té ri as ju rí di cas de in te res se des ta, in clu si -
ve no que con cer ne a sua re pre sen ta ção ex tra ju di ci al.

§ 3º É per mi ti da a de le ga ção das atri bu i ções
pre vis tas no in ci so VI  ao Pro cu ra dor-Geral da
União, bem como a da que las ob je to do in ci so XVII
des te ar ti go re le van tes dos ser vi do res.
....................................................................................
....................................................................................

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

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

LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to

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

TÍTULO V
Dos Atos Pro ces su a is

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

CAPÍTULO III
Dos Pra zos

SEÇÃO I
Das Dis po si ções Ge ra is

....................................................................................
Art.  188 – O Mi nis té rio Pú bli co, a União, os

Esta dos, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni cí pi os, bem como
suas au tar qui as e fun da ções, go za rão do pra zo:

I – em do bro para re cor rer e aju i zar ação res ci -
só ria; e

II – em quá dru plo para con tes tar.

*Arti go com re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 1.798-5, de
2-6-1999

O tex to des te ar ti go di zia:
“Art. 188 – Com pu tar-se-á em quá dru plo o pra -

zo para con tes tar e em do bro para re cor rer quan do a
par te for a Fa zen da Pú bli ca ou o Mi nis té rio Pú bli co.”
....................................................................................

TÍTULO VIII
Do Pro ce di men to Ordi ná rio

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

CAPÍTULO VIII
Da Sen ten ça e da Co i sa Jul ga da

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

SEÇÃO II
Da Co i sa Jul ga da

....................................................................................
Art. 475. Está su je i ta ao du plo grau de ju ris di ção, 

não pro du zin do efe i to se não de po is de con fir ma da
pelo tri bu nal, a sen ten ça:

I – anu lar o ca sa men to;
II – pro fe ri da con tra a União, o Esta do e o Mu ni -

cí pi os;
III – que jul gar im pro ce den te a exe cu ção de dí vi -

da ati va da Fa zen da Pú bli ca (Art. 585, VI).
Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nes te ar ti -

go, o juiz, or de na rá a re mes sa dos au tos ao tri bu nal,
haja ou não ape la ção vo lun tá ria da par te ven ci da; não 
o fa zen do, po de rá o pre si den te do tri bu nal avo cá-los.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.469, DE 10 DE JULHO DE 1997

Re gu la men ta o dis pos to no in ci so
VI do art. 4º da Lei Com ple men tar nº 73,
de 10 de fe ve re i ro de 1993; dis põe so bre
a in ter ven ção da União nas ca u sas em
que fi gu ra rem, como au to res ou réus, en -
tes da adminis tra ção in di re ta; re gu la os
pa ga men tos de vi dos pela Fa zen da Pú bli ca 
em vir tu de de sen ten ça ju di ciá ria; re vo ga a 
Lei nº 8.197, de 27 de ju nho de 1991, e a
Lei nº 9.081, de 19 de ju lho de 1995, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 10. Apli ca-se às au tar qui as e fun da ções pú -

bli cas o dis pos to nos arts. 188 e 475, ca put, e no seu
in ci so II, do Có di go de Pro ces so Ci vil.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41, DE 2001

(Nº 1.467/99, na Casa de ori gem)

Alte ra a re da ção do art. 26, § 3º, e do 
art. 92, da Lei nº 9.394, de 20 de de zem -
bro de 1996, que “es ta be le ce as di re tri -
zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal”, e dá
ou tras pro vi dên ci as (in clui a Edu ca ção
Fí si ca como ma té ria obri ga tó ria da edu -
ca ção bá si ca.)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 3º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de

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

“Art. 26. ................................................
..............................................................
§ 3º A edu ca ção fí si ca, in te gra da à

pro pos ta pe da gó gi ca da es co la, é com po -
nen te cur ri cu lar obri ga tó rio da edu ca ção bá -
si ca, sen do sua prá ti ca fa cul ta ti va ao alu no:
(NR)

I – que cum pra jor na da de tra ba lho
igual ou su pe ri or a seis ho ras;

II – ma i or de trin ta anos de ida de;
III – que es ti ver pres tan do ser vi ço mi li -

tar ini ci al ou que, em si tu a ção si mi lar, es ti -
ver obri ga do à prá ti ca da edu ca ção fí si ca;

IV – am pa ra do pelo De cre to-Lei nº
1.044, de 21 de ou tu bro de 1969;

V – de cur sos de pós-gra du a ção;
VI – que te nha pro le.
.............................................................”

Art. 2º O art. 92 da Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996, pas sa vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 92. Re vo gam-se as dis po si ções
das Leis nºs 4.024, de 20 de de zem bro de
1961 e 5.540, de 28 de no vem bro de 1968,
não al te ra das pela Leis nºs 9.131, de 24 de
no vem bro de 1995 e 9.192, de 21 de de -
zem bro de 1995, e ain da as Leis nºs 5.692,
de 11 de agos to de 1971, 7.044, de 18 de
ou tu bro de 1982, 7.692, de 20 de de zem bro 
de 1988 e as de ma is Leis e De cre tos—Leis
que as mo di fi ca ram e qua is quer ou tras dis -
po si ções em con trá rio. (NR)”

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor no ano le ti vo se -
guin te à data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI Nº 1.467, DE 1999

Alte ra a re da ção do art. 26, § 3º, e do 
art. 92 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro
de 1996, que “Esta be le ce as di re tri zes e
ba ses da edu ca ção na ci o nal”, e dá ou tras 
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 26, § 3º da Lei nº 9.394, de 20 de

de zem bro de 1996 pas sa a vi go rar com a se guin te re -
du ção:

“Art. 26. .................................................
§ 3º A edu ca ção fí si ca, in te gra da à

pro pos ta pe da gó gi ca da es co la, é com po -
nen te cur ri cu lar obri ga tó rio da edu ca ção bá -
si ca, sen do sua prá ti ca fa cul ta ti va ao alu no

I – que cum pra jor na da de tra ba lho
igual ou su pe ri or a 6 (seis) ho ras;

II – ma i or de 30 (trin ta) anos de ida de;
III – que es ti ver pres tan do ser vi ço mi li -

tar ini ci al ou que, em si tu a ção si mi lar, es ti ver 
obri ga do à prá ti ca da edu ca ção fí si ca;

IV – am pa ra do pelo De cre to-Lei nº
1.044, de 21 de ou tu bro ae 1969;

V – de cur so de pós-gra du a ção;
VI – que te nha pro le”.

Art. 2º O art. 92 da Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 92. Re vo gam-se as dis po si ções
das Leis nºs 4.024, de 20-12-61 e 5.540, de
28-11-68, não al te ra das pe las Leis nºs
9.131, de 24-11-95 e 9.192, de 21-12-95,e
ain da as Leis nºs 5.692, de 11-8-71, 7.044,
de 18-10-82, 7.692, de 20-12-88 e as de ma -
is leis e de cre tos-leis que as mo di fi ca ram e
qua is quer ou tras dspo si ções em con trá rio”.

Art 3º Esta lei en tra em vi gor no ano le ti vo se -
guin te à data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Art. 26. § 3º, da Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro
de 1996 – Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na -
ci o nal, pre ce i tua que a edu ca ção fí si ca, in te gra da à
pro pos ta pe da gó gi ca da es co la, é com po nen te cur ri -
cu lar da edu ca ção bá si ca, ajus tan do-se às fa i xas etá -
ri as e às con di ções da po pu la ção es co lar, sen do fa -
cul ta ti va nos cur sos no tur nos".
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A re da ção que es ta mos pro pon do tem o du plo
ob je ti vo de de i xar cla ro a) que a edu ca ção fí si ca é
com po nen te cur ri cu lar obri ga tó rio in de pen den te men -
te do tur no de fun ci o na men to da es co la (na ver da de,
ou tra não po de ria ser a in ter pre ta ção de “in te gra da à
pro pos ta pe da gó gi ca da es co la”) e, b) que a fa cul ta ti -
vi da de diz res pe i to à prá ti ca pelo alu no (idéia essa,
aliás, im plí ci ta em “ajus tan do-se às fa i xas etá ri as e às 
con di ções da po pu la ção es co lar”) e não à ofer ta pelo
es ta be le ci men to de en si no.

Con co mi tan te men te, bus ca mos frus trar no nas -
ce dou ro o tra ta men to dis cri mi na tó rio que o tex to le gal 
po de ria en se jar no que se re fe re ao es tu dan te que,
por for ça de cir cuns tân cia alhe ia à sua von ta de, se vê
obri ga do a fre qüen tar a es co la no pe río do no tur no e
que, por isso, não pode ser con tem pla do com uma
edu ca ção de qua li da de in fe ri or.

Uma bre ve re fe rên cia à le gis la ção an te ri or mos tra
que, quan to ao pa pel da edu ca ção fí si ca no en si no no -
tur no, a atu al é um re tro ces so. De tato, a pri me i ra LDB –
Lei nº 4.024, de 20-12-61, em seu art. 22, dis pu nha que
a edu ca ção fí si ca era obri ga tó ria em to dos os ní ve is e
ra mos de es co la ri za ção, po den do ser dis pen sa dos os
cur sos no tur nos. A Lei nº 5.692, de 11-8-71, po rém, pre -
ce i tu ou a in clu são obri ga tó ria de edu ca ção fí si ca nos
cur rí cu los ple nos dos es ta be le ci men tos de 1º e 2º gra -
us, sem ex ce cões. Pos te ri or men te, a Lei nº 6.503, de
13-12-77, como que pro pon do um meio-ter mo, de ter mi -
nou que pu des sem ser dis pen sa dos da prá ti ca da edu -
ca ção fí si ca al gu mas ca te go ri as de alu nos, en tre as
qua is a dos alu nos de cur so no tur no que com pro vas -
sem exer cer ati vi da de pro fis si o nal em jor na da igual ou
su pe ri or a 6 (seis) ho ras. Por fim, a Lei nº 7.692, de
20-12-88, ain da em vi gor, cor ri gin do o tra ta men to dis cri -
mi na tó rio im plí ci to na nor ma an te ri or, man ten do os de -
ma is ca sos de dis pen sa, pres cre ve que a prá ti ca da
edu ca ção fí si ca é fa cul ta ti va ao alu no que com pro ve
exer cer ati vi da de pro fis si o nal, em jor na da igual ou su -
pe ri or a 6 (seis) ho ras.

Em sín te se, de acor do com o pro je to de lei que
ora sub me te mos à apre ci a ção dos no bres pa res, a)
fa cul ta ti va não é a ofer ta de edu ca ção fí si ca, por par te 
da es co la, mas a prá ti ca, por par te do alu no; b) são
ex pli ci ta men te re cep ci o na dos os ca sos de dis pen sa
já con sa gra dos em lei: c) a pos si bi li da de da dis pen sa
é es ten di da aos es tu dan tes que atu em na eco no mia
in for mal ou não te nham re la ção de em pre go de vi da -
men te for ma ti za do.

Pelo ex pos to, con to com o apo io de to dos para a 
apro va ção des ta pro po si ção.

Sala das Ses sões, 11 de agos to 1999. – De pu -
ta do Dr. Ro si nha.

LEGISLACAO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce às Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca çao Na ci o nal.

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

TÍTULO V
Dos Ní ve is e das Mo da li da des

de Edu ca ção e Ensi no
....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Edu ca ção Bá si ca

SEÇÃO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art 26. Os cur rí cu los do en si no fun da men tal e
mé dio de vem ter uma base na ci o nal co mum a ser
com ple men ta da em cada sis te ma de en si no e es ta -
be le ci men to es co lar, por uma par te di ver si fi ca da exi -
gi da pe las ca rac te rís ti cas re gi o na is e lo ca is da so ci e -
da de, da cul tu ra, da eco no mia e da cli en te la.

§ 1º Os cur rí cu los a que se re fe re o ca put de -
vem abran ger, obri ga to ri a men te, o es tu do da lín gua
por tu gue sa e da ma te má ti ca, o co nhe ci men to do
mun do fí si co e na tu ral e da re a li da de so ci al e po li ti ca,
es pe ci al men te do Bra sil.

§ 2º O en si no da arte cons ti tu i rá com po nen te
cur ri cu lar obri ga tó rio, nos di ver sos ní ve is da edu ca -
ção bá si ca de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to
cul tu ral dos alu nos.

§ 3º A edu ca ção fí si ca, in te gra da à pro pos ta pe -
da gó gi ca da es co la, é com po nen te cur ri cu lar da Edu -
ca ção Bá si ca, ajus tan do-se às fa i xas etá ri as e às
con di ções da po pu la ção es co lar, sen do fa cul ta ti va
nos cur sos no tur nos.

§ 4º O en si no da His tó ria do Bra sil le va rá em
con ta as con tri bu i ções das di fe ren tes cul tu ras e et ni -
as para a for ma ção do povo bra si le i ro, es pe ci al men te
das ma tri zes in dí ge na, afri ca na e eu ro péia.

§ 5º Na par te di ver si fi ca da do cur rí cu lo será in -
clu í do obri ga to ri a men te, a par tir da quin ta sé rie, o en -
si no de pelo me nos uma lín gua es tran ge i ra mo der na,
cuja es co lha fi ca rá a car go da co mu ni da de es co lar
den tro das pos si bi li da des da Insti tu i ção.
....................................................................................

TÍTULO IX
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

....................................................................................
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Art. 92 Re vo gam-se as dis po si ções das Leis nºs
4.024, de 20 de de zem bro de 1961 e 5.540, de 28 de
no vem bro de 1968, não al te ra das pe las Leis nºs
9.131, de 24 de no vem bro de 1995 e 9.192, de 21 de
de zem bro de 1995 e ain da, as Leis nºs 5.692, de 11
de agos to de 1971 e 7.044, de 18 de ou tu bro de 1982, 
e as de ma is leis e de cre tos-lei que as mo di fi ca ram e
qua is quer ou tras dis po si ções em con trá rio.

DECRETO-LEI Nº 1.044
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Dis põe So bre Tra ta men to Excep ci o -
nal para os alu nos por ta do res das Afec -
ções que in di ca.

LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

Fixa as Di re tri zes e Ba ses da Edu ca -
ção Na ci o nal.

LEI Nº 7.692, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1988

Dá nova Re da ção ao dis pos to na Lei 
nº 6.503, de 13 de de zem bro de 1977, que
dis põe so bre a Edu ca ção Fí si ca  em to -
dos os gra us e ra mos de en si no".

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968

Fixa nor mas de or ga ni za ção e fun ci -
o na men to do en si no su pe ri or e sua ar ti -
cu la ção com a es co la mé dia, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971

Fixa Di re tri zes e Ba ses para o en si -
no de 1º e 2º gra us, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

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

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

LEI Nº 7.044 DE 18 DE OUTUBRO DE 1982

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.692,
de 11 de agos to de 1971, re fe ren tes a
pro fis si o na li za ção do en si no de 2º grau.

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

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

LEI Nº  9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 4.024,
de 20 de de zem bro de 1961, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

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

LEI Nº 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.540,
de 28 de no vem bro de 1968, que re gu la -
men tam o pro ces so de es co lha dos di ri -
gen tes uni ver si tá ri os.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2001

(Nº 1.766/99, na Casa de ori gem)

Mo di fi ca a Lei nº 5.584, de 26 de ju nho 
de 1970, que dis põe so bre nor mas de Di re i -
to Pro ces su al do Tra ba lho, al te ra dis po si ti -
vos da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho,
dis ci pli na a con ces são e pres ta ção de as -
sis tên cia ju di ciá ria na Jus ti ça do Tra ba lho,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 5.584, de 26 de ju nho

de 1970, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 14. Na Jus ti ça do Tra ba lho, a as sis -
tên cia ju di ciá ria a que se re fe re a Lei nº 1.060, 
de 5 de fe ve re i ro de 1950, será pres ta da pelo
sin di ca to da ca te go ria pro fis si o nal a que per -
ten cer o tra ba lha dor, por ad vo ga do de vi da -
men te cons ti tu í do ou pela De fen so ria Pú bli ca, 
nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 80, de 12 
de ja ne i ro de 1994. (NR)

§ 1º Con si de ra-se ne ces si ta do o tra ba -
lha dor cuja si tu a ção eco nô mi ca não lhe per -
mi ta de man dar, sem pre ju í zo do pró prio
sus ten to ou de sua fa mí lia, com pro van do-se 
o es ta do de ne ces si da de me di an te de cla ra -
ção fir ma da pelo in te res sa do, nos ter mos da 
Lei nº 7.115, de 29 de agos to de 1983. (NR)

§ 2º Se rão de vi dos ho no rá ri os ad vo ca -
tí ci os pela par te ven ci da, que não se be ne fi -
cie da as sis tên cia ju di ciá ria, nos ter mos da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, que
ins ti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil Bra si le i ro, 
e da Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994,
que ins ti tui o Esta tu to da OAB. (NR)"
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 3º Re vo gam-se os arts. 15, 16, 17, 18 e 19,
da Lei nº 5.584, de 26 de ju nho de 1970.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
(Nº 1.766 de 1999)

Mo di fi ca a Lei nº 5.584, de 26 de ju -
nho de 1970, que “Dis põe so bre nor mas
de Di re i to Pro ces su al do Tra ba lho, al te ra
dis po si ti vos da Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, dis ci pli na a con ces são e pres ta -
ção de as sis tên cia ju di ciá ria na Jus ti ça do 
Tra ba lho e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 5.584 de 26 de ju nho

de 1970, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 14. Na Jus ti ça do Tra ba lho, a as -
sis tên cia ju di ciá ria a que se re fe re a Lei nº
1.060, de 5 de fe ve re i ro de 1950, será pres -
ta da pelo Sin di ca to da ca te go ria pro fis si o nal 
a que per ten cer o tra ba lha dor ou por ad vo -
ga do de vi da men te cons ti tu í do. (NR)

§ 1º Con si de ra-se ne ces si ta do o tra ba -
lha dor cuja si tu a ção eco nô mi ca não lhe per -
mi ta de man dar, sem pre ju í zo do pró prio
sus ten to ou de sua fa mí lia, com pro van do-se 
o es ta do de ne ces si da de me di an te de cla ra -
ção fir ma da pelo in te res sa do, nos ter mos da 
Lei nº 7.115, de 29 de agos to ae 1983. (NR)

§ 2º Se rão de vi dos ho no rá ri os ad vo ca -
tí ci os pela par te ven ci da, que não se be ne fi -
cie da as sis tên cia ju di ciá ria, nos ter mos da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, que
“Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil Bra si le i -
ro”, e da Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, 
“Que ins ti tui o Esta tu to da OAB”. (NR)

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

Art. 3º Re vo gam-se os arts. 15, 16, 17, 18 e 19,
to dos da Lei nº 5.584, de 26 de ju nho de 1970.

Jus ti fi ca ção

É de ver do Esta do, nos ter mos da atu al Cons ti -
tu i ção, pres tar as sis tên cia ju rí di ca in te gral e gra tu i ta
às pes so as que, com pro va da men te, não te nham con -
di ções de ar car com os cus tos pro ces su a is.

Tal fun ção, to da via, não tem sido exer ci da in te -
gral men te pelo Esta do, em face da pre cá ria es tru tu ra -
ção das De fen so ri as Pú bli cas nos Esta dos, o que le -

vou à pres ta ção ju ris di ci o nal gra tu i ta por vá ri os ou tros 
ór gãos como, por exem plo, as sec ci o na is da OAB e
os es cri tó ri os de as sis tên cia vin cu la dos às uni ver si -
da des.

A as sis tên cia ju di ciá ria na le gis la ção tra ba lhis ta
é tra ta da na Lei nº 5.584, de 26 de ju nho de 1970, em
seu ar ti go 14 e se guin tes. Ocor re que a ci ta da lei, em
ra zão do de cur so de qua se trin ta anos, en con tra-se
de fa sa da, es tan do em de sa cor do com as re gras atu a -
is so bre a ma té ria, mo ti vo pelo qual pro po mos a sua
ade qua ção aos no vos tem pos.

Como pri me i ro as pec to, es ta mos es ten den do a
com pe tên cia para re que rer a gra tu i da de de jus ti ça
aos ad vo ga dos em ge ral, des de que de vi da men te
cons ti tu í dos. Na prá ti ca, qua se to dos os apli ca do res
do di re i to já ace i tam a re pre sen ta ção ad vo ca tí cia nos
pro ces sos gra tu i tos, mas ain da per sis tem al gu mas
dú vi das, pois a Lei nº 5.584/70 es ta be le ce, ex pres sa -
men te, que esta re pre sen ta ção se dará por in ter mé -
dio do sin di ca to da ca te go ria. Com a nova re da ção,
eli mi na-se a sub sis tên cia de qual quer dú vi da.

O se gun do pon to, tra ta da ade qua ção da Lei nº
5.584/70 aos di ta mes da Lei nº 7.115, de 29 de agos to
de 1983, que exi ge, tão-so men te, para com pro var a si -
tu a ção eco nô mi ca do re que ren te, a apre sen ta ção de
de cla ra ção fir ma da pelo pró prio in te res sa do ou por pro -
cu ra dor. Cu i da-se aqui, igual men te, de ajus tar um pro -
ce di men to cor ri que i ro nos tri bu na is, pois a ma i o ria dos
ma gis tra dos, se não a to ta li da de, já ad mi te a de cla ra ção
como meio pro ba tó rio da con di ção de po bre za.

Como úl ti ma al te ra ção, pro po mos que será ca -
bí vel a per cep ção de ho no rá ri os ad vo ca tí ci os por par -
te do pro fis si o nal que fun ci o nar no pro ces so. A ma té -
ria diz res pe i to, lo gi ca men te, à par te que não es te ja
usu fru in do do be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta e que ve -
nha a per der a de man da, de ven do ar car com as ver -
bas ho no rá ri as. De qual quer sor te, re me te mos a
ques tão aos di ta mes do Có di go de Pro ces so Ci vil e
do Esta tu to da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, que
tra tam a ma té ria de for ma exa us ti va.

Ante tudo o que foi ex pos to, es ta mos tra zen do o
pre sen te pro je to de lei à apre ci a ção de nos sos ilus -
tres Pa res, es pe ran do con tar com de ci si vo apo io em
sua apro va ção.

Sala das Ses sões, de   de 1999. – De pu ta da
Ange la Gu a dag nin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.
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LEI Nº 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970

Dis põe so bre nor mas de di re i to pro -
ces su al do tra ba lho, al te ra dis po si ti vos
da con so li da ção das leis do tra ba lho, dis -
ci pli na a con ces são e pres ta ção de as -
sis tên cia ju di ci a ria na jus ti ça do tra ba lho, 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 14. Na Jus ti ça do Tra ba lho, a as sis tên cia ju -
di ciá ria a que se re fe re a Lei nº 1.060, de 5 de fe ve re i -
ro de 1950, será pres ta da pelo Sin di ca to da ca te go ria
pro fis si o nal a que per ten cer o tra ba lha dor.

§ 1º A as sis tên cia é de vi da a todo aque le que
per ce ber sa lá rio igual ou in fe ri or ao do bro do mí ni mo
le gal fi can do as se gu ra do igual be ne fí cio ao tra ba lha -
dor de ma i or sa lá rio, uma vez pro va do que sua si tu a -
ção eco nô mi ca não lhe per mi te de man dar, sem pre ju -
í zo do sus ten to pró prio ou da fa mí lia.

§ 2º A si tu a ção eco nô mi ca do tra ba lha dor será
com pro va da em ates ta do for ne ci do pela au to ri da de
lo cal do Mi nis té rio do Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al.
me di an te di li gên cia su má ria que não po de rá ex ce der
de 48 (qua ren ta e oito) ho ras.

§ 3º Não ha ven do no lo cal a au to ri da de re fe ri da
no pa rá gra fo an te ri or, o ates ta do de ve rá ser ex pe di do
pelo De le ga do de Po lí cia da cir cuns cri ção onde re si -
da o em pre ga do.

Art. 15. Para au xi li ar no pa tro cí nio das ca u sas,
ob ser va dos os ar ti gos 50 e 72 da Lei nº 4.215, de 27
de abril de 1963, po de rão ser de sig na dos pe las Di re -
to ri as dos Sin di ca tos Aca dê mi cos de Di re i to, a par tir
da 4ª Sé rie, com pro va da men te ma tri cu la dos em es ta -
be le ci men to de en si no ofi ci al ou sob fis ca li za ção do
Go ver no Fe de ral.

Art. 16. Os ho no rá ri os do ad vo ga do pa gos pelo
ven ci do re ver te rão em fa vor do Sin di ca to as sis ten te.

Art. 17. Qu an do, nas res pec ti vas co mar cas, não
hou ver Jun tas de Con ci li a ção e Jul ga men to ou não
exis tir Sin di ca to da ca te go ria pro fis si o nal do tra ba lha -
dor, é atri bu í do aos Pro mo to res Pú bli cos ou De fen so -
res Pú bli cos o en car go de pres tar a as sis tên cia ju di -
ciá ria pre vis ta nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se pre vis ta nes te ar ti -
go, a im por tân cia pro ve ni en te da con de na ção nas
des pe sas pro ces su a is será re co lhi da ao Te sou ro do
res pec ti vo Esta do.

Art. 18. A as sis tên cia ju di ciá ria, nos ter mos da
pre sen te lei, será pres ta da ao tra ba lha dor ain da que
não seja as so ci a do do res pec ti vo Sin di ca to.

Art. 19. Os di re to res de Sin di ca tos que, sem
com pro va do mo ti vo de or dem fi nan ce i ra, de i xa rem de 
dar cum pri men to às dis po si ções des ta lei fi ca rão su -

je i tos à pe na li da de pre vis ta no art. 553, alí nea a, da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950
Esta be le ce nor mas para a con ces -

são da as sis tên cia Ju di ciá ria aos ne ces -
si ta dos.

LEI Nº 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Dis põe so bre pro va do cu men tal nos
ca sos que in di ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil – OAB, dis põe
so bre o es ta tu to da ad vo ca cia e a Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil – OAB.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 80
DE 12 DE JANEIRO DE 1994

Orga ni za a De fen so ria Pú bli ca da
União, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri -
os e pres cre ve nor mas ge ra is para sua
or ga ni za ção nos Esta dos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 61, DE 2001

(Nº 602/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Estre la do Nor te a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ta i pú, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

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

ta ria nº 107, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Estre la do Nor te a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ta i pú, Esta do
do Rio Gran de do Nor te.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 610, DE 2000

























(À Co mis são de Edu ca ção)
Pu bli ca do no DSF, de24/4/2001.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2001

(Nº 635/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu ral
Vale de Au ta zes a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Au -
ta zes, Esta do do Ama zo nas.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 95, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu ral Vale de
Au ta zes a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Au ta zes, Esta do do Ama zo nas.

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







(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 63, DE 2001

(Nº 643/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a União 
Ca i xe i ral de La jes a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de La jes, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

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 122, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
União Ca i xe i ral de La jes 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 La jes, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 64 DE 2001
(Nº 707/200, na Câ ma ra dos De pu ta dos)











(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 65, DE 2001
(Nº 353/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

















(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 66, DE 2001
(Nº 534, na Câ ma ra dos De pu ta dos)















(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 67 DE 20001
(Nº 557/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MENSAGEM Nº 117, DE 2000















(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 68, DE 2001
(Nº 595/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)











(À Co mis são de Edu ca ção)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 69, DE 2001
(Nº 603/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)























(À Co mis são de Edu ca ção) 



MENSAGEM Nº 45, DE 2000

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 70, DE 2001
(Nº 612/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

















(À Co mis são de Edu ca ção)

















O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 61 a 70,
de 2001, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com
pra zo de ter mi na do de 45 dias, nos ter mos do art. 223, 
§ 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art.
122, II, ”b“, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Encer rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo para
apre sen ta ção de emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 62, de 2000 (nº
1.461/96, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que de no mi na ”Ro do via Go ver -
na dor Anto nio Ma riz“ o tre cho fe de ral da BR-230 en -
tre a ci da de de Ca ja ze i ras e João Pes soa, no Esta do
da Pa ra í ba; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2000
(2.414/200, na Casa de ori gem), que de no mi na ”Pa lá -
cio De sem bar ga dor Ri van do Be zer ra Ca val can ti“ o
edi fí cio-sede do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do 
da Pa ra í ba.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se -
rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esgo tou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo pre vis to
no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha
sido in ter pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção,
pelo Ple ná rio, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que
de no mi na ”Sylvio Bo te lho“ tre cho da ro do via BR-174.

Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, o Pro je to de Lei do Se na do nº
165, de 2000, vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

Of. 1/01-CCJ

Bra sí lia, 4 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao ar ti go 91 § 2º co mu ni co a V. 

Exª que em re u nião re a li za da nes ta data, esta CCJ
de li be rou pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 23, de 2000, de au to ria do Se na dor Osmar Dias
que “Alte ra a Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
que dis põe so bre o re gi me de con ces são e pres ta ção
de ser vi ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da Cons ti tu i -

ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, es ta be le cen do 
cri té ri os de trans pa rên cia para a ex plo ra ção de con -
ces sões pú bli cas.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no,
fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si -
ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da
Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do nº 23, de
2000, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 205, DE 2001

Nos ter mos do art. 258, do Re gi men to Inter no,
re que i ro a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do
Se na do nú me ros 303, 511 e 555, to dos de 1999, com
o Pro je to de Lei do Se na do nº 92, de 1996, por re gu la -
rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2001. – Ma ri na 
Sil va.

REQUERIMENTO Nº 206, 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 do Pro je to de Lei do Se na do nº 156, de 2000 
com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 511, 555 e 303, 
de 1999, por ver sa rem so bre ma té ria cor re la ta (as se -
gu ra ao ido so des con to ou aces so gra tu i to a even tos
cul tu ra is, des por ti vos, re cre a ti vos e sa las de ci ne -
mas).

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os re que ri men tos li dos se rão in clu í dos em
Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ber nar do 
Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, pedi per mis são ao Se na dor Ma u ro
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Mi ran da para fa zer uma co mu ni ca ção de ape nas um
mi nu to, que diz res pe i to a de cla ra ções que eu te ria
dado, ou ve nho dan do na im pren sa, em der re dor do
meu voto no “epi só dio Luiz Este vão”.

Qu e ro co mu ni car a V. Exª que até o pre sen te
mo men to não dei ne nhu ma en tre vis ta e, quan do a lis -
ta for pu bli ca da ou se der co nhe ci men to de for ma ofi -
ci al, vol to a me ma ni fes tar so bre o as sun to.

Era ape nas a co mu ni ca ção que que ria fa zer a V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor des ta
ses são, Se na dor Ma u ro Mi ran da, pelo pra zo de 20
mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o cres ci men to
ace le ra do e des con tro la do das gran des ci da des nos
pa í ses em de sen vol vi men to é fe nô me no mun di al, ge -
ra dor de gra ves pro ble mas so ci a is e ur ba nís ti cos.

No Bra sil, vi ve mos as mes mas afli ções. A par tir
da dé ca da de 60, a mi gra ção do cam po para a ci da de
se acen tu ou. Em 1970, a po pu la ção ur ba na já su pe ra -
va a ru ral: 55% ver sus 45%. Da dos de 1966 in di cam
que 78% da po pu la ção bra si le i ra re si dem em ci da -
des, per ma ne cen do na área ru ral ape nas 22%.

A afluên cia des sas mas sas às ci da des dá-se
em vir tu de da pro cu ra por me lho res con di ções de
vida, de em pre go, de pa drão ha bi ta ci o nal su pe ri or ao
exis ten te nas áre as ru ra is. Enfim, é de man da por
exis tên cia mais dig na, por ci da da nia. No en tan to, sa -
be mos que es sas pes so as vêem frus tra das, mu i tas
ve zes, suas es pe ran ças ou re a li zam ape nas mu i to
len ta e gra du al men te seus ob je ti vos. O mais co mum é 
que se com pri mam na pe ri fe ria mi se rá vel, em ha bi ta -
ções pre cá ri as.

A Con fe rên cia da ONU de 1996, em Istam bul,
Tur quia, so bre os pro ble mas das ci da des e da ha bi ta -
ção, a Ha bi tat II, ex pôs as gra ves es ta tís ti cas da po -
bre za ur ba na em todo o mun do e as ca rên ci as nos
pa drões de mo ra dia e de sa ne a men to bá si co. Fi cou
bem cla ra a vin cu la ção en tre más con di ções de ha bi -
ta ção e o ris co à sa ú de, a fal ta de ser vi ços pú bli cos, a
in se gu ran ça e cri mi na li da de.

É evi den te que os pro ble mas da boa ges tão ur -
ba nís ti ca das ci da des se agra vam com a pés si ma
qua li da de ha bi ta ci o nal de suas pe ri fe ri as. O Se na do
terá opor tu ni da de, este ano, de dis cu tir es ses tó pi cos, 
com o iní cio da tra mi ta ção do Esta tu to das Ci da des.
Esse pro je to de lei, de ini ci a ti va do Se na do, foi aqui

apro va do sob o nº 181/89, en vi a do à Câ ma ra dos De -
pu ta dos, e de lá vol ta ago ra, sob for ma de subs ti tu ti -
vo, como Pro je to de Lei nº 5.788/90. A ma té ria pas sa -
rá, ini ci al men te, pela Co mis são de Assun tos So ci a is. 

Será a oca sião, Sr. Pre si den te, de dis cu tir mos
as di re tri zes ge ra is de uma po lí ti ca ur ba na para o País, 
de tra tar da fun ção so ci al das ci da des, de seus pla nos
di re to res, do de sen vol vi men to ur ba no. As ci da des de -
vem cres cer har mo ni o sa men te, com aden sa men to
ade qua do – nem ex ces si va men te alto, nem con fi gu -
ran do um ar ran jo de ma si a da men te es pra i a do. Os ei -
xos e me i os de trans por te pre ci sam man ter co e rên cia
com o de sen vol vi men to ur ba no. Os ser vi ços pú bli cos
de vem aten der a to dos. Os pa drões de mo ra dia têm
que pro pi ci ar a ple na ci da da nia a to dos os ha bi tan tes
das ur bes. Enfim, tra ta-se de, por meio de uma boa lei,
pro mo ver uma ver da de i ra re for ma ur ba na, dan do ao
Po der Exe cu ti vo das três es fe ras de Go ver no os ins tru -
men tos ne ces sá ri os para fazê-la avan çar.

De ve mos, es pe ci al men te, cu i dar do di re i to do
ci da dão a uma mo ra dia de qua li da de de cen te. Mi nha
ini ci a ti va, em 1999, de pro por uma emen da cons ti tu -
ci o nal in clu in do a mo ra dia no rol dos di re i tos e ga ran -
ti as in di vi du a is teve, fe liz men te, êxi to. Hoje, esse di re -
i to à mo ra dia está in cor po ra do ao art. 6º da nos sa
Cons ti tu i ção Fe de ral. Fal ta, ago ra ao Go ver no Fe de -
ral for mu lar uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal dig na des se
nome. As ini ci a ti vas do Go ver no, nes se âm bi to, têm
sido, até hoje, mu i to tí mi das. O pro ble ma ha bi ta ci o nal
só se re sol ve rá se fo rem des ti na dos no Orça men to da 
União re cur sos pra ti ca men te a fun do per di do para as
fa mí li as de ba i xís si ma ren da. A atu a ção da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, como mero ban co co mer ci al,
tem sido in su fi ci en te. Seus mu tuá ri os fre qüen te men te 
se vêem en re da dos nos ju ros al tos e nos sal dos de ve -
do res cres cen tes. A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral deve
cum prir sua fun ção so ci al.

O re sul ta do des sas de fi ciên ci as está es pe lha do
nas es ta tís ti cas de fa ve li za ção das ci da des, pu bli ca -
das no iní cio des te ano pelo IBGE, com base no Cen -
so de 2000. Os nú me ros in di cam que a dé ca da de 90
pas sou sem que o País ti ves se en fren ta do, com ener -
gia e efi cá cia, a ques tão do di re i to de to dos à mo ra dia
de cen te. Entre 1991 e 2000, se gun do o IBGE, o nú -
me ro de fa ve las no Bra sil cres ceu em 22,5%; mais
pre ci sa men te, au men tou de 3.188 para 3.905. O
IBGE ain da não pu bli cou as es ta tís ti cas so bre o nú -
me ro de mo ra do res em fa ve las, mas po de mos su por
que cres ce ram em pro por ção pa re ci da com o nú me ro 
dos cha ma dos, tec ni ca men te, “aglo me ra dos sub no -
mi na is”.
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A ci da de de São Pa u lo, por in crí vel que pa re ça,
não ti nha ne nhu ma fa ve la em 1970; hoje tem uma po -
pu la ção fa ve la da de mais de 2,5 mi lhões de pes so as.
No Esta do de São Pa u lo, exis tem hoje 1.548 fa ve las.
Isso se tor nou um fe nô me no na ci o nal. As fa ve las, in -
va sões, pa la fi tas, mo cam bos, ma lo cas e as se me lha -
dos não ape nas cres cem nas gran des me tró po les,
mas tam bém se mul ti pli cam nas pe ri fe ri as de qual -
quer ci da de que se ca rac te ri ze como pólo de de sen -
vol vi men to. Cito: Aná po lis – no meu Esta do –, Cam pi -
nas, Juiz de Fora, Ri be i rão Pre to, o en tor no de Bra sí -
lia, Apa re ci da de Go iâ nia e tan tas ou tras.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª com pra zer.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, este as sun to lhe é fa mi li ar. V. Exª tem
toda a ra zão: Deus, an tes de cri ar as ci da des, cri ou os 
cam pos. A ver da de i ra cri a ção de Deus é a na tu re za.
As ci da des são cri a ção dos ho mens, e, la men ta vel -
men te, por fal ta de po lí ti cas ade qua das, a área ru ral
foi sen do aban do na da pa u la ti na men te pe los bra si le i -
ros. A me ca ni za ção che gou e, com isso, hou ve um
gran de de sem pre go na área ru ral. As ci da des es tão
in cha das, prin ci pal men te as gran des me tró po les. Por
isso, V. Exª, com a sua sen si bi li da de e co nhe ci men to
do as sun to, con se guiu apro var no Con gres so Na ci o -
nal um dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que co lo ca a ha bi ta -
ção no pa ta mar dos di re i tos do bra si le i ro e do de ver
do Esta do. V. Exª fez com que a nos sa Cons ti tu i ção
pro cla mas se a ha bi ta ção um di re i to de todo bra si le i ro. 
É de ver do Esta do fa zer com que esse di re i to seja al -
can ça do para o bem-es tar so ci al e para que o Bra sil
pos sa ser um País me nos in jus to. Qu an do vejo V. Exª
nes sa tri bu na, fico ima gi nan do.. V. Exª afir ma que, em
São Pa u lo, há mais de 1.500 fa ve las. Te nho a con vic -
ção – o Se na dor Na bor Jú ni or so cor reu-me – de que
no Rio de Ja ne i ro há apro xi ma da men te 1.000 fa ve las. 
Não sei quan tas exis tem em Belo Ho ri zon te ou em
Por to Ale gre, mas, com toda a cer te za, as gran des
me tró po les apre sen tam um es pe tá cu lo tris te e de pri -
men te. As lo nas co brem as ca be ças das fa mí li as de
bra si le i ros. No meu Esta do, em Cam po Gran de, por
exem plo, já exis tem fa ve las, ape sar do es for ço mu i to
gran de da ad mi nis tra ção mu ni ci pal, que ali re a li za um 
gran de tra ba lho e que, em dois anos, pro je ta cons tru ir 
3.000 mo ra di as. Então, cum pri men to V. Exª, por que
este as sun to é im por tan te e pre ci sa ser de ba ti do pela
Casa. V. Exª afir mou que está re tor nan do para o Se -
na do da Re pú bli ca pro je to que esta Casa já apro vou

no sen ti do de dar às ci da des um con te ú do mais hu -
ma no e so ci al. Para fa zer com que isso ocor ra, é pre -
ci so que haja um pla no di re tor e que se es ta be le çam
pri o ri da des – en tre as qua is, sem dú vi da ne nhu ma,
está a ha bi ta ção, cuja ban de i ra V. Exª tem des fral da -
do com tan to bri lho e sen ti men to cí vi co nes ta Casa.
Era o re gis tro que eu gos ta ria de fa zer ao cum pri men -
tá-lo pelo seu pro nun ci a men to.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra -
de ço pro fun da men te o apar te de V. Exª, Se na dor Ra -
mez Te bet, que co lo co como apor te ao dis cur so que
pro nun cio. Esta Casa, por una ni mi da de, se pre o cu pa
com o pro ble ma da mo ra dia no Bra sil, so bre tu do com
a qua li da de de vida que têm as gran des ci da des. É
as sus ta dor. Eu sei o gran de tra ba lho que o seu pre fe i -
to está re a li zan do na ci da de de Cam po Gran de, con -
si de ra do um dos me lho res pre fe i tos do Bra sil. E sei a
dis po si ção dele para isso. São tra ba lhos pon tu a is que 
pre ci sam ser ex pan di dos para toda a po pu la ção, mas
que es te jam den tro de uma di re triz na ci o nal so bre ha -
bi ta ção e so bre o es ta tu to das gran des ci da des no
Bra sil.

Este mês o IBGE di vul gou da dos que mos tram a 
dis se mi na ção do fe nô me no das fa ve las. Trin ta por
cen to dos mu ni cí pi os bra si le i ros têm fa ve las ou cor ti -
ços, num to tal na ci o nal de 930 mil do mi cí li os em fa ve -
las, além dos cor ti ços ou dos cha ma dos ”ca be ças de
por co“. Os ha bi tan tes des ses aglo me ra dos pre cá ri os, 
em sua ma i o ria, vi e ram de lon ge, atra í dos pe las lu zes 
da ci da de, mas mu i tos de les ape nas tro ca ram um ba -
ir ro me lhor, onde pa ga vam alu guel, pela fa ve la, onde
com pra ram um bar ra co. O im por tan te é que os Go ver -
nos mu ni ci pa is e es ta du a is, bem como o Go ver no Fe -
de ral, ape sar de algo es ta rem fa zen do, não têm con -
se gui do ofe re cer so lu ções su fi ci en tes para aten der a
de man da por mo ra dia dos seg men tos de ba i xa ren da. 
O Go ver no ago ra pro me te um novo pro gra ma cha ma -
do Bra sil Le gal, de ur ba ni za ção de fa ve las, em que se 
le ga li za rá a pro pri e da de em que ha bi ta a fa mí lia e se
pro mo ve rá a me lho ria das ha bi ta ções e dos equi pa -
men tos e ser vi ços ur ba nos.

Sr. Pre si den te, o pro ble ma ha bi ta ci o nal tem que
ser en fren ta do com von ta de po lí ti ca ou por meio de
no vos pro gra mas, como o Bra sil Le gal ou com o es -
for ço de pro gra mas fe de ra is exis ten tes, como o
Pró-Mo ra dia, o Pró-Sa ne a men to e o Ha bi tat Bra sil.

O País in te i ro, os Esta dos, os Mu ni cí pi os têm
que se em pe nhar na so lu ção des sas gra ves ques -
tões. To dos os bra si le i ros de vem ter aces so à mo ra dia 
ade qua da. É uma ques tão de dig ni da de e de ci da da -
nia.
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Espe ra mos que, ao de li be rar so bre o Esta tu to
da Ci da de, o Se na do pos sa ter uma im por tan te con -
tri bu i ção para que o Bra sil pas se a con tar com efi ca -
zes po lí ti cas no âm bi to da ha bi ta ção e do or de na men -
to ur ba no. Que se des lan che uma vas ta e abran gen te
re for ma ur ba na, com re fle xo po si ti vo so bre a qua li da -
de da so ci e da de bra si le i ra. E que o Go ver no Fe de ral,
com o Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que
Car do so, com quem es ti ve há pou cos dias pe din do,
fa zen do um ape lo pes so al, es ta be le ça um pro gra ma
de lon go pra zo de uma po lí ti ca ha bi ta ci o nal for te. Que 
es ta be le ça tam bém uma po lí ti ca for te com re la ção ao 
meio ur ba no e que dê, de po is, for ça ao Esta tu to da
Ci da de, o qual te nho cer te za esta Casa vai vo tar.

Para se ter idéia, Srs. Se na do res, to dos os gran -
des jor na is do País, du ran te este mês de abril, trou xe -
ram man che tes ex pres si vas com re la ção ao pro ble -
ma da mo ra dia, ao pro ble ma de qua li da de de vida às
gran des ci da des. 

Co me ço pelo Jor nal do Bra sil, que, na sua
capa prin ci pal, tem uma fo to gra fia do con jun to de fa -
ve las Pen du ra Saia. Ele con ta na sua man che te que
me ta de dos qua tro mil mo ra do res da ilha, na Baía de
Gu a na ba ra, vive, hoje, em en cos tas den tro das áre as
de pre ser va ção. O jor nal Fo lha de S.Pa u lo de on tem
mos tra a Vila dos Pes ca do res, em Cu ba tão, fo ca li zan -
do a gra vi da de da si tu a ção dos nos sos ir mãos que re -
si dem hoje em cor ti ços por cima de ala ga di ços. E o
jor nal O Glo bo tam bém, na se ma na pas sa da, de di -
cou pra ti ca men te mais de duas pá gi nas ao pro ble ma
da mo ra dia e da ques tão ur ba na no Bra sil.

Por essa ra zão, faço um ape lo, como mem bro
da Co mis são de Assun tos So ci a is, não ape nas aos
mem bros da que la co mis são mas a to dos os Srs. Se -
na do res, a fim de que apo i em e dêem o voto fir me,
que tra ba lhem no sen ti do de me lho rar o Esta tu to da
Ci da de, essa nova lei que sig ni fi ca pelo me nos o iní -
cio de uma re for ma ur ba na no Bra sil.

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

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para
uma co mu ni ca ção que con si de ro im por tan te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, como Lí der.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF) – Não, Sr. Pre si den te, não sou Lí der.
O Se na dor Pa u lo Har tung me cede seu tem po, como
ora dor ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª dis põe de cin co mi nu tos. Mas, por ser

uma ses são não de li be ra ti va, V. Exª con ta rá com a to -
le rân cia da Pre si dên cia.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o
emi nen te Se na dor Pa u lo Har tung cede a sua ins cri -
ção ao emi nen te Se na dor José Ro ber to Arru da. Por -
tan to, acre di to que S. Exª dis põe, re gi men tal men te,
de vin te mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – S. Exª fa la rá no lu gar do Se na dor Pa u lo Har -
tung. Nes te caso, dis po rá de vin te mi nu tos, e ain da
mais, com a to le rân cia da Pre si dên cia, se ne ces sá rio.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo -
co/PSDB – DF. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem
re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do. Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, os que es tão nes te Ple ná rio e
aque les que ten tei avi sar e que, even tu al men te, não
pu de ram es tar aqui nes te mo men to, mas cer ta men te
es ta rão nos as sis tin do pelo rá dio ou pela te le vi são.

De po is de qua tro dias de re co lhi men to, de re fle -
xão, de ci di vol tar a esta tri bu na para o que, es tou cer -
to, é o meu de ver: cum prir o que im põe a mi nha cons -
ciên cia, o que é o de se jo de meus fa mi li a res e ami -
gos, es tou cer to, das Srªs e dos Srs. Se na do res e de
toda a so ci e da de bra si le i ra. Eu vou pe dir aos Srs. Se -
na do res que não me fa çam apar tes; eu te nho li mi tes
hu ma nos; sem em bar go de ou tros de po i men tos que
cer ta men te da rei.

Vou ago ra, Srs. Se na do res, re la tar os fa tos que
são do meu co nhe ci men to, toda a ver da de. De iní cio,
peço li cen ça para in da gar do que sou acu sa do. De
rou bar? De cor rup ção? De des vi ar di nhe i ro pú bli co?
De me en ri que cer ili ci ta men te? Não. Ri go ro sa men te,
não. A acu sa ção é de ter con sul ta do a en tão Di re to ra
do Pro da sen, Drª Re gi na Bor ges, a pe di do do Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, so bre a pos si bi li da de
de se co nhe cer a lis ta de vo ta ção da ses são que cas -
sou o Se na dor Luiz Este vão.

Vi o de po i men to da Drª Re gi na Bor ges. Di fí cil
ne gar-lhe ve ra ci da de. Tal vez al guns en ga nos, ao cer -
to mu dan ças de da tas, es que ci men to num ou nou tro
de ta lhe, que em nada com pro me tem o fato e a ver da -
de que ela re la tou. Va mos aos fa tos.

Numa con ver sa com o Se na dor Anto nio Car los,
no ga bi ne te da Pre si dên cia, fa lan do de ten dên ci as e
pos si bi li da des de vo tos em vo ta ções an te ri o res e na
que se se gui ria e já mo no po li za das as aten ções, sur -
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giu a dú vi da se es ses vo tos no Se na do quan do se cre -
tos eram ou não co nhe ci dos pe los téc ni cos do Pro da -
sen. Saí do en con tro com a in cum bên cia de in da gar
so bre essa pos si bi li da de à Drª Re gi na. Não o fiz de
ime di a to. Não me re cor do exa ta men te se ela me pro -
cu rou por al gum as sun to, mas do que es tou cer to é
que efe ti va men te dis se-lhe que que ria lhe fa zer uma
con sul ta pes so al men te, e ela de fato foi ao meu apar -
ta men to. Estou cer to de que não foi no dia 27. Nes te
dia, o ro te i ro que des cre vi foi aque le mes mo. O que
im por ta é que, de fato, ela foi à mi nha Casa. O diá lo go 
que des cre veu foi aque le mes mo. Per gun tei a Drª Re -
gi na se era pos sí vel co nhe cer os vo tos de uma vo ta -
ção se cre ta, pois o Pre si den te Anto nio Car los Ma ga -
lhães de se ja va a in for ma ção. Ela res pon deu que não
e eu fa lei: Bom, mas o que se fala é que tal vez isso
acon te ça. Ela, en tão, ner vo sa, dis se que iria ve ri fi car.

É pre ci so fi car cla ro, por tan to, que não pedi, mu -
i to me nos de ter mi nei, em meu nome ou em nome do
Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, que ela ob ti -
ves se a lis ta. Ape nas con sul tei-a so bre se isso acon -
te cia, se era pos sí vel.

O de ta lhe, re pi to, não visa a di mi nu ir mi nha res -
pon sa bi li da de no epi só dio, e nem a di mi nui, mas é a
pura ex pres são da ver da de, que me pro pus a re ve lar
e à qual a Drª Re gi na foi ab so lu ta men te fi de dig na em
seu de po i men to. Estou cer to tam bém de que ela não
me li gou para di zer se era ou não pos sí vel co nhe cer
os vo tos, mu i to me nos a for ma como a in for ma ção se -
ria ob ti da. Tal fato cons ta ex pli ci ta men te do seu de po i -
men to e tam bém é ver da de.

E mais, ela diz que só me li gou na tar de se guin te
ou na tar de do dia 28 – es tou cer to de que nos so en con -
tro não foi no dia 27 – ape nas para di zer que ti nha algo
para me en tre gar. Dis so eu me lem bro cla ra men te.

Acho que mi nha ca be ça, na que le mo men to, es ta -
va ar ru ma da para no caso de ela ter con fir ma do a pos -
si bi li da de de ob ter a lis ta eu di zer: Tá bom, mas en tão
con sul te o Pre si den te, ou va mos con sul tar jun tos.

Mas não o fi ze mos.
Não cre io que ela te nha con sul ta do e eu cer ta -

men te não o fiz. Até por que, como já dis se, não tive o
re tor no dela para res pon der o ques ti o na men to que
lhe fiz.

Vol to a in sis tir, vim aqui para re la tar o que sei,
mes mo ci en te de que tudo que foi re la ta do pela Drª
Re gi na pode ser de di fí cil com pro va ção, e tal vez até
nun ca fos se efe ti va men te pro va do.

Mas e daí? Não muda a ver da de.
Pro va vel men te, se eu con ti nu as se com a ver são 

de que não fiz nada do que me acu sam, as sim como o 

Se na dor Anto nio Car los, di fi cil men te se con se gui ria
pro var ca bal men te que as co i sas acon te ce ram as sim, 
mas acon te ce ram.

Srªs e Srs. Se na do res, que ro meu sono de vol ta, 
que ro po der dor mir tran qüi lo, olhar as pes so as nos
olhos, es pe ci al men te meus fi lhos. A ver da de pode
não ter 100% de ló gi ca; não ser ca paz de ge rar pro -
vas ca ba is; de ter até in con sis tên ci as como re sul ta do
de lap sos de me mó ria, mas de sen ca de ia um me ca -
nis mo em quem a im pu nha que var re qual quer es per -
te za, qual quer ar gu men to con trá rio.

Inú til re sis tir à ver da de.
Esta mos em de sa cor do, eu e a Drª Re gi na, em

re la ção a al guns fa tos e da tas. Não fiz com ela, de po is 
dos seus de po i men tos, ne nhum tipo de con ta to di re to
ou in di re to. Esta mos em de sa cor do, em re la ção a al -
guns fa tos e da tas.

Tam bém não te nho como pre ci sar to dos os de -
ta lhes. É ób vio que para qual quer um de nós dois é di -
fí cil e pe no so esse exer cí cio de me mó ria, mas isso
não muda a es sên cia da ver da de.

Pos so afir mar que quan do bus quei a agen da do
dia 27, de po is de con ver sar com o Se na dor Anto nio
Car los so bre a ne ces si da de de man ter o si gi lo em re -
la ção ao epi só dio, fui ver da de i ro. No en tan to, te nho
que re co nhe cer que usei a ver da de da agen da e suas
evi dên ci as para ocul tar o co nhe ci men to que ti nha da
lis ta e para ocul tar o pró prio epi só dio.

Escra vo da fa lha ini ci al, fa lhei no va men te. Ela
dis se, em seu de po i men to, que po de ria ter ha vi do, na
tar de do dia 28, li ga ção mi nha ou de al guém li ga do a
mim, co bran do ou pelo me nos pro cu ran do-a. Sin ce ra -
men te, não me lem bro de ter fe i to isso e, com cer te za, 
não man dei nin guém fazê-lo. Mas a ver da de é o que
ela afir ma de po is.

Ela me li gou à tar de, di zen do que ti nha algo para 
en tre gar-me. Eu pedi ao meu as ses sor, Dr. Do min gos, 
pe gar com ela o que ela que ria me en tre gar. Na que le
mo men to, lem bro de ter, in ti ma men te, la men ta do pro -
fun da men te a con sul ta que fi ze ra. La men tei o que
con si de rei uma pre ci pi ta ção da Drª Re gi na. Tal vez até 
em um im pul so in cons ci en te de di mi nu ir a mi nha res -
pon sa bi li da de no epi só dio e pen sei cla ra men te na
inu ti li da de de se sa ber o que pas sou.

Qu an do o Dr. Do min gos me en tre gou o en ve lo -
pe de pa pel par do – tam bém é ver da de –, sem sa ber
do que se tra ta va, eu o abri. Lá es ta va a lis ta de vo ta -
ção. Eu li. Era um pa pel co mum, sem tim bre ofi ci al. Ti -
nha a re la ção dos no mes dos Se na do res com o voto
ao lado. Não ti rei có pia. Gu ar dei a lis ta no en ve lo pe e,
em se gui da, fui ao ga bi ne te do Pre si den te Anto nio
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Car los. Ele olhou com aten ção; con fe riu voto a voto, e 
jun tos fi ze mos al guns co men tá ri os. Está va mos so zi -
nhos na sala. Ain da na mi nha pre sen ça, ele pe diu que 
li gas sem para a Drª Re gi na e, de fato, agra de ceu a
ela o en vio da lis ta.

A lis ta fi cou com ele. Lem bro ain da que eu mes -
mo pedi que ele li gas se, para que ela ti ves se cer te za
de que eu en tre guei a lis ta a ele. O que se se guiu de -
po is to dos já sa bem. Encon trei-me pou cas ve zes com 
Dr.ª Re gi na nes se pe río do e tam bém não fa la mos so -
bre isso até que hou ve a di vul ga ção do teor da con -
ver sa en tre o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e os 
Pro cu ra do res.

Asse gu ro que, por meu in ter mé dio, nin guém,
ne nhum Se na dor, ne nhu ma ou tra pes soa sou be da
lis ta ou do seu con te ú do. E mais: tam bém nun ca fiz
qual quer alu são ao que vi com quem quer que seja.

Um pa rên te se: quan do al guns co men tá ri os fre -
qüen ta ram os cor re do res e che ga ram aos jor na is em
for ma de no tas, pos so ter con tri bu í do com al gu ma ila -
ção pos te ri or e nun ca afir ma ti va a res pe i to de dú vi da
le van ta da.

La men to, peço des cul pas, e que ro di zer que
nin guém ja ma is ou vi rá de mim a re ve la ção do que
con ti nha aque la lis ta. Se ria in sis tir na fa lha. Ain da que 
fos se o pre ço para ate nu ar a cul pa – e não pode ser –, 
não re ve la rei nun ca. É uma de ci são que to mei na que -
le dia, 28 de ju nho, que cum pri e que está re for ça da
ago ra por to dos os acon te ci men tos.

Não falo so bre isso. É uma de ci são tão for te,
Srªs e Srs. Se na do res, que, mes mo que eu qui ses se
dizê-lo, eu te ria de lem brar a lis ta, do nome e do voto
ao lado, e não con si go, sin ce ra men te, re cu pe rar essa
ima gem vi su al. Para ser ab so lu ta men te ver da de i ro, é
cla ro que re ti ve al gu mas in for ma ções, mas não te nho
a ima gem que para mim mes mo com pro va ria a in for -
ma ção que re ti ve. Aliás, se não tive um com por ta -
men to cor re to ao me de i xar le var por uma cu ri o si da de 
tal vez mór bi da e sem dú vi da es té ril, por que sem fi na -
li da de prá ti ca, não se rei in dig no, en tre tan to, de re ve -
lar aqui lo que tive co nhe ci men to, até por que não é
este o ob je to das in ves ti ga ções do Con se lho de Éti ca.

Os fa tos re la ta dos pela Drª Re gi na, de po is do
epi só dio dos Pro cu ra do res, tam bém são ver da de i ros, 
os en con tros in clu si ve. Con fir mo os que tive por ini ci -
a ti va dela e os que o Dr. Do min gos teve, a meu pe di do 
– aí já sa ben do do que ti nha ocor ri do.

Ali, di an te das cir cuns tân ci as, tra í dos pe las nos -
sas fra que zas de cu ri o si da de, va i da de, or gu lho ou
tudo isso jun to, es tá va mos uni dos no mes mo equí vo -

co e nin guém via ou tro ca mi nho a não ser man ter a
ne ga ção.

Fal ta di zer tam bém que o Se na dor José Edu ar -
do Du tra fez uma de cla ra ção no Con se lho de Éti ca.
Ela tam bém é ver da de i ra.

Esses são os fa tos de que te nho co nhe ci men to.
La men to pro fun da men te que tudo isso te nha

ocor ri do e as su mo pu bli ca men te a mi nha par ce la de
res pon sa bi li da de.

Per mi tam-me, Srªs e Srs. Se na do res, fa zer al -
gu mas con si de ra ções. 

Pri me i ro: a quem in te res sa va, de fato, essa lis -
ta? Há ou tras có pi as? E o tal dis que te que per mi tiu
ex tra ir o re sul ta do? A Drª Re gi na e o seu ma ri do re al -
men te não vi ram a lis ta? Ne nhu ma có pia foi dada a
mais nin guém? Algu ma ou tra pes soa já ha via so li ci ta -
do a mes ma lis ta e ela já es ta ria sen do pro vi den ci a -
da? Ou os pro ce di men tos fo ram mes mo tão de úl ti ma
hora? Sin ce ra men te, tam bém não sei, mas que ro ser
ver da de i ro até nas dú vi das que te nho.

Se gun do: se ou tro Se na dor ou quem quer que
seja viu ou fi cou sa ben do da tal lis ta, não foi por mim.
Não ti rei có pia. Não fa lei com nin guém. Entre tan to, é
ine gá vel que mu i tas pes so as co men ta vam e que ou -
tras vi ram ou fi ca ram sa ben do. As duas re por ta gens
da re vis ta IstoÉ, an te ri o res ao de po i men to da Drª Re -
gi na Cé lia, com pro vam esse fato.

Ter ce i ro: con vi vi com o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães du ran te to dos es tes anos e pos so dar – e
da rei – o meu de po i men to de que nun ca vi, as sis ti ou
par ti ci pei de ne nhum ou tro epi só dio que pos sa co lo -
car em dú vi da a con du ta de S. Exª. To das as ve zes em 
que as sis ti, de per to, à sua atu a ção, esta foi cor re ta, e
sem pre exis tiu en tre nós uma re la ção de res pe i to e de 
afe to.

Qu ar to: al guns po de rão pen sar so bre os mo ti -
vos que fa ri am o Se na dor José Ro ber to Arru da re ve -
lar es ses fa tos ago ra. Esta ria fa zen do isso para cri ar
al gum tipo de co mo ção ou atra ir al gum tipo de con -
des cen dên cia? Não, até por que, com re la ção a esse
as sun to, não será a mi nha von ta de que pre va le ce rá.
Po rém, es tou cer to de que o jul ga men to des ta Casa
sa be rá dis tin guir esse epi só dio na sua di men são re gi -
men tal com a gra vi da de dos fa tos, pro vas e atos que
de ram ori gem à cas sa ção do ex-Se na dor.

Qu in to: fui in gê nuo sim. Mi ni mi zei as con se -
qüên ci as do epi só dio – eu e o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, Pre si den te des ta Casa, na épo ca. 

Qu an do a Co mis são de Sin di cân cia ou via as
con fis sões, ain da pen sa va so bre isso e tal vez, até
aque le mo men to, não dan do ao epi só dio a sua real di -
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men são, pen sa va sin ce ra men te se o si gi lo do voto
se cre to exis tia mes mo e se era res pe i ta do efe ti va -
men te nes ta Casa. Tive dú vi das. 

Pas sa va até pela mi nha ca be ça a lem bran ça,
Sr. Pre si den te, da vo ta ção se cre ta para a es co lha do
novo Pre si den te do Se na do em fe ve re i ro úl ti mo.
Alguns Se na do res te ri am com bi na do pre vi a men te
com suas Li de ran ças de mos trar os seus vo tos aber -
tos para o re gis tro de um fo tó gra fo, es tra té gi ca e pre -
vi a men te co lo ca do na que le pon to da ga le ria com
uma te le ob je ti va. Foi a for ma en con tra da pela Li de -
ran ça de ga ran tir que não ha ve ria de fec ções e que to -
dos vo ta ri am num dos can di da tos, o que foi até ad mi -
ti do na im pren sa.

Então, pen sei: ”Não é essa tam bém uma for ma
de vi o lar o si gi lo do voto?“ Alguns di rão: ”Não, é di fe -
ren te, por que foi con sen ti da e, por tan to, é me nos gra -
ve.“ Ou tros di rão: ”É mais gra ve ain da, por que foi fe i ta
an tes do voto e não de po is e por que pode ter in du zi do 
o voto e ti rar-lhe, além da es pon ta ne i da de, as duas
ca rac te rís ti cas fun da men ta is do ins ti tu to do voto se -
cre to: a in di vi du a li da de e o pró prio si gi lo“. Nes se
caso, os dois es ta ri am com pro me ti dos. ”É me nos gra -
ve“, di rão ain da ou tros, ”por que foi uma com bi na ção
ape nas en tre al guns Se na do res, e não en tre to dos“.
Mas si gi lo é to tal ou de si gi lo não se tra ta, já que não
exis te si gi lo par ci al, ou si gi lo ma i or e si gi lo me nor. Si -
gi lo exis te ou não exis te. 

Fe i tas es sas con si de ra ções, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, nes ses dias in ter mi ná ve is de
re clu são, re ce bi so li da ri e da de, su ges tões, pro vo ca -
ções, crí ti cas cons tru ti vas, ou tras mais du ras, im pi e -
do sas tal vez. Re ce bi ora ções, ges tos co mo vi dos, mu -
i ta aju da, mu i to apo io da mi nha fa mí lia e dos meus
ami gos, ge ne ro sos co mi go. Os exa ge ros ne ga ti vos,
faço ques tão de es que cê-los. Nada de má go as. Pron -
to: já es que ci. Aos ges tos so li dá ri os, mi nha gra ti dão.
Mais do que nun ca, ago ra pos so di zer que sei do va lor 
de um om bro ami go, de um te le fo ne ma, de uma men -
sa gem, de uma ora ção.

Qu e ro fa zer um agra de ci men to es pe ci al aos Se -
na do res Ra mez Te bet, Edu ar do Su plicy e Ro ber to
Sa tur ni no que, com suas de cla ra ções pú bli cas, for ta -
le ce ram a mi nha con vic ção de que de ve ria re fle tir
mais so bre o ca mi nho que aca bei to man do. Aos ami -
gos pró xi mos que fo ram na mes ma di re ção, meus
agra de ci men tos.

Aos ami gos Se na do res, to dos que en ten de ram
o mo men to di fí cil que vivo, agra de ço por in ter mé dio
do Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, que foi ao meu ga -
bi ne te de ca de i ra de ro das, não con se guiu fa lar uma

pa la vra e cho rou co mi go. Agra de ço a to dos, sem ci tar 
seus no mes, até para pre ser vá-los. Mas es te jam cer -
tos de que lhes agra de ço do fun do do meu co ra ção.

E peço des cul pas a to dos os Se na do res e Se -
na do ras pela fa lha ou pela in du ção à fa lha. Peço des -
cul pas ain da pelo meu aço da men to, to le ra do com pa -
ciên cia pe los Srs. Se na do res.

Peço des cul pas aos fun ci o ná ri os des ta Casa.
Tam bém peço des cul pas aos Co le gas do Go -

ver no ao qual sem pre ser vi com le al da de, até em si tu -
a ções de na tu re za mu i to mais gra ve que esta e mes -
mo quan do meus mais le gí ti mos in te res ses po lí ti cos
fo ram con tra ri a dos. Nun ca pre jul guei.

Nes ses dias de re fle xão, re pas sei cada um des -
ses mo men tos. 

Peço des cul pas tam bém – e este é o mo men to
mais di fí cil da mi nha fala – aos que me ele ge ram, a
Bra sí lia e ao Bra sil, com a cons ciên cia de que, ape sar 
des ta fa lha, ve nho de sem pe nhan do este meu man -
da to com de ter mi na ção, ho nes ti da de, tra ba lho e de -
di ca ção. Te nho pro cu ra do sem pre de fen der Bra sí lia
aci ma de di ver gên ci as, in de pen den te men te de quem
seja o Go ver na dor.

Peço des cul pas à im pren sa, al gu mas ve zes
exa ge ra da ou par ci al, mas guar diã da li ber da de e da
ver da de, que com pre en de rá o meu si lên cio nes ses
úl ti mos dias, ne ces sá rio para uma re fle xão.

Sras e Srs. Se na do res, apren di a li ção. Acon te ça
o que acon te cer, sei que te rei for ças para le van tar a
ca be ça, re co me çar, re cons tru ir, lu tar e vol tar ao meu
ca mi nho na tu ral e aos so nhos que me le va ram à vida
pú bli ca. Acon te ça o que acon te cer.

Lem brei-me mu i to de mim mes mo aos 14 anos,
em 1968, quan do ven ci mi nha pri me i ra ele i ção, para
pre si den te de um ino cen te grê mio es tu dan til, e fui im -
pe di do de to mar pos se, por que de fen dia a sub ver si va
pro pos ta do en si no gra tu i to e uni ver sal. Lem brei-me
de que, na que le mo men to, de ci di fa zer vida pú bli ca –
e com ide a lis mo, re ti dão, sem des vi os de con du ta
para aju dar a mu dar o País. Foi esse ca mi nho que me
trou xe até aqui.

Não nas ci po lí ti co. Não nas ci Se na dor. Não nas -
ci Lí der do Go ver no. Fui le va do à vida pú bli ca pela
von ta de de ser vir ao meu País. Nas ci de uma fa mí lia
po bre e dig na, nas ci com dig ni da de. Pos so não pre -
ser var nada mais, mas vou pre ser var a mi nha dig ni -
da de. Con tu do, Srs. Se na do res, a am bi ção, a va i da -
de, o or gu lho, o gos to pelo po der cons pur cam, ou
cons pur ca ram esse im pul so pri má rio, in fan til, como
uma al qui mia às aves sas, que pode trans for mar o
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ouro em chum bo. As co i sas con fun dem-se, mis tu -
ram-se, mes clam-se, con ta mi nam-se.

Hoje, tra ga do pelo im pac to des sa ver da de i ra
tor men ta que se aba teu so bre a mi nha ca be ça – pa re -
ce uma con tra di ção –, sin to-me não ape nas ali vi a do,
mas me lhor como ser hu ma no, como pai, até mes mo
como po lí ti co, por que aque le im pul so ini ci al de ser vir
ao meu País con ti nua fir me.

Aque le me ni no de 14 anos não mor reu! Eu me
sin to re nas cen do e es tou re nas cen do. Eu me re en -
con trei com aque le me ni no de 14 anos, ide a lis ta, so -
nha dor. E, no meio de tan tos pro ble mas, tan tos dis sa -
bo res, que ro di zer que va leu a pena esse re en con tro.

No I Ching, orá cu lo chi nês mi le nar, cri se as so -
cia-se a mu dan ça, trans for ma ção. É as sim que vivo
este mo men to.

Meus ami gos Se na do res, nos mo men tos de de -
ses pe ro – eu os tive –, eu me in da ga va: por que isso
tudo está acon te cen do co mi go, meu Deus? Será que
esse cas ti go está pro por ci o nal à cul pa? E en ten di que 
o po der es ta va me le van do, pela va i da de exa ge ra da,
pela am bi ção des me di da, a um ata lho, a um des vio,
que não é o ca mi nho que tra cei. É um avi so para mu -
dar en quan to é tem po. Por isso tam bém a ver da de, a
auto-hu mi lha ção até de re co nhe cer a fa lha, pas so ne -
ces sá rio e fun da men tal para re to mar o ca mi nho da
mi nha re fe rên cia, dos meus so nhos.

Eu dis se on tem à no i te aos meus fi lhos: vo cês
não têm que fi car com ver go nha de mim! Não rou bei!
Não en ri que ci! Moro no mes mo apar ta men to em que
eu mo ra va an tes de ser Se na dor e não re ce bo nem
au xí lio-mo ra dia! Não te nho for tu na! Fa lhei, é ver da de, 
mas es tou re co nhe cen do isso pu bli ca men te.

Estou no meu pri me i ro man da to. Te nho cum pri -
do este man da to com es for ço, de di ca ção, mas te nho
que re co nhe cer, nes te epi só dio e em even tu a is ou tras 
tra mas po lí ti cas, uma dose gran de de in ge nu i da de.
De fra que za mes mo. E de aço da men to.

Fa lhei, fui in gê nuo, in fan til, des cu i da do al gu mas
ve zes, mas pre ten do, com este ges to que vem de
den tro da alma, dar o exem plo de que sem pre se
pode re to mar o ver da de i ro ca mi nho.

Deus me dará for ças! Não im por ta de que pon to
re co me ça rei mi nha tra je tó ria de vida, mas re co me ça -
rei. E o fa rei en ri que ci do pela li ção e pela pro va ção.
Todo ser hu ma no erra. E pode re pa rar. Cor ri gir o erro.
O ci da dão co mum, quan do erra, paga o pre ço ape nas 
no seu am bi en te res tri to, mu i tas ve zes res tri to a ele
pró prio.

Nós, que fa ze mos vida pú bli ca, não. O nos so
erro é am pli a do, pu bli ca do, co men ta do e evi den ci a do.

Mas é bom que seja as sim!
Se fa ze mos vida pú bli ca, te mos que ser e dar o

exem plo. Ser mo de lo.
Que bom se este mo men to le var cada um a re -

fle tir so bre si mes mo, sem ter que pas sar pelo que es -
tou pas san do.

Espe ro tam bém, e sin ce ra men te, que esse epi -
só dio nos leve ao fim do voto se cre to, essa ex cres -
cên cia, ori gem dis so tudo. 

Será que não es ta mos dis cu tin do o ri tu al em de -
tri men to do con te ú do?

Não es ta mos des vi an do o foco da ver da de i ra
dis cus são? Pois mais im por tan te do que le van tar o
co nhe ci men to do que já de via, por ori gem, ser de co -
nhe ci men to pú bli co, não se ria aca bar com essa dis -
tor ção?

Quem tem di re i to ao si gi lo do voto é o ele i tor que 
nos es co lhe. Nós, os es co lhi dos, não; te mos que vo tar 
aber to, sem pre, sem medo, para que a so ci e da de que 
nos ele ge pos sa acom pa nhar o nos so de sem pe nho,
ava li ar a nos sa co e rên cia e o nos so tra ba lho.

No jor nal O Glo bo de on tem, um le i tor, numa
car ta, aler ta va que esse as sun to está des vi a do da
sua ver da de i ra ca u sa: o voto se cre to. O que pre ci sa
ser re sol vi do, diz ele, não é a se gu ran ça do com pu ta -
dor para man ter o si gi lo, mas exa ta men te o con trá rio:
a di vul ga ção da opi nião dos Par la men ta res, sem res -
tri ções.

Das co i sas que con se gui ler nes se pe río do,
duas me cha ma ram mu i to a aten ção e cre io mes mo
que não ca í ram na mi nha mão por aca so.

Pri me i ro, um tex to que fala que esta vi ra da de
mi lê nio é tem po de trans mu ta ção, de re nas ci men to e
de luz.

Um se gun do, as si na do por Step hen Ka nitz,
numa re vis ta ve lha que en con trei onde es ta va, cha -
ma do Ambi ção e Éti ca. Diz ele:

“Não há nada de er ra do em ser am bi ci o so, mas
o erro que mu i tos te mos co me ti do” – e eu cer ta men -
te o co me ti – “é de fi nir a am bi ção an tes de de fi nir a
éti ca”.

Por que se se de fi ne an tes a éti ca, ou seja, o que
não se quer fa zer para al can çar os seus ob je ti vos,
como não rou bar, não men tir, não pi sar nos ou tros
para atin gir a sua am bi ção, aí o pro ces so de am bi ção
é sa dio. Mas se se de fi ne a am bi ção an tes, aí a ten -
dên cia é re du zir o ri gor éti co e não re du zir a am bi ção.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, nes se dias
to dos, pen sei que tal vez esse so fri men to, que é gran -
de, pu des se ser útil, pelo me nos para que o Se na do,
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que tem fe i to tan to pelo País, pu des se re to mar o seu
ca mi nho his tó ri co de com por ta men to e de con vi vên -
cia har mo ni o sa, mes mo na dis cor dân cia.

Por que to mei essa de ci são? Por que é a cor re ta, 
a que in di ca a mi nha cons ciên cia. Dela não po dia fa lar 
com nin guém, era in di vi du al, por isso, por iro nia, o
tex to está es cri to a mão, não sei es cre ver em com pu -
ta dor.

Pen sei tam bém no Dr. Do min gos La mo glia, um
ho mem ín te gro, co mi go há mu i to tem po; pen sei nos
meus fun ci o ná ri os to dos, e nos fun ci o ná ri os do Pro -
da sen, que se quer co nhe ço pes so al men te e que, to -
dos, com esse meu ges to, tal vez te nham que res pon -
der ape nas à Co mis são Inter na do Se na do, pou pan -
do to dos de mais cons tran gi men tos nes ta Casa.

E que to dos di gam a ver da de, so men te a ver da -
de, mas toda a ver da de.

Srªs. e Srs. Se na do res, eu es ta va numa en cru zi -
lha da: ou con ti nu ar er ran do para ten tar jus ti fi car um
des li ze ini ci al, ou lem brar o en si na men to de São Pe -
dro, que, de po is de ne gar três ve zes, se ar re pen deu,
vol tou ao ca mi nho da ver da de e de di cou todo seu res -
to de vida àque la ver da de.

Não que ro, não pos so e não devo con ti nu ar es -
cra vo de uma fa lha ini ci al.

De co ra ção, este o ca mi nho que, cons ci en te -
men te, es co lhi.

Re i te ro o meu pe di do de des cul pas aos Se na -
do res, aos fun ci o ná ri os, aos jor na lis tas, a Bra sí lia, ao
Bra sil e a es tas cri an ças que, tal vez para au men tar o
cas ti go, es tão aqui me ou vin do.

Agra de ço a com pre en são e a con tri bu i ção de
to dos, e es tou, a par tir de ago ra, ain da que mais so fri -
do, me nos va i do so e mais con vic to do rumo que sem -
pre es ta be le ci como meta, à in te i ra dis po si ção des ta
Casa.

Eu pas so; os se nho res pas sam; mas o Se na do
fica e tem de ser pre ser va do. Por isso, en cer ro di zen -
do que este meu ges to tem o ob je ti vo prin ci pal de sa -
tis fa zer a mi nha cons ciên cia, cum prir um de ver e, aci -
ma de tudo, pre ser var a dig ni da de do Se na do Fe de -
ral, Insti tu i ção es sen ci al à de mo cra cia.

Uma úl ti ma pa la vra aos meus fi lhos: des cul pa;
mu i to obri ga do; e não pre ci sam ter ver go nha de mim.
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son
Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Não de se jo fa lar nes ta ses são, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ade mir
Andra de, que dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para dar um pou co 
de cal ma ao mo men to de tan ta emo ção, apro ve i to a
opor tu ni da de para apre sen tar uma emen da à nos sa
Cons ti tu i ção, cuja jus ti fi ca ti va pas so a ler:

Nos úl ti mos me ses, os me i os de co mu ni ca ção
vêm aler tan do a po pu la ção para a gra ve cri se do se -
tor ener gé ti co bra si le i ro. O pró prio Go ver no, que por
anos ne gli gen ci ou o pro ble ma, já fala aber ta men te
em ris co de ra ci o na men to de ener gia.

A cri se, pre vi a men te anun ci a da, é fru to da fal ta
de pla ne ja men to e de uma po lí ti ca para o se tor ener -
gé ti co. Nes te mo men to, sal ta aos olhos o des com pas -
so en tre a cres cen te de man da e a pro du ção es tag na -
da pela fal ta de in ves ti men tos. Fal ta de in ves ti men to,
in clu si ve, Sr. Pre si den te, do pró prio se tor pri va do. O
Bra sil está aber to a con ces sões, mas o se tor pri va do
pre fe re com prar, evi den te men te, aqui lo que está
pron to.

O pro ble ma, por tan to, é an ti go e pos sui ra í zes
pro fun das. O re tor no à nor ma li da de não se dará do
dia para a no i te, pois o vo lu me de in ves ti men tos ne -
ces sá ri os à mo der ni za ção do sis te ma ener gé ti co é
gran de e a im ple men ta ção dos pro je tos é len ta. Na
im pos si bi li da de de se au men tar, no cur to pra zo, a
pro du ção de ener gia, o País de ve rá op tar, obri ga to ri a -
men te, pela re du ção da de man da. 

Com ob je ti vo de se ame ni zar os efe i tos ne fas tos 
da cri se, apre sen ta mos a pre sen te pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção que con ce de, pelo pra zo de
quin ze anos, imu ni da de tri bu tá ria às lâm pa das de só -
dio e flu o res cen tes, bem como aos in su mos ne ces sá -
ri os a sua pro du ção.

A gran de van ta gem da uti li za ção das lâm pa das
de só dio e flu o res cen tes so bre as de no mi na das lâm -
pa das in can des cen tes, cha ma das lâm pa das co -
muns, está no me nor con su mo de ener gia das pri me i -
ras. O fa tor ini bi tó rio para o em pre go das lâm pa das de 
só dio e flu o res cen tes é o seu pre ço, con si de ra vel -
men te mais ele va do que os das lâm pa das in can des -
cen tes. O pre ço, aliás, jus ti fi ca a con du ta dos con su -
mi do res que per ma ne cem dan do pre fe rên cia à aqui -
si ção de lâm pa das co muns.

Faço um pa rên te se, Sr. Pre si den te, para di zer
que um Go ver no como este, que gas ta tan to em pro -
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pa gan das – mais de R$600 mi lhões por ano , de ve ria
apro ve i tá-las, fa zen do um com pa ra ti vo de eco no mia
para in du zir a po pu la ção a com prar e uti li zar es sas
lâm pa das que eco no mi zam mu i to mais ener gia do
que as que a ma i o ria da nos sa po pu la ção co mu men -
te usa.

O pre ço de com pra, to da via, não pode ser o fa -
tor de ter mi nan te para a es co lha das lâm pa das, so -
bre tu do quan do se pre ten de oti mi zar o uso da ener -
gia elé tri ca. Assim, com o fim de dis se mi nar o uso das 
lâm pa das flu o res cen tes e de só dio e de tor nar os
seus pre ços mais aces sí ve is, jul ga mos opor tu no de -
so ne rá-las da car ga tri bu tá ria.

Da dos de co nhe ci men to pú bli co in for mam que
as lâm pa das flu o res cen tes eco no mi zam até 80% de
ener gia se com pa ra das às in can des cen tes, com a
van ta gem de du ra rem até dez ve zes mais. Vale res sal -
tar que mu i tas com pa nhi as elé tri cas já vêm in cen ti van -
do seus usuá ri os a tro car as lâm pa das co muns por flu -
o res cen tes, de vi do a um sim ples fato: para ins ta lar 1
(um) me ga watt de ca pa ci da de de ge ra ção de ener gia
é ne ces sá rio um in ves ti men to en tre US$1,5 mi lhão a
US$4 mi lhões. Para eco no mi zar esse mes mo me ga -
watt de ener gia, com a uti li za ção de lâm pa das flu o res -
cen tes, o in ves ti men to atin ge cer ca de US$500 mil.
Isso sig ni fi ca uma eco no mia en tre 60% e 90%.

Um exem plo con cre to de bus ca pelo me lhor
apro ve i ta men to da ener gia elé tri ca é dado pelo Mé xi -
co, que fez um in ves ti men to de US$23 mi lhões na tro -
ca de lâm pa das in can des cen tes por flu o res cen tes. A
de man da de ener gia foi re du zi da em 80 me ga watts,
com uma eco no mia de US$140 mi lhões em in ves ti -
men tos pú bli cos para uma nova usi na.

Impor tan te res sal tar, tam bém, que esta pro po si -
ção não se li mi ta a ata car os efe i tos ime di a tos da pre -
sen te cri se ener gé ti ca. Os ob je ti vos al ve ja dos são
mu i to mais am plos e vi sam dis se mi nar o há bi to de
uso na ci o nal dos re cur sos ener gé ti cos. 

Por todo o ex pos to, con cla ma mos o apo io de
nos sos ilus tres Pa res no Con gres so Na ci o nal para o
fim de apro var a pre sen te pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção, que dis põe so bre a ma té ria de in ques ti -
o ná vel in te res se pú bli co.

Tal vez, Sr. Pre si den te, não fos se ne ces sá rio
algo tão tra ba lho so como uma emen da cons ti tu ci o -
nal, que deve ser vo ta da duas ve zes por dois ter ços
dos Par la men ta res em am bas as Ca sas do Con gres -
so Na ci o nal. Mas V. Exª sabe que não pos so – como
não pode qual quer Par la men tar – ter a ini ci a ti va de
isen tar tri bu tos de qual quer bem in dus tri a li za do no

País. A úni ca al ter na ti va que nos cabe, por tan to, é
fazê-lo por meio da pró pria Cons ti tu i ção bra si le i ra.

Mas, se o Go ver no aten tar para o fato e for mi ni -
ma men te com pe ten te di an te da si tu a ção de di fi cul da -
de que es ta mos vi ven do, po de rá re a li zar esse ob je ti -
vo me di an te uma sim ples me di da pro vi só ria, que é
tão vul gar men te uti li za da, mu i tas ve zes tão mal-usa -
da. Numa ques tão como essa, se ria bem re ce bi da por 
toda a po pu la ção bra si le i ra.

Des se modo, se o Go ver no con si de rar essa
ques tão e de se jar ela bo rar uma me di da pro vi só ria,
tor nan do isen to de tri bu tos esse tipo de lâm pa da,
será uma óti ma op ção, que con ta rá com a nos sa to tal
com pre en são. É o que de se ja mos, uma vez que não
po de mos ela bo rar a lei. Mas, con ti nu an do o Go ver no
in sen sí vel di an te da ma té ria, es pe ra mos que, pelo
me nos, os Par la men ta res do Con gres so Na ci o nal
agi li zem sua tra mi ta ção e, as sim, pos sa mos con tri bu -
ir para a eco no mia de ener gia do País.

A nos sa pro pos ta é que essa emen da seja fe i ta
às Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, uma vez
que es ta be le ce mos um pra zo de isen ção de 15 anos,
pois não pre ten de mos que essa emen da in te gre-se
per ma nen te men te à Cons ti tu i ção bra si le i ra. Espe ro
que o Go ver no en xer gue essa ne ces si da de e tome a
in dis pen sá vel ini ci a ti va, uma vez que nós o es ta mos
fa zen do ago ra por ab so lu ta inér cia go ver na men tal
nes se sen ti do .

Era a ma ni fes ta ção que eu ti nha a fa zer, Sr. Pre -
si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, na era da eco no mia glo ba li za da, a
ciên cia e o co nhe ci men to dis pu tam, acir ra da men te, a
he ge mo nia dis cur si va na com pe ti ção po lí ti ca por um
mun do na ci o nal men te me lhor e mais jus to. No con -
cer to das na ções, ciên cia e co nhe ci men to se con ver -
tem em re cur sos ines ti ma vel men te va li o sos para a
aqui si ção de um po si ci o na men to de pres tí gio e de po -
der por par te de uma so ci e da de na ci o nal men te cons -
ti tu í da. O Bra sil, que luta por um es pa ço mais ex pres -
si vo den tro de uma nova or dem in ter na ci o nal que se
im põe, não se fur ta a re pen sar sua po lí ti ca edu ca ci o -
nal e ci en tí fi ca, de modo a ga ran tir a efe ti va ção de um
pro je to na ci o nal de auto-sus ten ta ção eco nô mi ca e,
por que não em co nhe ci men to e tec no lo gia.
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Con tu do, para a vi a bi li za ção de tão am bi ci o sa
pro pos ta, cabe às au to ri da des bra si le i ras to ma rem
cons ciên cia do ex tre mo grau de dis pa ri da de re gi o nal
que cer ca a dis tri bu i ção de re cur sos, vi san do à pro du -
ção de co nhe ci men tos no País. De acor do com a po lí -
ti ca ci en tí fi ca vi gen te, tal dis tri bu i ção se gue cri té ri os
ri go ro sa men te es ta be le ci dos pela con tri bu i ção re gi o -
nal no Pro du to Inter no Bru to, bem como pela den si -
da de de mo grá fi ca. Isso eqüi va le di zer, numa le i tu ra
mais prag má ti ca, que as re giões que mais con tri bu -
em para a for ma ção de ati vos eco no mi ca men te con -
ta bi li za dos são con tem pla das com in je ções ain da
mais ge ne ro sas de re cur sos, para a ma nu ten ção de
uma es tru tu ra na ci o nal men te de si gual e per ver sa de
ciên cia e edu ca ção. 

O Mi nis té rio da Edu ca ção re co nhe ce as ano ma -
li as do sis te ma atu al e de cla ra que a Re gião Su des te,
dis pa ra da men te, ab sor ve o ma i or vo lu me de ver bas
do Orça men to, acom pa nhan do os cri té ri os vi ci a da -
men te mar ca dos de po pu la ção e PIB. Para se ter uma 
leve idéia do qua dro pre sen te, os Esta dos de São Pa -
u lo e Rio de Ja ne i ro, que já re ú nem 11 uni ver si da des
pú bli cas, pos su em nada me nos que 42 das 72 uni ver -
si da des par ti cu la res e co mu ni tá ri as vin cu la das ao
Con se lho de Re i to res das Uni ver si da des Bra si le i ras,
con for me nú me ros di vul ga dos pelo pró prio Mi nis té rio.

Mais que isso, o mes mo do cu men to do MEC re -
ve la que, dos qua se três mi lhões de ma trí cu las re a li -
za das em 1998 nos di ver sos cur sos de gra du a ção
pelo País afo ra, o Cen tro-Oes te co la bo rou com ape -
nas 8% do to tal, con tras tan do dras ti ca men te com o
ín di ce ve ri fi ca do no Su des te, que che ga a qua se
55%. Isso se não con si de rar mos que, no Nor des te, a
par ti ci pa ção se res trin ge a ape nas 4% do to tal, fra ção 
essa que re ve la, por si, o des ca la bro do de se qui lí brio
re gi o nal. Ago ra, se le var mos em con si de ra ção as ma -
trí cu las fe i tas jun to às ins ti tu i ções par ti cu la res, que
hoje já cor res pon dem a qua se 63% do to tal, a dis tri -
bu i ção in ter-re gi o nal se con fi gu ra tam bém con cen tra -
do ra, fa vo re cen do um hi a to bru tal en tre a me nor taxa,
no Nor des te, e a ma i or, no Su des te.

Qu an to a pós-gra du a ção, Sr. Pre si den te, a con -
cen tra ção no Su des te se re pe te, seja em nú me ro de
pro gra mas dis po ní ve is, seja em nú me ro de alu nos
ma tri cu la dos. Enquan to o Cen tro-Oes te os ten ta ir ri -
só ria taxa de 1,2% de alu nos ca rim ba dos com o tí tu lo
de dou tor, o Su des te do mi na a pro du ção na ci o nal
com a mar ca de 90%. Isso se ve ri fi ca com mais ên fa -
se nas áre as de en ge nha ria, sa ú de e agrá ri as. Do
pon to de vis ta do nú me ro de pro gra mas ofe re ci dos, o
qua dro não se al te ra, pri vi le gi an do o Su des te, que

con ta com qua se 75% da to ta li da de na ci o nal, ao pas -
so que o Cen tro-Oes te mal che ga nos 3%.

Con tu do, vale a pena fri sar que, em con tras te
com o que se ope ra na gra du a ção, os cur sos de mes -
tra dos e dou to ra dos são pra ti ca men te ca na is edu ca -
ci o na is de ex clu si vo con tro le dos es ta be le ci men tos
pú bli cos do País. O Erá rio ad mi nis tra no Su des te do
País qua se 75% dos pro gra mas de dou to ra do na ci o -
nal men te ofe re ci dos. O mes mo Erá rio se dis põe a in -
ves tir em me nos de 3% dos pro gra mas de dou to ra do
no Cen tro-Oes te. Nes sa li nha, as dis pa ri da des so -
men te ten dem a per pe tu ar-se in de fi ni da men te.

Acon te ce que, há tem pos, o Esta do bra si le i ro
vem de sa ce le ran do sua po lí ti ca de in cen ti vo à cri a ção 
de no vas es co las de en si no su pe ri or com re cur sos
ex clu si va men te pú bli cos. Se, de um lado, tal po lí ti ca
tem fa vo re ci do o in te res se da ini ci a ti va pri va da na ex -
plo ra ção do se tor edu ca ci o nal, de ou tro, tem mais
uma vez con tri bu í do para a re pro du ção de mo de lo
con cen tra dor his to ri ca men te ex pe ri men ta do no Bra -
sil. Pois, como ne gó cio, a edu ca ção su pe ri or exer ce
fas cí nio es pe ta cu lar nos gran des cen tros me tro po li ta -
nos, onde os fi lhos da clas se mé dia po dem, com cer ta 
mar gem de fle xi bi li da de, res pon der aos al tos cus tos
do in ves ti men to.

O pró prio pro fes sor Alber to Car va lho da Sil va,
em re cen te ar ti go pu bli ca do no li vro Uni ver si da de: Pa -
no ra ma e Pers pec ti vas, res sal tou que a de sa ce le ra -
ção na ofer ta de en si no su pe ri or pú bli co tem par ti cu -
lar im pac to no Sis te ma Na ci o nal de Ciên cia e Tec no -
lo gia, por que, ”além de con tri bu í rem com 89,7% dos
pro gra mas de mes tra do e 90,8% dos de dou to ra do,
as ins ti tu i ções pú bli cas são, de lon ge, as prin ci pa is
res pon sá ve is pela ati vi da de em pes qui sa ci en tí fi ca e
tec no ló gi ca no País“. Mais que isso, o se tor pú bli co
co bre qua se 90% de to dos os pro gra mas na ci o na is
de au xí lio à pes qui sa, qua se 100% dos 208 pro je tos
apro va dos no Pro nex (Pro gra ma de Apo io a Nú cle os
de Exce lên cia), mais de 90% do to tal de bol sas apro -
va das pelo CNPq e pela Ca pes.

Ora, di an te des se im pas se, o Sis te ma Na ci o nal
de Ciên cia e Tec no lo gia se vê pres si o na do a pla ne jar
po lí ti cas mais ou sa das de edu ca ção e pes qui sa, já
que seu pa pel se des ti na a apre sen tar so lu ções para
o de sen vol vi men to do País. Seja por ra zões de or dem 
eco nô mi ca, seja por ra zões de or dem so ci al e eco ló -
gi ca, tal pro je to de de sen vol vi men to deve ne ces sa ri a -
men te abran ger to das as re giões, o que sig ni fi ca um
rom pi men to drás ti co com prá ti cas de con cen tra ção
apli ca das até o mo men to.
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Isso cer ta men te im pri mi ria um tom mais de mo -
crá ti co e jus to à si tu a ção vi ven ci a da no pre sen te. Um
pre sen te que não se can sa de evi den ci ar o des com -
pas so en tre os ní ve is de pro du ti vi da de em ciên cia e
tec no lo gia das re giões bra si le i ras. 

Se não, ve ja mos: to man do o Cen tro-Oes te e o
Su des te como pó los opos tos da es tru tu ra vi gen te,
cons ta ta mos que, en quan to o Su des te res pon de por
qua se 70% dos ar ti gos ci en tí fi cos pu bli ca dos no Bra -
sil e no ex te ri or, o Cen tro-Oes te não con se gue atin gir
a mar ca dos 4%. Tal des pro por ção se es ten de por to -
das as de ma is áre as com pa ra ti vas, como as re la ti vas
ao nú me ro de li vros edi ta dos, dis ser ta ções de mes -
tra do e dou to ra do de fen di das, tra ba lhos em ana is e
re u niões ci en tí fi cas, pu bli ca ções em re vis tas es pe ci a -
li za das e, por fim, em ma té ri as re la ci o na das a de sen -
vol vi men to tec no ló gi co e ino va ção.

Ape sar de a ma i o ria dos Esta dos da Fe de ra ção
ter pre vis to a cri a ção de fun da ções de am pa ro a pes -
qui sa em suas Cons ti tu i ções, a im plan ta ção das mes -
mas tem so fri do pro ces sos mu i to dis tin tos de ope ra ci -
o na li za ção. Os fun dos des ti na dos a abas te cer as fun -
da ções de pes qui sa ter mi na ram, em gran de par te
dos Esta dos, sen do des vi a dos para ou tras fun ções.
Des se modo, o pro ble ma mais gra ve apon ta do por es -
pe ci a lis tas tem con sis ti do na trans fe rên cia de re cur -
sos em ní ve is aba i xo da que les fi xa dos nas Cons ti tu i -
ções es ta du a is, o que tor na o pla ne ja men to na área
mais di fí cil e in se gu ro.

 Tal vez, se ti vés se mos se guin do o flu xo pre vis to
de apo io ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co,
hoje não es ta ría mos em si tu a ção de in cô mo da de -
pen dên cia em re la ção à do mi na ção de co nhe ci men -
tos os mais tri vi a is. Não foi por aca so que, há bem
pou co tem po, em pre sá ri os do se tor de DVDs (Di gi nal
Ver sa ti le Disc) pro cla ma ram a ne ces si da de de uma
re gi o na li za ção da pro du ção, com o pro pó si to de ba ra -
te ar cus tos e pre ços fi na is. Para tan to, é pre ci so que
haja mão-de-obra bem re gi o na li za da, bem pre pa ra da
di an te do de sa fio tec no ló gi co. Nes se sen ti do, se para o 
res to do mun do a re gi o na li za ção pro du ti va co me ça a
ga nhar adep tos en tre as me ga em pre sas, cer ta men te
a ado ção de men ta li da de aná lo ga em ter ri tó rio bra si le -
i ro não se ria em ab so lu to des ca bi da. Infe liz men te, não
tem sido essa a tô ni ca he ge mô ni ca na ide o lo gia bra si -
le i ra de pro du ção e de de sen vol vi men to.

Em con tra par ti da, o que tem pro por ci o na do al -
gum alen to ao tris te qua dro apre sen ta do são os pro -
gra mas de fo men to e co o pe ra ção que o CNPq e a Ca -
pes têm pro mo vi do jun to às re giões me nos fa vo re ci -
das, seja eco nô mi ca, seja tec no lo gi ca men te. Um dos

ca sos mais ilus tra ti vos fo ram os con vê ni os ce le bra -
dos com a CNPq, Ca pes e Fi nep, vi san do o for ta le ci -
men to dos pro gra mas de pós-gra du a ção no Nor te e
no Nor des te. 

Na ver da de, o Fó rum Na ci o nal das Fun da ções,
Fun dos e Enti da des de Ampa ro à Pes qui sa (Fors peq) 
che gou a pro por um Pla no Na ci o nal de For ta le ci men -
to das Fun da ções de Pes qui sa, no qual se pre via o
sur gi men to do Sis te ma Na ci o nal de Ino va ção des ti -
na do a trans for mar ciên cia e tec no lo gia no epi cen tro
das po lí ti cas sus ten tá ve is de de sen vol vi men to eco -
nô mi co e so ci al do País. Como eixo fi lo só fi co, o pla no
ado tou o lema da pro mo ção do de sen vol vi men to har -
mô ni co de uma po lí ti ca na ci o nal de ciên cia e tec no lo -
gia que con tem plas se as con ver gên ci as das ações na 
três es fe ras de Go ver no, jun ta men te com se to res re -
pre sen ta ti vos da so ci e da de ci vil.

No fun do da ques tão, o Sis te ma Na ci o nal de
Ino va ção al me ja uma in te gra ção pro du ti va en tre Go -
ver no, aca de mia, ini ci a ti va pri va da e se tor po lí ti co.
Para tan to, faz-se ne ces sá rio que o de sem pe nho aca -
dê mi co ad qui ra um ní vel ex ce len te de qua li da de ci en -
tí fi ca. Como bem en fa ti za o pro fes sor Alber to Car va -
lho da Sil va, ”uma eco no mia mo der na e di ver si fi ca da
tem que es tar ci en tí fi ca e tec ni ca men te equi pa da
para en fren tar de sa fi os em fren tes múl ti plas, essa
com pe tên cia re quer a par ti ci pa ção dos di fe ren tes ra -
mos da ati vi da de ci en tí fi ca, com con ti nu i da de e com
um pla ne ja men to que não pode es tar su bor di na do a
pri o ri da des e pers pec ti vas de apli ca ção ime di a ta“.

Cum pre es cla re cer que, quan do as fun da ções e 
seus fun dos fo ram cri a dos, não se ima gi na va que as
re giões vi es sem a al can çar um grau de de sen vol vi -
men to ci en tí fi co uni for mi za do. Des se pen sa men to pu -
ris ta não se es ta va con ta mi na do. No en tan to, se pre -
ten dia, sim, que cada re gião ou Esta do da Fe de ra ção
vi es se a cum prir me tas bem re a lis tas e prag má ti cas
den tro do Sis te ma de Ciên cia e Tec no lo gia. Den tre as
me tas, des ta ca vam-se a for ma ção de pro fis si o na is
com pe ten tes a ser vi ço da so ci e da de, a iden ti fi ca ção
de opor tu ni da des que co la bo ras sem para o de sen vol -
vi men to da re gião, além do in cen ti vo à adap ta ção do
co nhe ci men tos pro du zi dos alhu res às con di ções e
ob je ti vos lo ca is.

Por isso mes mo, não nos de ve mos fur tar à meta
pri o ri tá ria de re du zir as de si gual da des re gi o na is no
cam po da ciên cia e do co nhe ci men to me di an te a ele -
va ção do ní vel em to das as re giões. De ve mos des car -
tar de vez a po lí ti ca que fa vo re ce a con du ção de re -
cur sos para uns pou cos, em de tri men to de vá ri os ou -
tros. De ve mos, para tan to, for ta le cer o sis te ma de fun -



da ções e fun dos es ta du a is de am pa ro à pes qui sa,
que de vem es tar bem ar ti cu la dos com as es fe ras di ri -
gen tes do Go ver no Fe de ral.

Para con clu ir, res ga to as sá bi as pa la vras do
Pro fes sor Ennio Can dot ti, ex-pre si den te da SBPC –
So ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres so da Ciên cia,
que, em re cen te ar ti go, en fa ti zou a ne ces si da de de o
País se mo bi li zar na di re ção de ga ran tir uma po lí ti ca
de ins ta la ção de in fra-es tru tu ra para a pes qui sa em
todo o País. Se gun do as pa la vras do pró prio pro fes -
sor: ”O bom sen so o re co men da e a eqüi da de tam -
bém. Pre ci sa mos de Cen tros Tec no ló gi cos bem apa -
re lha dos com equi pa men tos, téc ni cos e pes qui sa do -
res nas mais di ver sas re giões do res to do País..., para 
que as de si gual da des so ci a is do País se jam equa ci o -
na das e en con trem so lu ção“. Di an te de tão gra ve ad -
ver tên cia, não há nada a acres cen tar se não fa zer mi -
nhas as pa la vras do Pro fes sor Can dot ti.

Sr. Pre si den te, com pe te a to dos nós Se na do res
que re pre sen ta mos as di ver sas re giões do País lu tar
para que o en si no, so bre tu do o en si no em ciên cia e
tec no lo gia, seja re gi o na li za do, apro ve i tan do as par ti -
cu la ri da des de cada re gião do nos so País.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem a pa la vra o pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, por 20 mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na nes ta tar de
para, mais do que uma de nún cia, fa zer um ape lo às
au to ri da des bra si le i ras, no ta da men te às au to ri da des
da área da sa ú de, o Mi nis tro José Ser ra, bus can do a
aten ção para um pro ble ma da ma i or gra vi da de, que
cres ce em rit mo por de ma is ace le ra do em nos so
País.

O Bra sil con ta hoje com cer ca de 14 mil pes so -
as, com 50 anos ou mais, in fec ta das pelo ví rus HIV, e
mu i tos de las já do en tes de AIDS. Des se to tal, 3.604
pes so as têm ida de aci ma de 60 anos! A ma i or in ci -
dên cia atin ge as pes so as com ida de en tre 50 e 59
anos, que so mam mais de 10 mil.

As cam pa nhas ofi ci a is são cri a das e ve i cu la das
para aler tar a po pu la ção jo vem. Faz-se ne ces sá rio
que o Mi nis té rio da Sa ú de, que re a li za um tra ba lho
ex tra or di ná rio nes se cam po, am plie mais a abor da -
gem, in clu in do nas pro pa gan das pes so as ido sas,
pois tam bém es tão sen do atin gi das pelo ví rus HIV,
mu i tas de las acre di tan do que só os jo vens es tão su je -
i tos à con ta mi na ção.

Se gun do in for ma ções que re ce be mos, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pes so as ido sas, ho -
mens e mu lhe res, vi ú vas ou di vor ci a das ati vas se xu -
al men te, es tão bus can do re la ci o na men tos com pes -
so as mais jo vens, sem to ma rem qual quer pre ca u ção
con tra do en ças se xu al men te trans mis sí ve is.

Em meu nome, como Pre si den te da Sub co mis -
são Per ma nen te do Ido so do Se na do Fe de ral e dos
de ma is ilus tres mem bros, en ten de mos que o Mi nis té -
rio da Sa ú de deve to mar pro vi dên ci as ur gen tes para
le var men sa gens es cla re ce do ras a toda a po pu la ção
ido sa bra si le i ra quan to aos pe ri gos de con ta mi na ção
a que es tão su je i tos.

Gru pos de am pa ro aos do en tes de AIDS, como
o Arco-Íris, aqui de Bra sí lia, pos su em da dos alar man -
tes quan to ao que a ma i o ria das pes so as ido sas con -
ta mi na das di zem: ”Na mi nha ida de, não há mais pe ri -
go. A AIDS não pe ne tra no meu or ga nis mo!“

O Sr. Lis boa, Di re tor do Gru po, con ta o caso de
uma se nho ra com mais de 60 anos que com pa re ceu
pe ran te ele para pe dir aju da. Esta va acom pa nha da
de uma jo vem que in for mou ser sua neta. O téc ni co
cha mou a me ni na para a sala de aten di men to e co -
me çou a in da gar como ela se con ta mi nou. A moça,
es pan ta da, in for mou que não era ela a con ta mi na da,
e sim a sua avó!

Essa vovó con tou que, após cin co anos de vi u -
vez, man te ve um caso, du ran te um ano, com um ho -
mem de 55 anos, quan do ele ado e ceu gra ve men te,
vin do a fa le cer, e a ca u sa da mor te foi a AIDS. Após
re a li zar vá ri os exa mes, ela cons ta tou ser so ro po si ti va 
HIV, ain da sem os sin to mas da AIDS.

Ou tro caso gra ve re gis tra do foi o de um ci da dão
que, após se apo sen tar, re u niu a fa mí lia e co mu ni cou
que a par tir da que le mo men to fi ca ria li vre para vi ver a
sua vida. Pas sa ra to dos os bens em nome da es po sa
e di vi di ra o seu sa lá rio de apo sen ta do pela me ta de
para ga ran tir a sub sis tên cia dela. Não aten deu aos
ape los dos qua tro fi lhos, to dos com cur so su pe ri or.
Esse apo sen ta do de 55 anos foi vi ver com uma jo vem
com quem já man ti nha um caso. Um ano de po is, a jo -
vem mor reu. A ca u sa da mor te foi di ag nos ti ca da
como AIDS. Ele fez exa me e cons ta tou que es ta va
com o ví rus e há dois anos está do en te com AIDS. A
fa mí lia já não o ace i tou mais e ele está vi ven do seus
úl ti mos dias de vida am pa ra do pelo Gru po Arco-Íris.

Cito es ses dois ca sos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, para des ta car a gra vi da de do pro ble ma
atu al dos ido sos em re la ção ao ví rus HIV e a ne ces si -
da de ur gen te da in clu são do seg men to ido so nas
cam pa nhas con tra a AIDS.



Como in for ma o IBGE no úl ti mo Cen so, nos so
País con ta hoje com mais de 14 mi lhões de pes so as
com ida de aci ma de 60 anos, e a idéia de que as pes -
so as ido sas não se in te res sam pelo sexo não é ver da -
de i ra. A se xu a li da de do ser hu ma no não de pen de da
ida de, mas da sa ú de. A ciên cia está tão avan ça da
nes te cam po que per mi te às pes so as se man te rem
se xu al men te ati vas, te nham a ida de que ti ve rem.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Ouço, com mu i to pra zer, V. Exª.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nen te
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, eu gos ta ria de lou var
sua ini ci a ti va de tra zer um as sun to tão im por tan te ao
ple ná rio des ta Casa, nes ta tar de de hoje. Na re a li da -
de, tem-se pre o cu pa do com a Sín dro me da Imu no de -
fi ciên cia Adqui ri da, Aids, so bre tu do no seg men to jo -
vem da po pu la ção, es que cen do-se de que os ve lhos
tam bém po dem con tra ir o ví rus HIV. Ja ma is ou vi mos,
em qual quer pro gra ma te le vi si vo, de jor nal ou de pro -
pa gan da ofi ci al do Go ver no, aler ta es pe cí fi co para os
mem bros da ter ce i ra ida de. Como V. Exª aler ta, nos
pró xi mos vin te ou trin ta anos, te re mos a su pre ma cia
das pes so as da ter ce i ra ida de com pon do a po pu la -
ção bra si le i ra. Então, é ne ces sá rio que se aler te tam -
bém à ca te go ria da ter ce i ra ida de ou às pes so as com
mais de cin qüen ta anos para os pe ri gos que po dem
ad vir de uma pou ca in for ma ção. Além do mais, emi -
nen te Se na dor, sa be mos hoje que es tão sen do pro -
du zi dos me di ca men tos que res ta be le cem a vi ri li da de
mas cu li na e que tam bém es ses pro du tos são uti li za -
dos com mu i to efi cá cia no seg men to fe mi ni no. Esse é
um fa tor de que a se xu a li da de do ser hu ma no será
pro lon ga da cada vez mais. Como V. Exª as se gu ra, de -
ve mos tra tar de ma ne i ra igual as di ver sas ca te go ri as.
Evi den te men te, te mos de nos vol tar prin ci pal men te
para a clas se jo vem, já que fal ta um pou co de ex pe -
riên cia, tal vez de ju í zo, no seg men to mais jo vem da
po pu la ção. No en tan to, há tam bém esse des cu i do por 
par te das pes so as mais ve lhas, ao pen sa rem que
nun ca vão con tra ir essa en fer mi da de ou que, se a
con tra í rem, a do en ça só se ma ni fes ta rá dez, quin ze
ou vin te anos de po is, quan do es ti ve rem per to de mor -
rer. Na re a li da de, a ciên cia e a tec no lo gia mo der na in -
di cam que, ain da nes te sé cu lo que está co me çan do
ago ra, será co mum o ho mem ter 120 ou 130 anos de
ida de de vi do à de co di fi ca ção do ge no ma hu ma no, do
có di go ge né ti co do ho mem. Tra ta re mos das do en ças

que o ser hu ma no te ria quan do che gas se à ida de
adul ta. Por tan to, é mu i to im por tan te o seu aler ta. V.
Exª ci tou exem plos cla ros que de vem es tar ocor ren do 
em mu i to ma i or nú me ro. Cum pri men to V. Exª e en -
gros so o coro às au to ri da des do nos so País, so bre tu -
do ao Mi nis tro José Ser ra, para que tam bém tra tem,
com toda ca u te la, des sa ques tão da Aids jun to ao
seg men to da ter ce i ra ida de em nos so País.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – No bre Se na dor Car los Pa tro cí nio, foi ob ser van -
do essa fa lha na pro pa gan da ofi ci al que de ci di fa zer
esse aler ta. Efe ti va men te, o Mi nis té rio da Sa ú de, que
vem de sem pe nhan do um pa pel mu i to im por tan te,
prin ci pal men te na me di ci na pre ven ti va em nos so
País, e co lhen do bons re sul ta dos. 

Mas, nes se as pec to, há uma fa lha quan do di re -
ci o na esse tipo de pro pa gan da à po pu la ção jo vem do
País. Na ver da de, com a me lho ria da qua li da de de
vida que as pes so as es tão ex pe ri men tan do e com a
sua am pli a ção de ex pec ta ti va de vida com qua li da de,
a se xu a li da de está mu i to ati va nas pes so as mais ma -
du ras e vem mul ti pli can do-se. A pro je ção que a Sub -
co mis são do Ido so no Se na do já faz é de que, nos
pró xi mos 20 anos, essa po pu la ção de ido sos, ou seja, 
pes so as com mais de 60 ou 65 anos, já se rão em tor -
no de 18% da po pu la ção. Esta re mos fa lan do de apro -
xi ma da men te 35 mi lhões de pes so as, uma par ce la
ex tre ma men te con si de rá vel da po pu la ção bra si le i ra – 
para a qual pre ci sa mos es tar aten tos não só para me -
lho ria da sua qua li da de de vida, mas para a re in ser -
ção do ido so no mer ca do de tra ba lho. Nes se as pec to,
já que a me di ci na ain da não con se guiu de be lar esse
mal que vem mu ti lan do mu i tas vi das que é a Aids, é
im por tan te que esse aler ta seja di re ci o na do tam bém
para o ido so.

Além des se pro nun ci a men to nes ta Casa, es tou
en de re çan do um ex pe di en te ao Mi nis tro da Sa ú de e
vi si tá-lo-ei pes so al men te para con cla mar o seu Mi nis -
té rio a ime di a ta men te am pli ar a di vul ga ção, aler tan do 
o ido so para os pe ri gos que es tão ocor ren do.

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. Le o mar Qu -
in ta ni lha, 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. Ade mir
Andra de.



O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or, pela or dem
de ins cri ção.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Ban co da Ama zô nia, es ta be le ci men to
cre di tí cio su bor di na do ao Mi nis té rio da Fa zen da e
com ação nos sete Esta dos da re gião Nor te do País,
tem como Pre si den ta há vá ri os anos uma ilus tre con -
ter râ nea mi nha do Esta do do Acre, a Dr.ª Flo ra Val la -
da res Co e lho, fun ci o ná ria apo sen ta da do Ban co Cen -
tral, que já pres tou as si na la dos ser vi ços ao meu Esta -
do como Pre si den ta do ex tin to Ban co do Esta do do
Acre, como Se cre tá ria da Fa zen da do Go ver no es ta -
du al, e, na con di ção de fun ci o ná ria al ta men te ca te go -
ri za da do Ban co Cen tral, exer ceu tam bém as fun ções 
de in ter ven to ra do Ban co Cen tral no Ban co do Esta do 
de Ro ra i ma e no Ban co do Esta do de Ron dô nia. Pela
ma ne i ra sé ria e res pon sá vel com que sem pre de sen -
vol veu as suas ati vi da des, foi con vi da da pelo Mi nis tro
Pe dro Ma lan para di ri gir o Ban co da Ama zô nia no mo -
men to em que aque le es ta be le ci men to de cré di to en -
fren ta va tal vez a ma i or cri se da sua his tó ria.

Como é do co nhe ci men to de to dos, o Ban co da
Ama zô nia, an tes da atu al ad mi nis tra ção da Drª Flo ra
Val la da res, acu mu la va su ces si vos pre ju í zos ope ra ci -
o na is a pon to de não po der nem pu bli car o seu ba lan -
ço no Diá rio Ofi ci al da União e nos jor na is de ma i or
cir cu la ção da re gião.

A Drª Flo ra Val la da res en ca rou a res pon sa bi li -
da de de sa ne ar o Ban co da Ama zô nia e, de po is de al -
guns anos da sua ges tão, ob ser vam-se re sul ta dos al -
ta men te po si ti vos na ad mi nis tra ção da que la acre a na
ilus tre e dos seus com pa nhe i ros de di re to ria. 

É com mu i to or gu lho, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que que ro re gis trar da tri bu na do Se na do
Fe de ral o teor do ex pe di en te que re ce bi da Drª Flo ra
Val la da res Co e lho, da ta do de 16 de abril cor ren te, e
que está va za do nos se guin tes ter mos:

Sr. Se na dor:
Te nho o pra zer de in for mar a V. Exª

que, no exer cí cio de 2000, as apli ca ções
do Ban co da Ama zô nia no Esta do do Acre, 
com re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor te (FNO), re gis tra -
ram um cres ci men to de 51,9%, com pa ra ti -
va men te ao ano an te ri or, re pre sen tan do
uma in je ção na eco no mia lo cal de mais de
R$27,566 mi lhões, por meio de 2.690 no vas 

ope ra ções, con tra R$18,146 mi lhões em
1999.

2. Só na área ru ral, be ne fi ci an do prin -
ci pal men te a agri cul tu ra fa mi li ar, os mini e
pe que nos pro du to res e ex tra ti vis tas, in clu si -
ve in dí ge nas, as apli ca ções atin gi ram
R$25,869 mi lhões, me di an te 2.679 fi nan ci a -
men tos, sig ni fi can do, em re cur sos, um in -
cre men to de 46,2%.

3. No FNO-Indus tri al, que con tem pla
em pre en di men tos da in dús tria, agro in dús -
tria e tu ris mo, o cres ci men to das apli ca ções
no Acre, em 2000, foi de 268,9%, ul tra pas -
san do R$1,697 mi lhão, quan do, em 1999, o
Esta do só ha via de man da do R$460 mil no
exer cí cio. O apo io do Basa per mi tiu a im -
plan ta ção, no ano pas sa do, de 11 no vas in -
dús tri as no Acre.

4. Do mon tan te apli ca do em 2000, in -
clu in do as áre as ru ral e in dus tri al, 99,7%
das ope ra ções be ne fi ci a ram mini/mi cro/pe -
que nos pro du to res e em pre sá ri os, seg men -
tos que ab sor ve ram 73,4% dos re cur sos.
Res sal te-se que o Basa res pon de por
85,77% de todo o cré di to de fo men to (ou
seja, de lon go pra zo) e por 45,74% do vo lu -
me to tal de em prés ti mos ban cá ri os (so ma -
dos os de lon go e de cur to pra zos) re a li za -
dos pela rede ban cá ria com os exis ten te no
Acre. Esses da dos são do Sis te ma de Infor -
ma ções do Ban co Cen tral (Sis ba cen), re fe -
ren tes a sal dos de ou tu bro de 2000, con ju -
ga dos com o le van ta men to do Basa so bre o
FNO.

 5. Na ope ra ci o na li za ção do Pro gra ma
Bra sil Empre en de dor, o Basa é lí der ab so lu -
to no Acre, como, aliás, em toda a Ama zô -
nia. De ou tu bro de 1999 (quan do o Pro gra -
ma foi lan ça do pelo Pre si den te da Re pú bli -
ca) a de zem bro de 2000, 54,4% dos re cur -
sos do PBE in je ta dos no Acre fo ram apli ca -
dos pelo Basa (ou seja, R$10,8 mi lhões),
que res pon deu por 68% (2.765) das ope ra -
ções re a li za das, be ne fi ci an do, in clu si ve, em -
pre en de do res do se tor in for mal e pro pi ci an -
do a ge ra ção e ma nu ten ção de 4.147 pos -
tos de tra ba lho.

6. É pre ci so lem brar que toda essa in -
ques ti o ná vel per for man ce da li de ran ça do
Basa no Acre é pro du to do es for ço de seis
agên ci as, ou seja, ape nas 25% da ma lha de 



24 fi li a is ban cá ri as ope ran tes no Esta do.
Tam bém é útil não es que cer que, das dez
agên ci as de ban cos si tu a das no in te ri or do
Esta do, 50% (ou seja, cin co) são do Basa,
pois as ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli -
cas e pri va das pre fe rem atu ar na Ca pi tal,
onde con cen tram, jun tas, mais de 72% de
suas uni da des.

7. Devo co mu ni car-lhe, tam bém, que,
em 2000, as apli ca ções do Basa, via FNO,
nos sete Esta dos da Re gião Nor te, to ta li -
zan do mais de R$697,3 mi lhões (re cor de
em 12 anos e 60,54% su pe ri or ao to tal apli -
ca do em 1999), su plan ta ram em 78,8% os
in gres sos de re cur sos do Te sou ro Na ci o nal
no Fun do, os qua is al can ça ram, no exer cí -
cio, R$389,8 mi lhões. Esses nú me ros cons -
tam dos ba lan ços do Ban co e do FNO, apro -
va dos por au di to ria in de pen den te e pe los
Con se lhos de Admi nis tra ção e Fis cal do
Basa e re cen te men te pu bli ca dos.

8. Aliás, é igual men te im por tan te sa li -
en tar que, com o gran de sal to das apli ca -
ções do FNO em 2000, ocor re um fato iné di -
to nos 12 anos de exis tên cia do Fun do: de i -
xa ram de ha ver so bras para o exer cí cio se -
guin te. O sal do exis ten te em ca i xa, no fim
do ano, no va lor de R$437 mi lhões, já es ta -
va to tal men te com pro me ti do, sen do
R$283,97 mi lhões re fe ren tes a ope ra ções já 
con tra ta das em fase de de sem bol so e
R$153,03 mi lhões para ope ra ções apro va -
das, em fase de con tra ta ção. Para efe i to de
com pa ra ção, re gis tre-se que o sal do exis -
ten te no fi nal de 1999 era de R$537,32 mi -
lhões, dos qua is R$199,92 mi lhões se re fe ri -
am a ope ra ções já con tra ta das, em fase de
de sem bol so, e R$104,27 mi lhões a ope ra -
ções apro va das, aguar dan do li be ra ção. Ha -
via, por tan to, um sal do li vre de R$233 mi -
lhões, o que não mais se re gis trou em 2000, 
con for me já fri sei an te ri or men te.

9. Para me lhor es cla re ci men to, ex pli -
que-se que o per fil das dis po ni bi li da des de
re cur sos do FNO é for ma do pe los se guin tes 
itens: in gres sos do Te sou ro Na ci o nal, sal do
de exer cí ci os an te ri o res (quan do exis tem),
amor ti za ções de em prés ti mos, re mu ne ra ção 
(ao Fun do) do dis po ní vel e in de ni za ções pa -
gas pelo Basa, ao FNO, de cor ren tes de ina -
dim plên ci as. Note-se, por tan to, que, ha ven -

do re cur sos dis po ní ve is, eles re tor nam,
como man da a lei, para o pró prio Fun do
(que tem con ta bi li da de pró pria), não con tri -
bu in do, de for ma al gu ma, para lu cra ti vi da de
do Ban co. Ao con trá rio, in flu em, sim, para
pre ju í zos da em pre sa, quan do esta é obri -
ga da, le gal men te, no caso de ina dim plên ci -
as de mu tuá ri os, a in de ni zar, com re cur sos
pró pri os, o FNO.

10. Des ta co, ain da, que ao fi nal do
exer cí cio de 2000, o sal do de de pó si tos do
Basa su plan tou a casa de R$1,22 bi lhão. E,
com mu i ta sa tis fa ção, co mu ni co a V. Exª que 
os re cur sos cap ta dos no mer ca do ti ve ram,
no glo bal das cap ta ções, uma par ti ci pa ção
de 44,3%, su plan tan do, pela pri me i ra vez na 
his tó ria do Ban co, a dos re cur sos ins ti tu ci o -
na is (FNO + Fi nam), que foi de 27,3%.

11. Esses úl ti mos nú me ros de mons -
tram a pa ten te cre di bi li da de do Basa jun to
aos in ves ti do res ama zô ni cos, cons ci en tes
de que a pou pan ça que o Ban co cap ta na
Ama zô nia é to tal men te apli ca da na Re gião.

12. Com re la ção ao FNO, é ne ces sá rio 
aten tar que o ele va do vo lu me de apli ca ções
em 2000 re fle te um subs tan ci al in cre men to
da de man da de cré di tos pe los se to res pro -
du ti vos de to dos os sete Esta dos da Re gião
Nor te, o que ten de a cres cer mu i to mais em
2001, como se cons ta ta pelo nú me ro de
pro je tos em aná li se no Ban co. Ao fi nal do
ano pas sa do, eles so ma vam 9.024, de man -
dan do R$452,6 mi lhões. 

13. Por ou tro lado, sem so bras de exer -
cí ci os pas sa dos, a dis po ni bi li da de pre vis ta
de re cur sos para o FNO, para o cor ren te
ano será me nor, es ti man do-se um vo lu me
to tal de R$562,6 mi lhões, sen do R$430,8
mi lhões de re pas ses do Te sou ro Na ci o nal,
R$66,5 mi lhões de amor ti za ções de con tra -
tos, R$51 mi lhões de atu a li za ção mo ne tá ria
do dis po ní vel e R$14,3 mi lhões de in de ni za -
ções do Basa ao Fun do, por ina dim plên ci as
de mu tuá ri os.

14. Como, de acor do com a Lei nº
10.177, de 12 de ja ne i ro pas sa do, os se to -
res co mér cio e pres ta ção de ser vi ços pas -
sam a ter aces so ao FNO, ab sor ven do 10%
dos re cur sos pro gra ma dos, a dis po ni bi li da -
de es ti ma da, para as ati vi da des pro du ti vas
(ru ra is, agro-in dus tri a is e in dus tri a is), será
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de R$ 506,4 mi lhões, isto é, cer ca de 28%
me nor do que no ano pas sa do.

15. A con ju ga ção de to dos es ses fa to -
res (ex pan são da de man da, in gres so de co -
mér cio e pres ta ção de ser vi ços e ine xis tên -
cia de so bras de exer cí ci os pas sa dos) in di -
ca que, pos si vel men te já a par tir des te ano,
os re cur sos do FNO se rão in su fi ci en tes para 
aten der à pro cu ra de cré di to dos se to res
pro du ti vos. 

16. Para mu dar esse qua dro, há duas
al ter na ti vas e am bas pas sam pelo Po der Le -
gis la ti vo. A pri me i ra é al te rar o art. 6º, pa rá -
gra fo úni co, da Lei nº7.827, de 27/09/89, e
au men tar, na dis tri bu i ção dos 3% do Impos -
to de Ren da e do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos des ti na dos aos três fun dos
cons ti tu ci o na is, a par ce la que cabe ao Nor te 
(que é de 0,6%, a mes ma do Cen tro-Oes te,
con tra 1,8% do Nor des te). A ou tra op ção im -
pli ca em emen da à Cons ti tu i ção (art. 159,
in ci so I, alí nea ”c“) para ele var aque le per -
cen tu al de 3% do Impos to de Ren da e do
IPI, con tem plan do com mais re cur sos os
fun dos cons ti tu ci o na is de fi nan ci a men to. 

17. Cer ta da im por tân cia de to das es -
sas in for ma ções, tan to as re la ti vas ao bom
de sem pe nho do Basa no exer cí cio de
2000, quan to as re fe ren tes às ex pec ta ti vas
de dis po ni bi li da des de re cur sos do FNO,
con fio em que elas pos sam ser úte is à atu -
a ção par la men tar de V. Exª em prol da
Ama zô nia.

18. Apro ve i to a opor tu ni da de para lem -
brar a V. Exª que, pela Me di da Pro vi só ria nº
2.128 – 8, de 27 de mar ço, foi pror ro ga do,
de 16 de mar ço para 31 de maio vin dou ro, o 
pra zo para que mu tuá ri os do FNO op tem,
for mal men te, jun to ao Basa, pela re ne go ci a -
ção de dé bi tos ou sim ples mu dan ça de ta -
xas de ju ros, nos ter mos da Lei nº 10.177,
de 12 de ja ne i ro pas sa do.

19. Re co nhe cen do a li de ran ça de V.
Exª jun to aos se to res pro du ti vos do Acre,
es pe ro con tar com sua ines ti má vel con tri -
bu i ção na di vul ga ção do novo pra zo e das
van ta gens que a re fe ri da Lei pro pi cia aos
que se so cor rem dos fi nan ci a men tos do
FNO.

Aten ci o sa men te, Flo ra Val la da res Co e lho, Pre -
si den te.

Como se cons ta ta, Sr. Pre si den te, a atu a ção do
Ban co da Ama zô nia no meu Esta do, no exer cí cio de
2000 foi al ta men te po si ti va para a re gião e para o pró -
prio Esta do do Acre, con tem plan do com re cur sos do
FNO e de re cur sos pró pri os do Ban co da Ama zô nia,
fi nan ci a men tos para mini e pe que nos em pre sá ri os da 
re gião, tan to no se tor ru ral como no se tor de co mér cio 
e in dús tria e de ser vi ços. Por tan to, é dig no de re gis tro
essa atu a ção da Drª Flo ra Val la da res Co e lho e dos
de ma is di re to res do Ban co da Ama zô nia, à fren te da -
que le es ta be le ci men to de cré di to, que já exis te em
nos sa re gião há mais de 50 anos, Sr. Pre si den te, por -
que ele foi cri a do e ins ta la do na dé ca da de 40, se não
me fa lha a me mó ria em 1942, em ple na Se gun da Gu -
er ra Mun di al, para po der aten der ao tra ta do in ter na ci -
o nal ce le bra do en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos, o
cha ma do Acor do de Was hing ton.

E é tam bém com mu i to pra zer que re gis tro que o 
pri me i ro pre si den te e or ga ni za dor do en tão Ban co de
Cré di to da Bor ra cha, a pri me i ra de no mi na ção do atu -
al Ban co da Ama zô nia, foi o sa u do so ex-De pu ta do,
ex-Se na dor pelo Esta do do Acre, o Sr. Ge ne ral Oscar
Pas sos, que foi o pri me i ro pre si den te do Mo vi men to
De mo crá ti co Bra si le i ro – MDB, na épo ca do re gi me
mi li tar, a quem de ve mos gran des e as si na la dos ser vi -
ços pres ta dos à de mo cra cia, não só como pre si den te
do Ban co da Ama zô nia, mas, tam bém, como Go ver -
na dor do an ti go Ter ri tó rio Fe de ral do Acre; como De -
pu ta do Fe de ral por vá ri as le gis la tu ras; Se na dor da
Re pú bli ca e Pre si den te do MDB, e, ain da, de fen den -
do a nos sa so be ra nia nos cam pos de ba ta lha na Itá -
lia, con tra o nazi-fas cis mo, in te gran do a For ça Expe -
di ci o ná ria Bra si le i ra.

Por tan to, que ro nes te mo men to, fi na li zan do
este meu mo des to pro nun ci a men to, pa ra be ni zar a
Dr.ª Flo ra Val la da res Co e lho e a sua Di re to ria, que
trans for ma ram o Ban co do Ama zô nia de um ban co
pra ti ca men te in viá vel, que es ta va em si tu a ção pré-fa -
li men tar, numa ins ti tu i ção que hoje me re ce o res pe i to
e en cô mi os de toda a clas se em pre sa ri al e po lí ti ca da
nos sa re gião, prin ci pal men te, da que les que têm re -
cor ri do aos fi nan ci a men tos da que le es ta be le ci men to
de cré di to. De i xo, pois, re gis tra do, Sr. Pre si den te nes -
te meu pro nun ci a men to, o teor do ofí cio da Drª Flo ra
Val la da res Co e lho que re que i ro a sua trans cri ção nos
Ana is des ta Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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Du ran te o dis cur so do Sr. Na bor Jú ni -
or, o Sr. Ade mir Andra de, 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) – V. Ex.ª será aten di do na for ma do Re gi men to,
Se na dor Na bor Jú ni or.

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, no dia de hoje,
pela ma nhã, na Assem bléia Le gis la ti va do Pa ra ná,
em ato so le ne, ini ci ou-se um mo vi men to para a co le ta 
de 63 mil as si na tu ras, em 50 Mu ni cí pi os do Esta do,
para apre sen ta ção de um pro je to de ori gem po pu lar,
que tem por ob je ti vo im pe dir a ven da da Co pel, a
Com pa nhia Pa ra na en se de Ener gia Elé tri ca. Cen to e
doze en ti da des in cor po ra ram-se a este mo vi men to,
as mais va ri a das en ti da des, re pre sen tan do os mais
di ver sos seg men tos da so ci e da de pa ra na en se, com
a pre sen ça in clu si ve das Igre ja Ca tó li ca, opon do-se à
ven da de uma em pre sa que é hoje o pa tri mô nio ma te -
ri al de ma i or va lor do Go ver no do Pa ra ná.

La men ta vel men te, a te i mo sia do Go ver no faz
com que esse mo vi men to cres ça e bus que al ter na ti -
vas para im pe dir aqui lo que con si de ra mos um equí -
vo co his tó ri co.

Sem dú vi da, o Esta do per de rá não só um no tá vel 
pa tri mô nio, per de rá um ins tru men to de cap ta ção de
re cur sos que per mi ti ria a re a li za ção de pro je tos de de -
sen vol vi men to, ala van can do, por tan to, o pro ces so de
cres ci men to eco nô mi co e so ci al do meu Esta do do Pa -
ra ná. A ven da da Co pel vai re du zir ain da mais a já li mi -
ta da ca pa ci da de de in ves tir do Go ver no do Pa ra ná.

Estou apre sen tan do, tam bém, ao tem po em que 
anun cio este mo vi men to, que, por cer to, se com ple ta -
rá em pou cos dias, por que as pes qui sas re a li za das
no Esta do in di cam que qua se 90% da po pu la ção se
opõem à ven da des sa em pre sa. Por tan to, a mis são
de co le tar 63 mil as si na tu ras em 50 mu ni cí pi os é fá cil
e se re a li za rá em pou cos dias.

Estou, no dia de hoje, en ca mi nhan do ao Pre si -
den te da Co pel um pe di do de in for ma ções. Qu e re mos 
res pos tas para as se guin tes in da ga ções: 

1 – Que me di das es tão sen do to ma das ten do
por ob je ti vo ali e na ção das ações da Com pa nhia Pa -
ra na en se de Ener gia Elé tri ca, per ten cen tes ao Esta -
do do Pa ra ná?

2 – Qu a is as pro vi dên ci as já efe ti va men te en ce -
ta das para a re a li za ção do le i lão, com o es co po de re -
pas sar, por ven da, à ini ci a ti va pri va da o con tro le aci o -
ná rio da Co pel? 

3 – Que en ti da de ou ór gão será en car re ga do de
pro mo ver a li ci ta ção, na mo da li da de de le i lão? 

4 – O que há de con cre to quan to à even tu al
ação de ci são so ci e tá ria?

Esta mos re que ren do tam bém a ata da re u nião
que apro vou a ci são so ci e tá ria da em pre sa.

Sr. Pre si den te, não há se gre do. A ra zão des se
pe di do de in for ma ção é, evi den te men te, re u nir do cu -
men tos ne ces sá ri os para que o ad vo ga do que cons ti -
tu í mos, Dr. Ro meu Ba ce lar Fi lho, pos sa im pe trar as
ações ju di ci a is ca bí ve is na ten ta ti va de se im pe dir a
ven da des sa em pre sa. É cla ro que a ação po lí ti ca im -
por tan te que se de sen vol ve hoje tem por ob je ti vo im -
pe dir, por meio de lei, que a em pre sa seja pri va ti za da.
De pen de mos para isso da sen si bi li da de po lí ti ca dos
re pre sen tan tes da po pu la ção do Pa ra ná na Assem -
bléia Le gis la ti va. Ima gi na mos que um pro je to de ini ci -
a ti va po pu lar ob te nha ma i or apo io.

A pres são do Go ver no Esta du al so bre a Assem -
bléia tem sido no sen ti do de im pe dir que esse pro je to
seja apro va do. A nos sa es pe ran ça re si de no fato de
que não se tra ta rá de um pro je to in di vi du al. Não será
ele apre sen ta do por qual quer dos De pu ta dos, mas
pela po pu la ção do Pa ra ná. E ima gi na mos que os Srs.
Par la men ta res es ta du a is ha ve rão de re fle tir so bre a
im por tân cia des sa me di da e des sa pro po si ção po pu -
lar en tre fi car com as so li ci ta ções e os ape los do Go -
ver no e do seu Go ver na dor. Cer ta men te, ha ve rão de
fi car com o ape lo da po pu la ção pa ra na en se.

A par de to das as pro vi dên ci as ado ta das na
área po lí ti ca, já há ini ci a ti vas jun to ao Po der Ju di ciá -
rio. Por exem plo, o De pu ta do José Ma ria Fer re i ra, do
PSDB, en trou on tem com ação no Tri bu nal de Jus ti ça.

O re fe ri do De pu ta do im pe tra ação po pu lar con -
tra o Go ver na dor: 

O mo ti vo é a ve i cu la ção das pro pa gan -
das re fe ren tes à ven da da Com pa nhia de
Ener gia Elé tri ca, Co pel. “É uma ve i cu la ção
men ti ro sa” – diz o De pu ta do – “em re la ção à 
Co pel, atri bu in do a ven da a uma exi gên cia
de lei fe de ral”. 

Na ação, o De pu ta do exi ge tam bém o
res sar ci men to do va lor de R$19 mi lhões que
te ri am sido uti li za dos dos co fres do Go ver no
para a cam pa nha pu bli ci tá ria. As pro pa gan -
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das es tão sen do exi bi das des de o iní cio do
mês de abril e fo ram pro du zi das pela Agên -
cia He ads, per ten cen te ao gen ro do Go ver -
na dor”, afir ma o men ci o na do De pu ta do.

“De acor do com José Ma ria Fer re i ra, a 
ação está ba se a da no art. 201 da Cons ti tu i -
ção Esta du al, o que po de rá en qua drar o
Go ver na dor por cri me de res pon sa bi li da de.
O De pu ta do jus ti fi ca que as pro pa gan das
têm fins po lí ti co-ad mi nis tra ti vos e es ta ri am
le san do a boa-fé da po pu la ção. Caso o pe -
di do seja aca ta do, os va lo res de vem ser
ime di a ta men te res sar ci dos e o Go ver na dor
po de rá per der o man da to, com im pe di men to 
de ter mi na do pela Jus ti ça”. 

Por tan to, essa é uma das ações, por que, in dis -
cu ti vel men te, ou tras se rão im pe tra das, uma vez que 
é ne ces sá rio ir até às úl ti mas con se qüên ci as para
im pe dir o que con si de ra mos um im per doá vel equí -
vo co his tó ri co. 

Já ali nha mos, por di ver sas opor tu ni da des, as
prin ci pa is ra zões que nos le vam a com ba ter a pri va ti -
za ção des ta em pre sa. Aliás, não é uma po si ção que
diz res pe i to ape nas a esta em pre sa. Ama nhã, dia 24,
com ple ta rá um ano o pro je to de lei que apre sen tei
nes ta Casa que ins ti tui o ple bis ci to nos ca sos re la ti -
vos à pri va ti za ção de em pre sas de ener gia, de água e 
sa ne a men to bá si co. Por tan to, esse pro je to com ple ta -
rá ama nhã o pri me i ro ani ver sá rio. Há dois anos  aliás,
há mais de dois anos, des de que as su mi o man da to
ele ti vo de Se na dor , ve nho com ba ten do des ta tri bu na
o mo de lo de pri va ti za ção ado ta do pelo Go ver no da
União. Não é es pe ci fi ca men te em re la ção à Co pel
que nos opo mos a tais pro ce di men tos. Além dos pro -
nun ci a men tos des ta tri bu na fe i tos, apre sen ta mos
pro je tos, como, por exem plo, aque le re la ti vo à ven da
de ações da Pe tro bras, que pre ten dia im pe dir a ven da 
de ações, a exem plo do que ocor re com o Ban co do
Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Esse pro je to que
tra mi ta há um ano nes ta Casa e que es pe ra mos pos -
sa ser co lo ca do na pa u ta de de li be ra ção com ur gên -
cia pre ten de que, quan to aos ser vi ços pú bli cos ob je -
tos de con ces são, per mis são ou au to ri za ção, no caso 
de em pre sas de ener gia e sa ne a men to, a de ses ta ti -
za ção só será efe ti va da me di an te apro va ção em ple -
bis ci to. 

Se esse pro je to ti ves se sido apro va do, te ría mos
um ple bis ci to hoje no Pa ra ná e cer ta men te a po pu la -
ção di ria ”não“ como tem dito pe las mais va ri a das ma -
ni fes ta ções à pri va ti za ção da sua em pre sa de ener gia.

Essa pro po si ção tem como ob je ti vo evi tar a pri -
va ti za ção de em pre sas es tra té gi cas à re ve lia da von -
ta de do povo bra si le i ro.

O se tor pú bli co, há dé ca das, vem in ves tin do pe -
sa da men te nos se to res de ener gia elé tri ca e sa ne a -
men to, jus ta men te por sua na tu re za es tra té gi ca. O
Bra sil fez um enor me es for ço e par te de nos sa dí vi da
ex ter na e in ter na se de vem aos fi nan ci a men tos vo lu -
mo sos que fo ram con tra ta dos no ex te ri or com esse
ob je ti vo.

Todo esse es for ço va leu a pena. O de sen vol vi -
men to eco nô mi co do Bra sil de veu-se em gran de me -
di da à ex tra or di ná ria ex pan são da ca pa ci da de de ge -
ra ção e dis tri bu i ção de ener gia e sa be mos que os
avan ços ob ti dos na sa ú de da po pu la ção são fru tos
das me lho res con di ções de sa ne a men to.

Mas ago ra que os in ves ti men tos fo ram fe i tos,
que os ris cos di mi nu í ram, que os cus tos fo ram sig ni fi -
ca ti va men te amor ti za dos, o Go ver no quer pas sar es -
sas em pre sas para o se tor pri va do e as vem re pas -
san do para ele.

A pri va ti za ção em cur so é, na re a li da de, a trans -
fe rên cia da con ces são de uma en ti da de es ta tal para
ou tra de na tu re za pri va da. Ape sar das sal va guar das
con ti das na le gis la ção, o con ces si o ná rio po de rá, du -
ran te os anos da vi gên cia da con ces são, agir com re -
la ti va li ber da de de ação.

A pri va ti za ção im pli ca rá, por tan to, trans fe rir
para as mãos de em pre sá ri os pri va dos, bra si le i ros ou
es tran ge i ros, gran de po der de de ci são so bre dois se -
to res fun da men ta is para a nos sa po pu la ção e que di -
zem res pe i to à qua li da de de vida.

Con si de ra mos que em pre sas de ener gia elé tri -
ca e de sa ne a men to con ti nu a rão de sem pe nhan do
pa pel es tra té gi co no de sen vol vi men to eco nô mi co e
hu ma no do País. Por isso, jul ga mos im pres cin dí vel
que a pri va ti za ção des ses se to res seja pre ce di da de
uma ava li a ção cu i da do sa e da ma ni fes ta ção fa vo rá vel 
da po pu la ção, me di an te ple bis ci to.

As em pre sas não de vem ser en tre gues a agen -
tes eco nô mi cos que vi sam, aci ma de tudo, ao lu cro
mo men tâ neo, sem que o povo co nhe ça e apro ve as
me di das to ma das pelo Go ver no para de fen der os in -
te res ses dos bra si le i ros.

Sou con tra a pri va ti za ção de em pre sas es tra té -
gi cas com pe ten tes e lu cra ti vas, mas, de qual quer for -
ma, é de mo crá ti co per mi tir que a po pu la ção opi ne. O
fato de ser eu con tra não me im pe de de de se jar que o
povo seja aus cul ta do em as sun to de ta ma nha im por -
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tân cia para o fu tu ro do País. E é evi den te que é im por -
tan te para o fu tu ro de um país em de sen vol vi men to.

O exem plo ex ter no nos mos tra que pa í ses de -
sen vol vi dos es tão so fren do ter rí ve is con se qüên ci as
do ato de pri va ti zar em pre sas es tra té gi cas. Alguns
de les fa zem o ca mi nho de vol ta. É o que ocor re ago ra
com a Ingla ter ra, que no pas sa do pri va ti zou o se tor de 
ener gia e ago ra faz o ca mi nho de vol ta, es ta ti zan do o
se tor an tes pri va ti za do.

Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te –, aliás con tra -
ri an do a re gra ado ta da nos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca do Nor te, essa gran de na ção ca pi ta lis ta que tem
evi den te men te o mo de lo da li vre con cor rên cia, da
par ti ci pa ção pri va da em to dos os se to res da eco no -
mia –, a Ca li fór nia re cu sou-se a pri va ti zar o se tor de
ener gia, exa ta men te por con si de rá-lo fun da men tal
para al can çar os ob je ti vos de boa qua li da de de vida à
po pu la ção. Na úni ca es pe ran ça de pri va ti za ção, a Ca -
li fór nia frus trou a ex pec ta ti va po si ti va do se tor pri va ti -
za do.

Por tan to, é tem po ain da de nos ins pi rar mos na
ex pe riên cia de pa í ses de sen vol vi dos, que, ape sar de
de sen vol vi dos, sen ti ram o im pac to da pri va ti za ção de
se to res es tra té gi cos. Um Esta do como o Pa ra ná, em
ple no de sen vol vi men to, que ne ces si ta – e mu i to – de
em pre sas como essa para a ala van ca gem do seu
pro gres so, não pode, de for ma al gu ma, per mi tir a ir -
res pon sa bi li da de de uma tran sa ção per ni ci o sa para
os seus in te res ses.

Já dis ser ta mos aqui so bre to das as con se qüên -
ci as pos sí ve is que ad vi rão des se ges to do Go ver no
Esta du al, que con tra ria a von ta de po pu lar. Só nos
res ta en fa ti zar, Sr. Pre si den te, que é pro pó si to nos so
e do nos so Par ti do ir até as úl ti mas con se qüên ci as.
Esgo ta das as al ter na ti vas de na tu re za po lí ti ca, ini ci a -
re mos as al ter na ti vas de na tu re za ju rí di ca, na es pe -
ran ça de po der im pe dir essa pri va ti za ção, que ca u sa -
rá, sem dú vi da ne nhu ma, pre ju í zo ir re cu pe rá vel para
o Esta do do Pa ra ná, se ela vier, pela te i mo sia do Go -
ver no, a se con cre ti zar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de,
do PMDB do Esta do de Go iás. S. Exª dis po rá de 20
mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a men to.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB  GO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na nes ta
tar de para ma ni fes tar nos sa apre en são quan to a mo -
vi men tos sur gi dos em de ter mi na dos seg men tos da
nos sa so ci e da de, que pu bli ca men te os jus ti fi cam

como sen do em de fe sa dos in te res ses ma i o res do
nos so povo.

To dos sa be mos que, qua se que des co ber tos e
co lo ni za dos ao mes mo tem po, os Esta dos Uni dos e o
Bra sil, hoje, en con tram-se numa po si ção bem dis tan -
ci a da no que se re fe re a de sen vol vi men to, ní vel de
vida, sis te ma po lí ti co. E cada ci en tis ta, cada so ció lo -
go pro cu ra uma jus ti fi ca ti va para essa de si gual da de
de vida que ex pe ri men tam as duas po pu la ções, da
Amé ri ca do Nor te e do Bra sil.

Enten do que o Bra sil não é um país me nos rico,
le van do-se em con ta a fer ti li da de das ter ras, o sub so -
lo, as in ci dên ci as mi ne ra is, a po si ção ge o grá fi ca, a
quan ti da de de água doce, a di men são da cos ta, o cli -
ma. Se ana li sar mos este úl ti mo, cre io até que o Bra sil
pos sui van ta gens.

Mu i tos que rem de bi tar essa de si gual da de a er -
ros pra ti ca dos des de quan do aqui che ga ram os por -
tu gue ses.

Os que che ga ram à Amé ri ca do Nor te eram ex -
pul sos de seus pa í ses por ques tões po lí ti cas, re li gi o -
sas. Em de ter mi na do mo men to, des co ber ta a Amé ri -
ca, para lá se mu da ram com o ob je ti vo de cons tru ir
sua pá tria, seu mun do, dan do se qüên cia à for ma ção
de suas fa mí li as.

No Bra sil, du ran te al gum tem po, foi um tan to di -
fe ren te. Os por tu gue ses pen sa vam no Bra sil como
uma fon te de ri que zas para a Co roa por tu gue sa. Logo 
que co nhe ce ram o nos so sub so lo, a quan ti da de de
ouro e de ou tros mi ne ra is, logo que co nhe ce ram a ri -
que za das nos sas ma tas – ma de i ras, as mais no bres
–, logo que en ten de ram que po di am apro ve i tar a
mão-de-obra do ín dio, logo que en ten de ram que po di -
am bus car os es cra vos na Áfri ca, pas sa ram a fa zer do 
Bra sil um cen tro de for ne ci men to de ma té ri as-pri mas
e de me i os que pu des sem en ri que cer ain da mais a
Co roa Por tu gue sa.

Ai de nós não fos se D. João VI, que, se sen tin do
obri ga do a aban do nar Por tu gal, veio para o Bra sil, e o 
nos so País pas sou a ser olha do sob um pris ma di fe -
ren te.

Mas, Sr. Pre si den te, pri me i ra men te, não bus ca -
ram o Bra sil com o ob je ti vo de cons tru ir um gran de
país. Não! Qu an do os bra si le i ros co me ça ram a sen tir
que aque la si tu a ção era inad mis sí vel, vi e ram as lu tas, 
até que ex pe ri men ta mos a nos sa in de pen dên cia. O
Bra sil não está na mes ma po si ção hoje dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca do Nor te por que te mos co me ti dos 
su ces si vos er ros, te mos per mi ti do que mu i tas ve zes
po si ções além-mar in flu en ci em nos sas de ci sões.
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Tra go hoje a esta Casa pre o cu pa ção re la ti va à
na ve ga ção dos rios Ara gua ia, To can tins e das Mor tes
e ao ami an to. Já fa lei em duas oca siões nes ta Casa a
res pe i to da mi nha pre o cu pa ção quan to a esta cam pa -
nha que se de sen vol ve no Bra sil com re la ção ao ami -
an to. Ve nho no va men te ma ni fes tar mi nha pre o cu pa -
ção, quan do ago ra, num se mi ná rio na Câ ma ra Fe de -
ral, nos so dig no Mi nis tro do De sen vol vi men to, Alci des 
Tá pi as, ao fi nal da sua pa la vra, deu a ques tão do ami -
an to pra ti ca men te como fato con su ma do. Dis se S.
Exª que não será mais pos sí vel pen sar em ami an to
no Bra sil, pela cam pa nha que se de sen vol ve e pela
con cep ção que tem o povo hoje do mal que esse pro -
du to pode ca u sar.

Fi quei tris te e de cep ci o na do. Con cluí que o Sr.
Mi nis tro não se deu ao tra ba lho – jus ta men te por isso
es tou en ca mi nhan do a S. Exª as có pi as dos meus
pro nun ci a men tos a res pe i to – de aten tar para esta
ques tão tão im por tan te para o Bra sil. De nun ci ei nes ta 
Casa que for ças alhe i as aos nos sos in te res ses e ao
nos so País vêm atu an do na ques tão do ami an to. Há
uma mul ti na ci o nal cu jas en ti da des dos tra ba lha do res
vêm há al guns anos en ca mi nhan do re cur sos para
sin di ca tos bra si le i ros, a tí tu lo de co la bo ra ção – essa
co la bo ra ção glo bal, nes se mun do que se ina u gu ra
glo ba li za do. Esses sin di ca tos exi gi ram dos sin di ca tos
bra si le i ros que as su mis sem uma po si ção con tra o
ami an to. Mas al guém pode pen sar: ”Que re la ção tem
um sin di ca to es tran ge i ro com os sin di ca tos da qui,
para ba nir o ami an to da ci da de Mi na çu? Sr. Pre si den -
te, pra ti ca men te a ma i or mina de ami an to do mun do
está no Bra sil, em Mi na çu.

Por que aque les sin di ca tos pas sa ram a exi gir
uma ação dos sin di ca tos bra si le i ros con tra a ex tra ção
do ami an to cri so ti la? O ami an to de lá, de fi bra cur ta, é 
can ce rí ge no; o nos so, não. Não sou eu quem o afir -
ma. É a Uni camp, cu jos ci en tis tas, con vo ca dos para
uma aná li se da que le pro du to, con fir ma ram essa ca -
rac te rís ti ca e as si na ram as pes qui sas. Nin guém é ca -
paz de re fu tar o tra ba lho da Uni camp, que tem ci en tis -
tas ca pa zes. Assim, aque les sin di ca tos não se re fe -
rem ao re la tó rio da Uni camp, mas con ti nu am pro cu -
ran do a im pren sa, che gan do ao pon to de con ven cer
Mi nis tros do Go ver no Fe de ral. Por que a dita mul ti na -
ci o nal, uma hol ding per ten cen te à em pre sa que ex -
plo ra o ami an to no Bra sil, é de ten to ra de uma fi bra
sin té ti ca e não terá pre ju í zo ne nhum. Pelo con trá rio,
apro ve i ta rá a es tru tu ra de dis tri bu i ção do ami an to no
Bra sil para dis tri bu ir a sua fi bra de lá.

O pior é que, num de ter mi na do mo men to, al can -
cei o Mi nis tro do Meio Ambi en te no ae ro por to e lhe
dis se que aten tas se para a re u nião do Co na ma em
cuja pa u ta es ta va a pro i bi ção do uso do ami an to no
Bra sil. Era um pla no di a bó li co, por que eles que ri am
que o Go ver no ofi ci al men te im pe dis se a ex tra ção do
mi né rio para que en tras sem de po is com um pe di do
de in de ni za ção de bi lhões de dó la res con tra o Go ver -
no bra si le i ro. A pro pa gan da foi tão for te que hoje o
Go ver na dor de Mato Gros so do Sul já pro i biu o uso do 
ami an to no Esta do, a Pre fe i ta de São Pa u lo já o fez na 
ca pi tal pa u lis ta, e ou tros Pre fe i tos es tão to man do a
mes ma pro vi dên cia, tudo não por má-fé, mas por in -
du ção de gru pos cuja ação nos pre o cu pa.

Se ne ces sá rio, pe di rei aos Se na do res a cri a ção
de uma CPI para apu rar es sas de nún ci as que me fo -
ram tra zi das e que te nho apre sen ta do a V. Exªs.

Sr. Pre si den te, vol to a esta tri bu na para sa li en tar 
a ne ces si da de de ca u te la por par te das au to ri da des
fe de ra is em ques tões con si de ra das de ele va do in te -
res se na ci o nal.

Qu an to aos rios Ara gua ia, To can tins e das Mor -
tes, no Mato Gros so, e seu pro je to de na ve ga ção, o
Go ver no bra si le i ro em boa hora dis pen sou uma aten -
ção para esse pro je to, a fim de trans for mar mos es ses
rios em na ve gá ve is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o sis te ma
de trans por te é um dos fa to res que au men ta a di fe -
ren ça de si tu a ção de vida dos po vos ame ri ca no e bra -
si le i ro. Enquan to o povo ame ri ca no abra çou com toda 
a sua for ça a na ve ga ção ma rí ti ma e flu vi al como meio
de trans por te na que le país, nós apro ve i ta mos a na ve -
ga ção ma rí ti ma den tro das pos si bi li da des du ran te sé -
cu los, per mi tin do que ape nas a re gião cos te i ra ex pe -
ri men tas se o de sen vol vi men to. Mas o in te ri or do Bra -
sil fi cou es que ci do. Qu an do o Go ver no bra si le i ro pre -
ci sa va es tu dar e de ci dir bem quan to ao prin ci pal e
me lhor meio de trans por te para o in te ri or bra si le i ro, o
Bra sil er rou, ele gen do o sis te ma ro do viá rio, es que -
cen do o fer ro viá rio e a na ve ga ção flu vi al. Optou pelo
trans por te ro do viá rio que é o mais caro. Qu an to cus ta
a cons tru ção de um qui lô me tro de uma ro do via? Qu -
an to cus ta a con ser va ção de uma ro do via? Qu an tos
dó la res gas ta o Bra sil com óleo di e sel, por dia, por mi -
nu to? Qu an to se gas ta com pne us? Só 20% de tudo
isso gas ta ría mos com o trans por te ma rí ti mo e flu vi al.
No en tan to, con ti nu a mos in sis tin do.

Sr. Pre si den te, ago ra que se ini cia a exe cu ção
do pro je to para a na ve ga bi li da de des ses rios, sur gem
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for ças, em nome dos ín di os, da eco lo gia, dos in te res -
ses na ci o na is, a cri ar obs tá cu los à sua exe cu ção.

Nos Esta dos Uni dos, fui à ca be ce i ra do Mis sis -
si pi. Lá re ti rar uma per mis são para na ve gar é mu i to
mais di fí cil que re ti rar uma car te i ra de mo to ris ta no
Bra sil, ta ma nho o nú me ro de em bar ca ções nos rios
da que le país. Mas aqui, não pode, ”vai po lu ir as
águas, vai es tra gar a vida dos ín di os“! Hi pó cri tas e fal -
sos, por que, na ver da de, nun ca aten ta ram para a vida 
dos ín di os nes te País. Nun ca! E, ago ra, fi cam a in su -
flar ín di os e a bus car pes so as que, mu i tas ve zes, des -
co nhe cem a nos sa re a li da de, para es tar a ser vi ço de
opo si ção a pro je tos im por tan tes.

Sr. Pre si den te, nes sas ho ras, as au to ri da des
bra si le i ras pre ci sam ter a co ra gem ne ces sá ria para
to mar de ci são, para se po si ci o nar de acor do com os
in te res ses na ci o na is. Caso con trá rio, fi ca re mos pre -
sen ci an do dois ou três bra sis: um de uma eli te re a li za -
da na vida e ou tro da mi sé ria, dos in for tu na dos e da -
que les que não têm pers pec ti vas de me lho res con di -
ções de vida.

O Go ver no bra si le i ro pre ci sa as su mir uma po si -
ção a fa vor do ami an to e da na ve ga ção dos nos sos
rios, por que só as sim pre pa ra re mos este País para o
fu tu ro.

Obser vem o por quê des se fato. Qu an do se
fala, por exem plo, numa aber tu ra de co mu ni ca ção
com o Atlân ti co via Acre, Bo lí via ou Mato Gros so,
sur gem os obs tá cu los. Não se pode abrir ro do via,
não po de mos nada, é a eco lo gia. As ins ti tu i ções de
cré di to in ter na ci o na is não em pres tam di nhe i ro, pois 
– vejo isso ago ra em vir tu de des sa his tó ria do ami -
an to – gru pos sub si di a dos, não sa be mos por quem, 
não que rem, por que fi ca re mos, por meio do Pa cí fi -
co, mais pró xi mos dos mer ca dos con su mi do res
asiá ti cos. Fi ca re mos mais pró xi mos dos mer ca dos
con su mi do res da Ásia, do Ja pão e de mi lhões de
asiá ti cos que te ri am, nos pro du tos bra si le i ros, uma
op ção mais ba ra ta.

Nes se pon to, tra ta-se do mes mo caso. No dia
em que o rio das Mor tes, o rio Ara gua ia e o rio To -
can tins es ti ve rem es co an do os nos sos pro du tos
por meio de bar cos apro pri a dos, es ta re mos, com
20% do cus to, co lo can do o nos so pro du to no Por to
de Ita qui, no Ma ra nhão, po den do o nos so pro du tor
con cor rer com os pro du to res da Amé ri ca do Nor te.
Mas não que rem.

Sr. Pre si den te, no dia em que o rio To can tins, o
rio Ara gua ia e o rio das Mor tes es ti ve rem pre pa ra dos
para es co ar a nos sa pro du ção, não te nha dú vi da de

que o Vale do Rio das Mor tes, o Vale do Rio Ara gua ia
e o Vale do Rio To can tins con ta rão com pro je tos e in -
ves ti men tos para uma pro du ção que po de rá abas te -
cer o mun do. Essas três ba ci as es tão num ter re no
pla no e têm águas abun dan tes. 

Há pou cos dias, o Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos su ge ria: ”Va mos le var as águas do To can tins 
tam bém para aju dar o Nor des te“. Va mos, por que as
águas do To can tins dão para abas te cer o Nor des te
bra si le i ro e para abas te cer mi lha res de pro je tos de ir -
ri ga ção na pro du ção agrí co la. Mas não que rem. Não
po de mos su jar as águas dos nos sos rios com as bar -
ca ças, que se ri am pou cas em re la ção às mi lha res
que in va dem os rios da Ásia, da Amé ri ca do Nor te e
de ou tros pa í ses da Eu ro pa. Mas aqui não pode. 

Sr. Pre si den te, esta é a mi nha pre o cu pa ção: não 
po de mos ace i tar que seg men tos, or ga ni za ções que
es tão a ser vi ço de quem não sa be mos  por que, para
eu che gar à con clu são so bre o ami an to, le vei tem po 
fi quem in flu en ci an do ou aco var dan do au to ri da des
nas to ma das de po si ções que re al men te são de in te -
res se para o País.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Con ce de-me V. Ex.ª um apar te? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i ta sa tis fa ção, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (Blo co/PPB – TO) –
Te nho ou vi do com mu i ta aten ção e com mu i to in te res -
se as con si de ra ções de V. Ex.ª. So bre o ami an to, V.
Ex.ª me traz a no vi da de de que o ami an to bra si le i ro, o
ami an to de Mi na çu, não é can ce rí ge no. Ora, essa re -
ve la ção é ex tra or di ná ria, por que esse em pre en di -
men to, in crus ta do no in te ri or do País, veio ge rar mu i -
tas ri que zas, mu i tos em pre gos e fez com que o Mu ni -
cí pio pu des se vi ver au to no ma men te. Mas V. Ex.ª foi
ao âma go da ques tão, ou seja, a pre o cu pa ção dis far -
ça da é a eco nô mi ca, com o cres ci men to eco nô mi co
des te País. Nes se qui nhen tos anos, qua tro cen tos dos 
qua is pri vi le gi an do a re gião li to râ nea, foi pre ci so que
bra si le i ros de vi são mais alar ga da vol tas sem as vis -
tas para o in te ri or e vis sem que a for ça do Bra sil está
no in te ri or, no Esta do que V. Ex.ª re pre sen ta, no Esta -
do que eu re pre sen to, o To can tins, no Mato Gros so,
en fim, na re gião do in te ri or que, se não for mo der ni za -
da e do ta da de in fra-es tru tu ra ade qua da, con ti nu a rá
no lim bo, pos ter ga da ao es que ci men to. Sen do ado ta -
das as pro vi dên ci as que vi sam ao apro ve i ta men to da -
qui lo que a ge ne ro sa na tu re za nos deu, nos sas vias
flu vi a is, para o trans por te de nos sa pro du ção, e o po -
ten ci al ex tra or di ná rio das nos sas ter ras fér te is, ri cas
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em re cur sos hí dri cos, po de mos pro du zir e mi ti gar a
ne ces si da de mun di al de ali men tos. Efe ti va men te,
essa é a pre o cu pa ção, co lo ca da sob uma cor ti na de
fu ma ça, vez que que rem en ga nar as pes so as com
um ape lo am bi en tal de pro te ção aos nos sos ín di os,
aos ri be i ri nhos, aos nos sos pe i xes, quan do quem ale -
ga essa pro te ção ne nhum in te res se teve ou in ves ti -
men to fez nes sa di re ção e ja ma is se pre o cu pou com
as po pu la ções que ha bi tam es ses Esta dos, que es tão 
pas san do fome, mor ren do, mães e fi lhos mor ren do.
Nós, po den do apro ve i tar esse po ten ci al – V. Exª tem
ra zão –, va mos ven cer es ses in te res ses es cu sos que
não que rem o de sen vol vi men to eco nô mi co do Bra sil,
que não que rem o de sen vol vi men to eco nô mi co do in -
te ri or do Bra sil. A hi dro via Ara gua ia-To can tins e o Rio
das Mor tes, que já fo ram tes ta dos, co lo cam a to ne la -
da de soja 30 dó la res mais ba ra ta, em qua is quer mer -
ca dos do País e do pla ne ta. Então, ha ve re mos, sim,
V. Exª tem ra zão, de pro mo ver esse de sen vol vi men -
to, ven cen do os in te res ses que não que rem o de sen -
vol vi men to do Bra sil. Meus pa ra béns a V. Exª pe las
co lo ca ções im por tan tes que traz.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha! Fico mu i to fe -
liz com o apar te de V. Exª, por que é um Se na dor que
tem pro cu ra do es tu dar as ques tões na ci o na is com
mu i to afin co – e o tem fe i to com mu i ta com pe tên cia –
e é, tam bém, um Se na dor de um Esta do que vive o
dra ma dos nos sos Esta dos in te ri o ra nos, Esta dos que
se acham em afir ma ção, num pro ces so de luta, de
con so li da ção. Isso me de i xa fe liz!

Gos ta ria, aqui, de sa li en tar, por que fiz uma re fe -
rên cia en pas sant à ques tão dos ín di os, e o faço mu i -
to à von ta de, por que ocu pei o Mi nis té rio da Agri cul tu -
ra, há apro xi ma da men te um ano, e, ali, dis pen sei uma 
aten ção qua se que pes so al à ques tão in dí ge na do
Bra sil. Re sol vi as sun tos que até en tão se ar ras ta vam,
en fren tei lí de res po lí ti cos for tes em al guns Esta dos e
so lu ci o nei ques tões de in te res se dos in dí ge nas. Te -
nho hoje como que uma pa i xão pelo povo in dí ge na,
so bre tu do nos Esta dos de To can tins, Go iás e Mato
Gros so, com os qua is con vi vi e te nho con vi vi do.

Assim, sin to-me à von ta de para fa lar, pois se
exis te al guém que já de mons trou in te res se pela ques -
tão in dí ge na, fui um de les. Hu mil de men te. Nun ca ha -
via fe i to re fe rên cia a res pe i to. Eu sa bia que, no mo -
men to em que as so mas se à tri bu na e de fen des se o
pro je to de na ve ga ção dos rios, vi ri am so bre mim.
Não! Eu já de mons trei, como ho mem pú bli co, dis pen -
sar aten ção, ca ri nho e res pe i to à fa mí lia in dí ge na bra -

si le i ra. Não po de mos per mi tir que o Go ver no de i xe de 
to mar ati tu des ne ces sá ri as e de ci sões rá pi das em
mu i tos as sun tos por po si ções de or ga ni za ções cu jas
ações são, mu i tas ve zes, du vi do sas.

Agra de ço, Sr. Pre si den te, a to le rân cia de V. Exª.
Se ne ces sá rio, vol ta rei à tri bu na para, com mais pro -
fun di da de e mais abran gên cia, con ti nu ar a ava li ar
esta ques tão que eu con si de ro mu i to sé ria, por que,
por duas ve zes, vim à tri bu na e não sen ti mu dan ça de
com por ta men to por par te das au to ri da des que têm
nas mãos a res pon sa bi li da de a res pe i to des sas ques -
tões. Mu i to obri ga do.

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. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res por vin te mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, o Bra sil é, in fe liz men te,
uma re fe rên cia in ter na ci o nal quan do se tra ta da
ques tão da de si gual da de. Nos so País não é de
modo al gum des pro vi do de ri que zas e de de sen vol -
vi men to, mas en con tram-se eles mu i to mal dis tri bu í -
dos. Além das de si gual da des so ci a is acen tu a das, o
Bra sil apre sen ta pro fun das de si gual da des en tre as
re giões, que de vá ri os mo dos ali men tam e re for çam
as in jus ti ças so ci a is.

Alguns pas sos im por tan tes no sen ti do de re ver -
ter a de si gual da de de de sen vol vi men to en tre as re -
giões fo ram da dos no fi nal da dé ca da de 50. Jun ta -
men te com essa fan tás ti ca gui na da rumo ao in te ri or
do País, re pre sen ta da pela cons tru ção de Bra sí lia, o
Go ver no Jus ce li no Ku bits chek nos le gou a Su pe rin -
ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te. Ten do
sido pro je ta da pelo eco no mis ta Cel so Fur ta do, seu
pri me i ro Su pe rin ten den te, a Su de ne nas cia em sin to -
nia com todo um pen sa men to pro gres sis ta que es ta -
va sen do ges ta do no Ter ce i ro Mun do.

Seu ob je ti vo bá si co pode ser ex pres so como o
de pro mo ver o de sen vol vi men to da re gião por meio
da mo der ni za ção da agro pe cuá ria e da in dus tri a li za -
ção. Os prin ci pa is me ca nis mos uti li za dos para isso
con sis ti am na con ces são de in cen ti vos fis ca is e de
cré di to para aque les pro je tos que fos sem jul ga dos
pri o ri tá ri os, ten do em vis ta as me tas es ta be le ci das
pelo ór gão.
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Não de ve mos, en tre tan to, res trin gir o âm bi to da 
Su de ne, tan to em sua con cep ção ori gi nal como em
sua atu a ção efe ti va. 

Gos ta ría mos de ci tar aqui as pa la vras de
Ignacy Sachs, quan do as si na lou, no ano pas sa do,
os 40 anos de fun da ção da ins ti tu i ção, que co in ci diu
com os 80 anos de vida de seu ide a li za dor, Cel so
Fur ta do:

Para su pe rar o atra so his tó ri co do Nor des te, a
Su de ne em pre en deu um pro gra ma am bi ci o so que
pro cu rou ca na li zar re cur sos pú bli cos e pri va dos para 
pro mo ver a in dus tri a li za ção, in cen ti var as re for mas
so ci a is, com o ob je ti vo de ti rar a re gião da ca mi sa de
for ça de um re gi me fun diá rio ana crô ni co e in jus to,
ata car o sub de sen vol vi men to da zona semi-ári da,
des men tin do a tese cô mo da, po rém fal sa, da fa ta li -
da de cli má ti ca.

Não há dú vi da, Sr. Pre si den te, de que nas duas 
dé ca das de re gi me mi li tar hou ve al te ra ções sig ni fi -
ca ti vas no modo e no âm bi to de fun ci o na men to do
ór gão. Uma vi são glo bal e es tra té gi ca do de sen vol vi -
men to da re gião foi dan do lu gar a in te res ses mais lo -
ca li za dos e res tri tos. Au men tou a in fluên cia dos go -
ver na do res so bre o Con se lho De li be ra ti vo da Su de -
ne, nem sem pre iden ti fi ca do com os in te res ses da
po pu la ção de seus Esta dos. De qual quer modo, a
atu a ção da Su de ne con ti nu ou sen do de cru ci al im -
por tân cia para o de sen vol vi men to eco nô mi co do
Nor des te.

Cre io que es sas bre ves pin ce la das so bre a his -
tó ria da Su de ne, Sr. Pre si den te, são im por tan tes
para com pre en der mos o pre sen te mo men to, em que 
se pro põe a ex tin ção da au tar quia, jun ta men te com a 
da Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama -
zô nia (Su dam). Fo ram de tec ta dos ca sos de fra u de e
cor rup ção nes ses ór gãos? Sim, não pa re ce ha ver
dú vi da quan to a isso.

Mas não é a cor rup ção, para in fe li ci da de de
nos so povo, um fe nô me no fre qüen te nos mais di ver -
sos ór gãos pú bli cos des te País, su bre tu do quan do li -
dam com me ca nis mos de in cen ti vo fi nan ce i ro ou fis -
cal? Sim! Nem por isso se jus ti fi ca ria a pro pos ta de
aca bar com to dos os ór gãos que apre sen tem ca sos
fre qüen tes de cor rup ção. Po de ría mos ima gi nar aon -
de iría mos pa rar, se tal co me ças se, ven do o Esta do
bra si le i ro per der, pa u la ti na men te, seus mem bros e
ou tros ór gãos de im por tan tes fun ções vi ta is, quan do 
não a pró pria ca be ça. Por ou tro lado, nin guém che -
gou a fa lar na ex tin ção do Fla men go ou do Vas co,
quan do co me ça ram a ser re ve la dos, na CPI do Fu te -

bol, for tes in dí ci os de ile ga li da des nas prá ti cas de
seus di ri gen tes.

Não po de mos tran si gir com a tor pe e in fa me
cor rup ção, so bre tu do quan do abo ca nha, co var de -
men te, re cur sos que de ve ri am be ne fi ci ar a po pu la -
ção po bre e so fri da do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te do Bra sil. A Na ção cla ma, Sr. Pre si den te,
pelo fim da ra pi na, do as sal to sis te má ti co aos seus
co fres e a sua dig ni da de.

Será que não te mos, en quan to Na ção, a com -
pe tên cia de fa zer mos nos sos ór gãos pú bli cos fun ci -
o na rem efi caz e ho nes ta men te? Até o mo men to,
pa re ce não ha ver de mons tra ção ca bal nes se sen ti -
do. Mas so mos obri ga dos a acre di tar que sim –
caso con trá rio, de ve ría mos fe char o País. Não nos
res ta ou tra op ção se não ten tar. E te mos que con -
ser tar o que está er ra do, pois tam pou co po de mos
vi ver a ilu são ju ve nil de que, a cada mo men to, é
pos sí vel re co me çar do zero. De ve mos ga ran tir a
con ti nu i da de das co i sas boas, jus tas e opor tu nas –
e ex tir par as prá ti cas per ni ci o sas e cri mi no sas, que
atin gem em che io uma po pu la ção pi lha da em seus
di re i tos fun da men ta is.

A ges tão da Su de ne, nos idos de 1998, mos -
trou que mu i to se pode fa zer quan do há von ta de po lí -
ti ca e co ra gem de se en fren tar os in te res ses dos po -
de ro sos. Vá ri os dos me ca nis mos de fis ca li za ção e
con tro le cri a dos nes sa ges tão – ges tão de Nil ton Ro -
dri gues –, per ma ne ce ram em fun ci o na men to, o que
acar re tou uma di mi nu i ção subs tan ci al dos ca sos de
mal ver sa ção dos re cur sos do Fi nor – Fun do de Inves -
ti men to do Nor des te. Ti ves sem sido es ta be le ci dos
pro ce di men tos se me lhan tes no âm bi to da Su dam, e
não as sis ti ría mos a tão ca u da lo so es co a men to de re -
cur sos, des vi a dos da fi na li da de so ci al a que se des ti -
na vam.

No caso par ti cu lar da Su de ne, sa be mos que o
povo nor des ti no exi ge a con ti nu i da de de suas ações,
as qua is se dis tri bu em nas áre as de ca pa ci ta ção téc -
ni ca e or ga ni za ci o nal, in for ma ção e do cu men ta ção,
po lí ti ca e pro gra ma ção, bem como em exe cu ção e co -
or de na ção de obras e ser vi ços. Fas ti di o so se ria enu -
me rar to das as im por tan tes re a li za ções da Su de ne
em sua his tó ria re cen te, so bre tu do como ór gão pla -
ne ja dor, mas tam bém como co or de na dor ou exe cu tor. 
Po de ría mos ci tar, um pou co ao aca so, en fa ti zan do a
di ver si da de de sua na tu re za, o Pro gra ma de De sen -
vol vi men to do Tu ris mo do Nor des te (Pro de tur), o Pro -
gra ma de Apo io ao Pe que no Pro du tor Ru ral (Papp), o
Pro gra ma Emer gen ci al de Com ba te aos Efe i tos da
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Seca, o Mes tra do Pro fis si o nal men te em Ges tão Pú -
bli ca e o Pro gra ma Re gi o nal de De sen vol vi men to Lo -
cal e Sus ten tá vel. Qu an to à im por tân cia do Fi nor para 
a eco no mia nor des ti na, es ti ma-se que 30% do ICMS
re co lhi do na re gião pro vém de em pre en di men tos por
ele in cen ti va dos.

O já ci ta do pro fes sor Ignacy San ches, co-Di re -
tor do Cen tro de Pes qui sas so bre o Bra sil Con tem po -
râ neo, da Esco la de Altos Estu dos em Ciên ci as So ci -
a is de Pa ris, res sal ta, no mes mo ar ti go, que ”É pre ci -
so re a bi li tar o pa pel da mão vi sí vel do Esta do pla ne ja -
dor e atu an te para cor ri gir a mi o pia e in sen si bi li da de
so ci al do mer ca do.“ A jul gar por di ver sas de suas ati -
tu des, o Go ver no Fe de ral acre di ta, ou fin ge acre di tar,
que a mão in vi sí vel do mer ca do glo ba li za do e ne o li -
be ral con du zi rá nos so País ao me lhor dos mun dos
pos sí ve is, onde as di fe ren ças so ci a is e re gi o na is vão
se ex tin guir sem a ne ces si da de de es for ços ou pro je -
tos es pe cí fi cos nes se sen ti do.

O que está em jogo na ques tão da ex tin ção da
Su de ne, Srªs. e Srs. Se na do res, é a exis tên cia ou não
de um pro je to de de sen vol vi men to abran gen te, in te -
gra do e re gi o nal men te di ver si fi ca do para a Na ção
bra si le i ra. A Re gião Nor des te está cons ci en te de sua
im por tân cia eco nô mi ca, so ci al e cul tu ral para o País
como um todo – e não abre mão da ne ces si da de de
ace le rar seu de sen vol vi men to.

Por tais ra zões, Sr. Pre si den te, ape nas bre ve -
men te ex pla na das, é que não po de mos ace i tar o re -
tro ces so re pre sen ta do pela ex tin ção da Su de ne. Con -
tra ela nos ba te re mos com toda a de ter mi na ção e
com o apo io dos Srs. Se na do res.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao Exmº. Sr. Se na dor Luiz
Otá vio. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – 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 exa tos 15
anos, em um dia como hoje, mor ria Ro mu lo Ma i o ra na. 
Sua au sên cia ain da en che de sa u da des não ape nas
aque les com quem tra vou re la ções pes so a is e que o
ti ve ram sem pre como ami go e com pa nhe i ro fiel. Sa u -
do sos tam bém per ma ne cem to dos os que, atra vés
dos ve í cu los de co mu ni ca ção que Ro mu lo re no vou,
cri ou e con so li dou, se fi ze ram des ti na tá ri os e be ne fi -
ciá ri os de seu es pí ri to em pre en de dor, da sua au dá -
cia, de ja ma is re je i tar de sa fi os e do amor in con di ci o -
nal que sem pre cul ti vou pela nos sa ter ra, pelo meu
que ri do Pará. Ter ra esta ado ta da como sua.

Para mar car essa data, a Pre si den te das Orga -
ni za ções Ro mu lo Ma i o ra na, Lu ci déia Ma i o ra na, e
seus fi lhos, ten do à fren te o di nâ mi co Ro mu lo Ma i o ra -
na Jú ni or, hoje ce le bram uma mis sa, às 18h30min, na 
ca pe la do Insti tu to Dom Bos co, no meu Esta do, na mi -
nha ca pi tal, a que ri da Be lém. É im por tan te hoje, nes ta 
tar de, fa zer esta ho me na gem a Ro mu lo Ma i o ra na,
por que te nho cer te za de que toda a Ban ca da fe de ral
do meu Esta do – falo em nome dos Se na do res Ja der
Bar ba lho, Ade mir Andra de e de to dos os De pu ta dos
Fe de ra is pelo Pará – é unâ ni me em re co nhe cer não
só a com pe tên cia des se ilus tre ci da dão pa ra en se,
mas tam bém o seu di na mis mo, a sua von ta de de en -
fren tar os de sa fi os e as di fi cul da des do nos so Esta -
do e da Re gião Ama zô ni ca, o que lhe per mi tiu con -
so li dar um com ple xo de co mu ni ca ções que se com -
põe de rá dio, jor nal e te le vi são. Inclu si ve, nes te ano
de 2001, deu iní cio a um me ga pro je to de ins ta la ção
da TV a cabo no Esta do do Pará, o pri me i ro da Ama -
zô nia.

Ren do, pois, a mi nha ho me na gem ao Sr. Ro mu -
lo e en ca mi nho à Mesa, ora sob a Pre si dên cia do Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, pro pos ta nes se sen -
ti do, que é tam bém de to dos os Se na do res des ta
Casa.

Apro ve i to tam bém a opor tu ni da de, Sr. Pre si den -
te, para apre sen tar um pro je to de lei, o qual dei en tra -
da, na Mesa do Se na do, no dia 29 de mar ço de 2001.
Tra ta-se de um pro je to de lei de re cu pe ra ção fis cal,
que será ago ra des ti na do à pes soa fí si ca. Já me ma -
ni fes tei, da tri bu na des ta Casa, so bre o Re fis, e esse
é um pro je to de lei que es tou pro pon do para fa zer
com que a pes soa fí si ca tam bém te nha o be ne fí cio
des sa re cu pe ra ção, que aten de não só ao Go ver no,
ao Exe cu ti vo, mas prin ci pal men te àque las pes so as
mais ne ces si ta das, que têm como um dos gran des
ob je ti vos da vida a sua apo sen ta do ria – a do més ti ca, 
o mo to ris ta, o pe dre i ro, prin ci pal men te as clas ses de 
me no res con di ções, as clas ses que têm ma i or di fi -
cul da de de so bre vi ver; nor mal men te, são em pre ga -
das de uma dona de casa, de um pa trão que, ao lon -
go dos anos, ad mi tiu um mo to ris ta, ad mi tiu um se gu -
ran ça, um vi gi lan te, um vi gia, como cha ma mos, um
pe dre i ro para pe que nos ser vi ços, um ze la dor, um
ca se i ro; da que les que têm casa de ve ra ne io e que,
ao lon go dos anos, têm di fi cul da de, de po is, de le ga li -
zar aque le fun ci o ná rio para que ele pos sa se apo -
sen tar. E aí o que acon te ce? Qu an do é fe i to um le -
van ta men to, a dí vi da, o va lor para esse fun ci o ná rio
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pa gar é mu i to alto e nor mal men te esse tra ba lha dor
per de a sua apo sen ta do ria.

Então, nos mes mos mol des do Re fis, fe i to pelo
Go ver no Fe de ral para gran des e mé di as em pre sas,
pro po nho ago ra que o Re fis aten da tam bém a pes soa 
fí si ca, aque la pes soa que pode che gar jun to ao Fis co
e prin ci pal men te ao INSS e fa zer uma com po si ção da
sua dí vi da para po der pa gar im pos tos, que es sas
pes so as, es ses tra ba lha do res te nham re al men te di -
re i to a sua apo sen ta do ria.

Diz o pro je to:

Art. 1º É ad mi ti do o in gres so de pes so -
as fí si cas no Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis -
cal – RE FIS, ins ti tu í do pelo art. 1º da Lei
9.964, de 10 de abril de 2000.

Sr. Pre si den te, te nho re ce bi do e-ma ils de vá ri os 
Esta dos e, até da Câ ma ra Mu ni ci pal do Rio Gran de
do Sul, um ma ni fes to fa vo rá vel a este pro je to.

Art. 2º O in gres so no Re fis dar-se-á
por op ção da pes soa fí si ca, que fará jus a
re gi me es pe ci al de con so li da ção e par ce la -
men to de seus dé bi tos re la ti vos ao Impos to
de Ren da e às con tri bu i ções pre vi den ciá ri -
as, com ven ci men to até a data da pu bli ca -
ção des ta lei, cons ti tu í dos ou não, ins cri tos
ou não em dí vi da ati va, aju i za dos ou a aju i -
zar, com exi gi bi li da de sus pen sa ou não. 

§ 1º A op ção po de rá ser for ma li za da
até cen to e oi ten ta dias da pu bli ca ção des ta
lei.

§ 2º Os dé bi tos exis ten tes em nome do 
op tan te se rão con so li da dos, ten do por base
a data da for ma li za ção do pe di do de in gres -
so no Re fis. 

§ 3º A con so li da ção abran ge rá os dé -
bi tos exis ten tes em nome da pes soa fí si ca,
cons ti tu í dos ou não, in clu si ve os acrés ci mos 
le ga is re la ti vos à mul ta de mora ou de ofí cio, 
a ju ros mo ra tó ri os e de ma is en car gos, de -
ter mi na dos nos ter mos da le gis la ção vi gen -
te à épo ca da ocor rên cia dos res pec ti vos fa -
tos ge ra do res.

§ 4º O dé bi to con so li da do na for ma
des te ar ti go:

I – in de pen den te men te da data da for -
ma li za ção da op ção, su je i tar-se-á, a par tir
do pri me i ro dia do mês se guin te à pu bli ca -
ção des ta lei, a ju ros cor res pon den tes à va -
ri a ção men sal da TJLP – Taxa de Ju ros de

Lon go Pra zo –, ve da da a im po si ção de
qual quer ou tro acrés ci mo.

O ci da dão terá, as sim, con di ções de ha bi li -
tar-se e de qui tar es ses im pos tos, sem pa gar ju ros
ab sur dos. Será im por tan te para o Go ver no Fe de ral
e o Exe cu ti vo, por que po de rão re ce ber es ses re cur -
sos que es tão ao deus-dará. No en tan to, se o tra ba -
lha dor não ti ver di re i to à apo sen ta do ria, tam bém
não ten ta rá equa ci o nar o seu dé bi to nem pres si o nar 
o seu pa trão para que ele re al men te pa gue es ses
dé bi tos.

II – será pago em par ce las men sa is e
su ces si vas, ven cí ve is no úl ti mo dia de cada
mês, sen do o va lor de cada par ce la de ter mi -
na do em fun ção de per cen tu al dos ren di -
men tos au fe ri dos no mês ime di a ta men te an -
te ri or, não in fe ri or a 1%.

Esse é um item im por tan te. A dí vi da será paga
com 1% do per cen tu al do ren di men to do ci da dão do
mês an te ri or ao pe di do de par ce la men to. Des sa for -
ma, nin guém fi ca rá in vi a bi li za do por ter um com pro -
mis so de dis po ni bi li zar 1% dos seus ren di men tos
para pa gar o Insti tu to de Pre vi dên cia e le ga li zar a vida 
des se tra ba lha dor, des sa la va de i ra, en fim, des sa pes -
soa que re al men te pre ci sa se apo sen tar, em bo ra o
pa trão não te nha cum pri do com a obri ga ção do re co -
lhi men to das suas con tas pre vi den ciá ri as.

Art. 3º A op ção pelo Re fis su je i ta a
pes soa fí si ca a:

I – con fis são ir re vo gá vel e ir re tra tá vel
dos dé bi tos re fe ri dos no art. 2º;

(...)

III – acom pa nha men to fis cal es pe cí fi co 
com for ne ci men to pe rió di co de da dos, in clu -
si ve os in di ciá ri os de ren di men tos;

IV – ace i ta ção ple na e ir re tra tá vel de
to das as con di ções es ta be le ci das;

V – pa ga men to re gu lar de to das as
par ce las do dé bi to con so li da do, bem as sim
do Impos to de Ren da e das con tri bu i ções
pre vi den ciá ri as com ven ci men to pos te ri or à
data de pu bli ca ção des ta lei.

Exis te um pa rá gra fo que pro põe que o Re fis
pos sa ex clu ir qual quer ou tra for ma de par ce la men to
re la ti vo tam bém ao Impos to de Ren da e às con tri bu -
i ções pre vi den ciá ri as.
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Art. 4º A pes soa fí si ca op tan te pelo
Re fis será dele ex clu í da nas se guin tes hi pó -
te ses (...).

Tam bém in cluí no pro je to o § 5º: 

§ 5º São dis pen sa das das exi gên ci as
re fe ri das no § 4º as pes so as fí si cas cujo dé bi -
to con so li da do seja in fe ri or a R$200.000,00
(du zen tos mil re a is).

Não ha ve rá ne ces si da de de di fi cul da des e de
ga ran ti as, mas da ob ser vân cia do cum pri men to do
pa ga men to a que se re fe re esse dé bi to. 

II – ina dim plên cia por três me ses con -
se cu ti vos ou seis me ses al ter na ti vos (...).

To das es sas con di ções são as mes mas já exe -
cu ta das pe las gran des e mé di as em pre sas bra si le i -
ras.

Então, ape nas da re mos a con di ção de um ci da -
dão co mum, ou seja, de a pes soa fí si ca ha bi li tar-se à
fi na li da de des te pro je to. 

Tam bém que ro apro ve i tar este mo men to para,
sin ce ra men te, agra de cer à Asses so ria Téc ni ca do
Se na do Fe de ral, que foi bri lhan te, per fe i ta na con fec -
ção des te pro je to, prin ci pal men te pela ca pa ci da de
que teve de le van tar os da dos e com pro var, cons ti tu -
ci o nal men te, a sua vi a bi li da de. Foi in clu si ve de ci são
mi nha en ca mi nhar à Pre si dên cia da Casa, à Mesa Di -
re to ra do Se na do Fe de ral, um elo gio por es cri to à
Asses so ria Téc ni ca do Se na do Fe de ral.

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo edi ta rá as
nor mas re gu la men ta res ne ces sá ri as à exe -
cu ção do dis pos to nes ta lei, es pe ci al men te
em re la ção:

(...).
IV – à for ma de re a li za ção do acom pa -

nha men to fis cal es pe cí fi co. 
Art. 6º Alter na ti va men te ao in gres so

no Re fis, a pes soa fí si ca po de rá op tar pelo 
par ce la men to, em até ses sen ta par ce las
men sa is, igua is e su ces si vas, dos dé bi tos
re fe ri dos no art. 1.º, ob ser va das to das as
de ma is re gras apli cá ve is àque le Pro gra -
ma.

Pa rá gra fo úni co. O va lor de cada par -
ce la não po de rá ser in fe ri or a R$50,00 (cin -
qüen ta re a is).

Art. 7º A pre ten são pu ni ti va do Esta do
re fe ren te aos cri mes pre vis tos nos arts. 1.º e 
2.º da Lei n.º 8.137, de 27 de de zem bro de
1990, re la ci o na dos com dé bi tos de Impos to

de Ren da e con tri bu i ções pre vi den ciá ri as,
da pes soa fí si ca agen te dos alu di dos cri -
mes, é sus pen sa en quan to esta es ti ver in -
clu í da no Re fis, des de que a in clu são no re -
fe ri do Pro gra ma te nha ocor ri do an tes do re -
ce bi men to da de nún cia cri mi nal.

(...).

§ 2.º – O dis pos to nes te ar ti go apli -
ca-se tam bém:

I – a pro gra mas de re cu pe ra ção fis cal
ins ti tu í dos pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral 
e pe los Mu ni cí pi os, que ado tem, no que cou -
ber, nor mas es ta be le ci das nes ta lei.

A jus ti fi ca ção, que tam bém acom pa nha o pro -
je to e que a Mesa da Casa já deu o seu ”re ce bi do,“
dará opor tu ni da de da ur gên cia da in clu são das pes -
so as fí si cas no Re fis.

Peço en ca re ci da men te à Mesa do Se na do Fe -
de ral e aos meus Co le gas Se na do res que dêem
uma gran de co la bo ra ção ao pro je to, agi li zan do a
sua tra mi ta ção e apro va ção. O su ces so des sa in -
ten ção foi re al men te al can ça do pela ne ces si da de
das pes so as, pela vi vên cia, pela ida aon de exis tem
os pro ble mas. 

É co mum nes ta Casa – ob ser va mos des de o iní -
cio que es ta mos aqui, há mais de dois anos – que nor -
mal men te os pro ble mas que acon te cem na ou tra pon -
ta com o ci da dão co mum são pe que nos, mas que,
trans for ma dos para che ga rem a esta Casa e à san -
ção pre si den ci al, so frem com a de mo ra até a sua con -
cre ti za ção.

Às ve zes pen sa-se que um gran de pro je to não
pode ser con clu í do – dis cu ti mos aqui vá ri os pro je -
tos, in clu si ve a trans po si ção do rio São Fran cis co.
Hoje mes mo, o Se na dor Iris Re zen de abor dou a
ques tão da hi dro via Ara gua ia-To can tins. Então,
nes te mo men to di fí cil em que o Se na do da Re pú bli -
ca atra ves sa, com a vi o la ção do pa i nel ele trô ni co,
com o acom pa nha men to do as sun to pela mí dia, é
im por tan te não pa rar mos os nos sos tra ba lhos le -
gis la ti vos, por que o povo bra si le i ro co bra nas ruas,
não só de mim, mas de to dos os Se na do res e fun ci -
o ná ri os, a con ti nu a ção do nos so com pro mis so, do
nos so de ver, da nos sa obri ga ção. Inde pen den te
des sas ques tões me no res, o Se na do não pode fi car 
pa ra li sa do, por que o ci da dão co mum, o con tri bu in -
te, o ele i tor, o povo bra si le i ro está lá fora co bran do
re sul ta do, co bran do tra ba lho, e esse efe ti vo tra ba -
lho tem que con ti nu ar, in de pen den te das ou tras ca -
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u sas que o Con gres so Na ci o nal, que o Se na do da
Re pú bli ca te nha que dar an da men to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
agra de ço o tem po dis po ní vel a meu fa vor, e es ta re -
mos sem pre, aqui, ao lado do Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res que, hoje, pre si de tão bem esta ses são.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio, o
Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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) – Se na dor Luiz Otá vio, pode fi car cer to de que o
pro je to de V. Exª, no que de pen der da Mesa, terá tra -
mi ta ção nor mal, a mais rá pi da pos sí vel, para a con se -
cu ção dos ob je ti vos de V. Exª e des ta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
do Esta do do To can tins, úl ti mo ora dor ins cri to.

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, já
por vá ri as ve zes ve nho à tri bu na des ta Casa para tra -
tar das re la ções de con su mo, da ques tão do di re i to do 
con su mi dor, de ques tões como a do Ce ra sa, como a
da ins cri ção dos nos sos con su mi do res em ca das tros
de ina dim plên cia, en fim, da vida da nos sa po pu la ção
na qui lo que lhe é mais afe to no seu dia-a-dia.

Sr. Pre si den te, traz a Fo lha de S. Pa u lo do dia
20 de abril, sex ta-fe i ra pas sa da, uma ma té ria bas tan -
te im por tan te, ana li san do es sas re la ções de con su -
mo. Tra ta a ma té ria, após pes qui sa re a li za da que in te -
res sa di re ta men te às do nas de casa e ao con su mi dor, 
da dis pu ta tra va da en tre as in dús tri as e as em pre sas
va re jis tas, ou seja, en tre as in dús tri as e os su per mer -
ca dos. A dis pu ta está sen do tra va da por que as in dús -
tri as de ci di ram tra ba lhar com um pre ço su ge ri do para
cada pro du to: o fa bri can te co lo ca no ró tu lo da em ba -
la gem um pre ço su ge ri do, for ne cen do ao con su mi dor
o in di ca ti vo de qual se ria o pre ço ra zoá vel para a sua
aqui si ção. E é des sa de ci são das in dús tri as de tra ba -
lhar com a ro tu la ção do pre ço su ge ri do que vem a dis -
pu ta que pode tra zer gran de van ta gem ao con su mi -
dor.

Sr. Pre si den te, a pes qui sa é tão im por tan te que
ana li sa, por exem plo, as ra zões que le vam o con su mi -
dor bra si le i ro a es co lher de ter mi na da loja. Por in crí vel
que pa re ça, 70% dos con su mi do res da ci da de do Rio
de Ja ne i ro o fa zem pela dis tân cia de sua re si dên cia.

Já em São Pa u lo, ape nas 43% dos con su mi do res, tal -
vez mais aten tos e mais exi gen tes, es co lhem a loja
em re la ção à dis tân cia de sua re si dên cia. Mas, la -
men ta vel men te, o per cen tu al de con su mi do res que
es co lhe uma loja ten do em vis ta o pre ço pra ti ca do por 
ela é, no Bra sil, em mé dia, de 13%; em São Pa u lo, de
15%. No Rio de Ja ne i ro, ape nas 11% dos con su mi do -
res es co lhem uma de ter mi na da loja para a re a li za ção
de suas com pras diá ri as bá si cas ou as com pras men -
sa is pela ques tão do pre ço. Isto é pre o cu pan te.

Sr. Pre si den te, foi exa ta men te aqui, ao co me -
mo rar o Dia Mun di al do Con su mi dor, que eu apre sen -
tei nes ta Casa um pro je to de re so lu ção pro pon do a
cri a ção da Co mis são de De fe sa do Con su mi dor. Fiz
isso, por que as sim já acon te ce na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, por que eu con si de ro im por tan te para o Se na do 
Fe de ral es tar mais pró xi mo do dia-a-dia do nos so ci -
da dão não com es cân da lo, não com a bri ga ou a dis -
cór dia, mas tra tan do di re ta men te de al gu ma co i sa
que eu en ten do ser uma das nos sas atri bu i ções, por -
que, afi nal de con tas, nós so mos en vi a dos para cá
para re pre sen tar os nos sos Esta dos, e, re pre sen tan -
do os nos sos Esta dos, a sua po pu la ção, Sr. Pre si den -
te, as re la ções de con su mo são ex tre ma men te im por -
tan tes.

Nós te mos mu i to a co me mo rar com o Có di go de 
De fe sa do Con su mi dor, até por que pes qui sa de igual
teor re ve la que 70% das de man das que che gam aos
bal cões dos Pro cons do Bra sil in te i ro são re sol vi das.
Então, Sr. Pre si den te, pen so que che gou a hora de o
Se na do da Re pú bli ca ter a sua Co mis são de De fe sa
do Con su mi dor. Nes ta ques tão es pe cí fi ca, nós po de -
ría mos ter aqui uma au diên cia com os re pre sen tan tes 
das di ver sas en ti da des de de fe sa do con su mi dor com 
a in dús tria pro du to ra e os su per mer ca dos, os va re jis -
tas. De um lado, está a Par ma lat, a Qu a ker, a Ba u duc -
co, que já vêm tra ba lhan do com o pre ço su ge ri do. Do
ou tro lado, está a rede Car re four e a Pão de Açú car
ame a çan do, da qui para fren te, de vol ver os pro du tos
que che guem ro tu la dos com o pre ço su ge ri do.

Con ti nu an do, Sr. Pre si den te, com a pes qui sa
que ver sa so bre este im por tan te as sun to. Ve jam: ”O
bra si le i ro é o con su mi dor que me nos com pa ra pre ço“. 
A pes qui sa nos in for ma que na Amé ri ca La ti na, de
uma for ma ge ral, 37% dos con su mi do res com pa ram
o pre ço; 48%, no Mé xi co; 39%, na Co lôm bia; no Bra -
sil, ape nas 31%, ou seja, aba i xo da mé dia de to dos os 
ou tros pa í ses, fi can do ape nas aci ma do Chi le, no qual 
ape nas 12% dos con su mi do res se pre o cu pam com a
com pa ra ção de pre ços na hora de efe tu ar a com pra.
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Então, ve jam que os nú me ros co in ci dem. Na Ci -
da de do Rio de Ja ne i ro, 70% dos con su mi do res es co -
lhem seu es ta be le ci men to de con su mo por ca u sa da
pro xi mi da de, da ques tão ge o grá fi ca. E ago ra é uma
bri ga in te res san te, Sr. Pre si den te, por que não é ape -
nas a bri ga da in dús tria con tra o co mér cio va re jis ta. Aí 
está, no fun do dis so tudo, o con su mi dor bra si le i ro. E
en ten do que ele será o gran de ven ce dor des sa ba ta -
lha, por que, ao su ge rir o pre ço, a in dús tria dá ao con -
su mi dor a opor tu ni da de de ter uma idéia de qual é a
rede que está ma jo ran do ou que está ven den do aci -
ma. Como, por exem plo, diz a ma té ria da Fo lha de S.
Pa u lo: ”A Ba u duc co, des de me a dos do ano pas sa do,
tem en tre gue pro du tos com pre ço su ge ri do a va re jo.
Nes te mês, qua tro ti pos de bo la cha des sa mar ca che -
ga ram às gôn do las do Pão de Açú car com pre ço im -
pres so. O va lor su ge ri do foi mais de 30% in fe ri or ao
pra ti ca do pela loja.

Sr. Pre si den te, pode ser que o con su mi dor bra -
si le i ro pos sa en con trar esse mes mo tipo de pro du to,
com pre ço su ge ri do, no su per mer ca do de seu ba ir ro,
de sua re gião. O pre ço su ge ri do pas sa a ser um re fe -
ren ci al para o con su mi dor. Lo jas que tra ba lham com
ma i or es to que ou lo jas me no res, que têm me no res
cus tos, po de rão dar ao con su mi dor uma gran de van -
ta gem.

Pre ten do apro fun dar-me na ques tão, como te -
nho fe i to em re la ção aos con su mi do res bra si le i ros por 
meio de nos sa luta pela cri a ção da Co mis são Per ma -
nen te de De fe sa do Con su mi dor. So bre essa ques tão
es pe cí fi ca, é pre ci so ou vir a in dús tria, as re des de su -
per mer ca dos. Estou es tu dan do a pos si bi li da de de
ofe re cer um pro je to de lei que efe ti va men te obri gue
as in dús tri as a en tre gar pro du tos com pre ço su ge ri do. 
Assim, te re mos dado uma re fe rên cia ao con su mi dor
bra si le i ro. Sei que o pre ço su ge ri do não in te res sa às
re des de va re jis tas, no en tan to, que ve nham a esta
Casa ex por suas ra zões. Esta be le cen do um con tra di -
tó rio, po de re mos fa zer uma lei, uma re gu la men ta ção
que ve nha a fa vo re cer o con su mi dor bra si le i ro. 

Qu e ro re gis trar uma im por tan te ma té ria que
saiu na Fo lha de S. Pa u lo, pá gi na b-7, sob o tí tu lo:
Lo jas Re ne gam Emba la gens com Pre ços Pre vi a men -
te De fi ni dos. É pre ci so tra zer o as sun to para o ple ná -
rio des ta Casa, na es pe ran ça, na es pe ran ça de que
en ten dam os Srs. Se na do res e que me apói em a fim
de apro var mos a cri a ção da Co mis são de De fe sa do
Con su mi dor, por que aí te re mos um ór gão es pe cí fi co
para tra ba lhar essa ques tão, dis cu tin do as re la ções

de con su mo com mu i to mais pro pri e da de, com mu i to
mais au to ri da de, com mu i to mais apo io téc ni co.

Por tan to, de i xo aqui, nes te fim de tar de, mais
uma vez, o ape lo para que esta Casa apóie a cri a ção
da Co mis são de De fe sa do Con su mi dor em fa vor dos
mi lha res de con su mi do res bra si le i ros que te rão ma i or 
pro xi mi da de com o Se na do Fe de ral e com os Srs. Se -
na do res na de fe sa dos seus in te res ses.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res Gil vam Bor ges 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. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, é com ele va da hon -
ra que ve nho hoje à tri bu na des ta Casa para ho me na -
ge ar os po vos in dí ge nas de todo o Bra sil e enal te cer
as suas cul tu ras, as suas ma ne i ras de vi ver, de pen -
sar, de co nhe cer o mun do na tu ral, so bre na tu ral ou es -
pi ri tu al, os seus cos tu mes e as suas ca rac te rís ti cas
lin güís ti cas, apro ve i tan do o en se jo do dia 19 de abril,
que a so ci e da de bran ca ins ti tu iu como o ”Dia do
Índio“.

A ma i or par te das et ni as vive hoje na cha ma da
Ama zô nia Le gal, que ocu pa uma área de qua se 4 mi -
lhões de qui lô me tros qua dra dos e é for ma da pe los
Esta dos do Ama zo nas, Acre, Ron dô nia, Ro ra i ma,
Ama pá, Pará, To can tins e Mato Gros so. Nas co mu ni -
da des in dí ge nas há cer ca de du zen tos e dez po vos
dis tin tos, fa lan do mais de cen to e se ten ta lín guas co -
nhe ci das.

Ape sar das do en ças a que es tão cons tan te -
men te ex pos tos, dos abu sos que so frem no con ta to
com os bran cos, dos ví ci os que são in du zi dos a con -
tra ir, e do es ta do de po bre za em que vive a ma i o ria
dos gru pos in dí ge nas, mes mo as sim, po de mos re gis -
trar que al gu mas et ni as in sis tem em so bre vi ver e ain -
da são nu me ro sas.

No no ro es te do Esta do do Ama zo nas, por exem -
plo, exis tem vin te e três mil ín di os ti ku na e mais dez
mil que vi vem na Co lôm bia e no Peru. Na mes ma re -
gião vi vem ain da três mil tu ka no e mais seis mil en -
con tram-se na Co lôm bia. Os te re na es tão no Mato
Gros so do Sul e são mais de quin ze mil. Em Ro ra i ma,
en con tra mos cer ca de quin ze mil ma ku xi , e mais oito
mil ha bi tam a Gu i a na Ingle sa. Os ka i a pó são qua tro
mil e es tão nos Esta dos do Mato Gros so e Pará. Por
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fim, na re ser va de Uaçá, no Esta do do Ama pá, são
sete mil. 

É im por tan te res sal tar que, por uma ques tão de
so bre vi vên cia, tor nou-se até co mum a con fluên cia de
et ni as mu i to pe que nas para for mar um gru po ma i or e
mais for te. Em vir tu de des sa in te gra ção, en con tra mos 
al gu mas al de i as onde se fa lam vá ri as lín guas. Um
exem plo pode ser dado em re la ção à al de ia dos wa i -
wai, no Ama zo nas, onde vi vem tam bém os xe reu, os
ka tu e na, e os ma wa ya na, to dos de lín guas ka rib, e os
wa re ke na, de lín gua ara uák.

Exis tem ain da ou tras si tu a ções in te res san tes e
que me re cem ser igual men te co men ta das. Tra ta-se
da prá ti ca em que po vos dis tin tos re ú nem-se para for -
mar um sis te ma so ci al mul tiét ni co, ou seja, uma or ga -
ni za ção so ci al cons ti tu í da de mu i tas et ni as, pra ti can -
do mu i tas lín guas e com vá ri as al de i as. Esse sis te ma
pode ser en con tra do no Alto Xin gu, no Mato Gros so.
Lá, pelo me nos des de a des co ber ta do Bra sil, vá ri os
po vos de lín gua ara uák, ou tros de lín gua ka rib, e ou -
tros ain da de lín gua tupi , sem pre vi ve ram em paz, fa -
zen do ali an ças, tro can do ar te fa tos, ca san do-se en tre
si, ce le bran do ri tu a is em con jun to, ado tan do os mes -
mos há bi tos ali men ta res, de sen vol ven do as mes mas
téc ni cas agrí co las, pra ti can do as mes mas ar tes e
pro du zin do os mes mos ar te sa na tos. Con vém as si na -
lar que em ou tras re giões do Bra sil, em al gu mas co -
mu ni da des in dí ge nas, va mos en con trar o mes mo sis -
te ma de or ga ni za ção so ci al que se de sen vol ve no
Alto Xin gu.

La men ta vel men te, de po is de cin co sé cu los de
ex ter mí nio e de dis cri mi na ção, o cha ma do mun do dos 
bran cos ain da não sabe qua se nada so bre a cul tu ra,
so bre as tra di ções e so bre o sig ni fi ca do dos po vos in -
dí ge nas para a for ma ção da cul tu ra e da so ci e da de
bra si le i ra. Infe liz men te, mi lhões de bra si le i ros ain da
olham os ín di os com olha res de su pe ri o ri da de e de
des pre zo. To da via, a cul tu ra in dí ge na é rica e as suas
so ci e da des, sa bi a men te, con se gui ram or ga ni zar sua
ma ne i ra de vi ver e de se re la ci o nar com os ou tros po -
vos, com a na tu re za e com o mun do in vi sí vel dos se -
res so bre na tu ra is. Por tan to, de sen vol ve ram so zi nhas, 
den tro da flo res ta, efi ci en tes ma ne i ras de tra ba lhar,
de pro du zir, de con su mir, de for mar fa mí lia, de mo rar,
de cons tru ir suas ca sas, fa zer suas al de i as, co nhe cer
e ex pli car o mun do, ce le brar fes tas e ri tu a is, cu rar do -
en ças, ima gi nar es pí ri tos e di vin da des, amar, bri gar,
brin car e até fa zer po lí ti ca. 

No en tan to, ape sar des sa gran de za hu ma na
são vis tos pelo mun do vi o len to, ego ís ta, tra i ço e i ro e

dito ci vi li za do dos bran cos, como sel va gens, pre gui -
ço sos e su pers ti ci o sos. Assim, na me mó ria de al guns
ho mens bran cos ain da está gra va da a idéia se cu lar
re a ci o ná ria de que ín dio não tem alma, não tem fé,
não tem lei e não tem rei, como cos tu ma vam re pe tir
os vas sa los mais ex tre ma dos na con ser va do ra Cor te
por tu gue sa. Até uma Bula foi edi ta da pelo Papa Pa u -
lo III, em 1537, de cla ran do que os ín di os eram se res
hu ma nos como os bran cos, ti nham alma e eram tam -
bém des cen den tes de Adão e Eva.

Nes te dia co me mo ra ti vo, de di ca do a to dos os
po vos in dí ge nas que so bre vi vem a du ras pe nas em
nos so imen so ter ri tó rio, ca bem duas per gun tas e al -
gu mas re fle xões: Qual será o des ti no des ses po vos
da flo res ta nes te mun do con tur ba do por cri ses su ces -
si vas, pela vi o lên cia sem cle mên cia e pela avi dez da
des tru i ção? Que di re i tos te rão eles di an te des ta glo -
ba li za ção de sen fre a da que não res pe i ta os va lo res
hu ma nos e mu i to me nos o pa tri mô nio na tu ral e cul tu -
ral do Pla ne ta?

Pois bem, em 1980, o ín dio Mar çal de Sou sa
Gu a ra ni já ten ta va res pon der a es sas ques tões di an te 
do Papa João Pa u lo II, quan do da vi si ta des te a Ma -
na us. Na que la oca sião, com des te mor, em ple na di ta -
du ra mi li tar, di an te do Sumo Pon tí fi ce e dos po de ro -
sos da épo ca, o ín dio Mar çal, em sua sim pli ci da de de
ho mem ama zô ni co, mas com cons ciên cia, al ti vez e
co ra gem, na fren te de to dos, dis se o se guin te em um
tre cho do seu pro nun ci a men to: ”Este é o país que nos 
foi to ma do. Di zem que o Bra sil foi des co ber to, o Bra sil
não foi des co ber to não,(...)o Bra sil foi in va di do e to -
ma do dos in dí ge nas do Bra sil. Esta é a ver da de i ra
his tó ria. Nun ca foi con ta da a ver da de i ra his tó ria do
nos so povo(...)“.

Três me ses de po is que pro nun ci ou es sas pa la -
vras fran cas, o ín dio Mar çal foi as sas si na do den tro de 
sua pró pria casa. O seu ma i or cri me foi o de fa lar a
ver da de e de sa fi ar os as sal tan tes de pro pri e da des
alhe i as. Como um dos sím bo los des sa luta, du ran te
toda a sua vida, exi giu ape nas res pe i to aos di re i tos
ter ri to ri a is in dí ge nas, cons tan te men te vi o la dos pe las
ma de i re i ras, pe las mi ne ra do ras, por po de ro sos gru -
pos es tran ge i ros e pe los gri le i ros.

Qu an do os con quis ta do res aqui che ga ram e de -
ram à nos sa ter ra o nome de Vera Cruz, os ha bi tan tes
que nela en con tra ram, vi ven do har mo ni o sa men te e
em to tal in te gra ção com as imen sas flo res tas tro pi ca -
is que co bri am qua se todo o nos so ter ri tó rio, eram to -
dos in dí ge nas e re pre sen ta vam per to de seis mi lhões. 



Na que la épo ca, Por tu gal, um pe que no re i no, con ta va
ape nas com 1 mi lhão e qui nhen tos mil ha bi tan tes.

Cin co sé cu los de po is da che ga da dos na ve ga -
do res, ape nas cer ca de tre zen tos mil in dí ge nas em
todo o Bra sil so bre vi ve ram ao ho lo ca us to para con tar
a his tó ria dos seus an te pas sa dos. Qu an to à Mata
Atlân ti ca, que co bria cer ca de 1 mi lhão e 300 mil qui -
lô me tros qua dra dos de nos sas ter ras, e mar ge a va as
pra i as que ser vi ram de an co ra dou ro para os pri me i -
ros co lo ni za do res, hoje está re du zi da a me nos de 7%
de sua ex ten são ori gi nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de apro ve i tar este pro nun ci a men to e a co me mo ra ção
des te dia con sa gra do a to dos os po vos in dí ge nas do
Bra sil, para co brar das au to ri da des o de vi do cum pri -
men to da lei que pro te ge os di re i tos da ci da da nia in dí -
ge na, os qua is es tão cla ra men te ins cri tos no ar ti go
231 do tex to Cons ti tu ci o nal de 1988.

Art. 231. São re co nhe ci dos aos ín di -
os sua or ga ni za ção so ci al, cos tu mes, lín -
guas, cren ças e tra di ções, e os di re i tos ori -
gi ná ri os so bre as ter ras que tra di ci o nal -
men te ocu pam, com pe tin do à União de -
mar cá-las, pro te ger e fa zer res pe i tar to dos 
os seus bens.

A mes ma co bran ça faço em re la ção ao § 1º do
mes mo ar ti go, onde o tex to vai ain da mais lon ge
quan do de fi ne, de ma ne i ra bas tan te cla ra, o con ce i to
de ter ras in dí ge nas.

§ 1º São ter ras tra di ci o nal men te ocu -
pa das pe los ín di os as por eles ha bi ta das em 
ca rá ter per ma nen te, as uti li za das para suas
ati vi da des pro du ti vas, as im pres cin dí ve is à
pre ser va ção dos re cur sos am bi en ta is ne -
ces sá ri os a seu bem-es tar e as ne ces sá ri as 
a sua re pro du ção fí si ca e cul tu ral, se gun do
seus usos, cos tu mes e tra di ções.

Gos ta ria igual men te de co brar mais ações con -
cre tas da Fun da ção Na ci o nal do Índio – FUNAI, no
sen ti do de agi li zar e con clu ir os pro ces sos de de mar -
ca ção que es tão em an da men to e vi a bi li zar ou tros
que ne ces si tam ser ini ci a dos.

Se gun do da dos que nos che gam, de um to tal de 
580 ter ras in dí ge nas exis ten tes no Bra sil, até o pre -
sen te, 373 es tão de mar ca das mas ain da res tam 207
a se rem de mar ca das. Em toda essa área, exis tem
8.057 in va sões, o que re pre sen ta uma enor me pre o -
cu pa ção de con fli to de gran des con se qüên ci as. Em
ter mos com pa ra ti vos, só na Re gião Nor te do País,

exis tem 299 ter ras in dí ge nas. Des se to tal, 178 es tão
de mar ca das mas 121 ne ces si tam de de mar ca ção.
Lá, exis tem 4.134 in va sões, um ver da de i ro bar ril de
pól vo ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão 
da de mar ca ção das ter ras in dí ge nas tem sido um
gran de tema de de ba te, aqui no Con gres so Na ci o nal,
nos fó runs na ci o na is e tam bém em mu i tas par tes do
mun do. Como par la men tar e como ha bi tan te do ex tre -
mo nor te do País, sem pre acom pa nhei de per to a
ques tão e sem pre pro cu rei me ma ni fes tar em de fe sa
dos di re i tos dos po vos in dí ge nas so bre as ter ras que
ocu pam e que, como já dis se mos, abri ga ram os seus
an te pas sa dos du ran te to dos es ses cin co sé cu los de
nos sa his tó ria.

Assim, por en ten der que te mos uma gi gan tes ca
dí vi da so ci al com os pri me i ros ha bi tan tes do nos so
País, pre ci sa mos, de uma vez por to das, res pe i tar os
seus di re i tos e de i xá-los vi ver em paz em suas ter ras.

Pen san do as sim, te nho a hon ra de di zer que lu -
tei pela con quis ta da de mar ca ção das re ser vas in dí -
ge nas de Uaçá, no Esta do do Ama pá. 

Para fi na li zar, gos ta ria de sa u dar des ta tri bu na,
as al de i as Ga li bi, Ju mi rã, Pi quiá, Estre la, Tu kai, Ku -
ma ru mã, Ku me nê, Ta wa ri, Fle cha, Aça i sal, Espí ri to
San to, Man ga, Ua na uá e Uar rá, San ta Iza bel, si tu a -
das no Oi a po que. De Ma ca pá, as al de i as Ara mi rã,
Ma ri ru, Ytu a su, Ta i te tuá, Ka po e i ra, Ura ça pa, Pu pi nu,
Apa laí, Ma ta u o ré, Ma xi pu ri, Xui-Xu i me ni, Ana na pi a -
ré, Pu rur ré, Ti riós e Ku xa ré, bra vos po vos in dí ge nas
que vi vem em meu Esta do, o Ama pá. A toda essa co -
mu ni da de, ma ni fes to mi nha so li da ri e da de e o meu
mais pro fun do res pe i to.

Era o que ti nha a di zer.
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, ocu po
esta tri bu na, Sr. Pre si den te, para ins tar a ur gên cia da
ins ta la ção, nes te Se na do, da Co mis são de De fe sa do
Con su mi dor e da Con cor rên cia, am bos prin cí pi os ba -
si la res do exer cí cio da ci da da nia, e ob je to de re que ri -
men to an te ri or, de mi nha au to ria.

Faço-o por que, de um lado o cres ci men to dos
mo no pó li os, mes mo que dis far ça dos, e de ou tro o en -
fra que ci men to do po der po lí ti co, se tor nam a cada dia
ame a ças ma i o res so bre o con su mi dor, e so bre a pró -
pria con cor rên cia, onde os me no res, os mais fra cos
são im pi e do sa ou in si di o sa men te eli mi na dos pe las
cor po ra ções, que em di men são cada dia ma i or, do mi -
nam os mer ca dos.



Re fi ro-me, ini ci al men te, ao cres ci men to dos mo -
no pó li os. Hoje no Bra sil, a cada dia mais, os se to res
de pro du ção e ser vi ços es tão sen do do mi na dos por
um nú me ro cada vez me nor de in ves ti do res. Cito o
caso das Te le co mu ni ca ções, nas mãos de duas ou
três em pre sas. Cito o caso dos Ban cos, que a cada
dia eli mi nam mais os pe que nos con cor ren tes. Pos so
ci tar os se to res da in dús tria pe sa da, do ci men to e da
si de rur gia, para exem pli fi car. Cito a ame a ça que pesa 
so bre o se tor elé tri co, que, sem o con tro le go ver na -
men tal, cres ce de acor do e na me di da do in te res se
dos que co me çam a do mi nar o se tor, en quan to pa i ra
a ame a ça de es tran gu la men to de nos so pro ces so de
cres ci men to, por fal ta de in ves ti men tos no se tor.

Para agra var a si tu a ção por trás dos mo no pó li -
os, ex plí ci tos ou não, for mam-se os ins tru men tos que
co or de nam, de for ma ex plí ci ta ou im plí ci ta, suas
ações e seus in te res ses mo no po li za do res.

De for ma ex plí ci ta, cito a es tra té gia de or ga ni zar 
as so ci a ções se to ri a is de cú pu la, que trans for mam em 
mo no pó li os a apa ren te va ri e da de do que se ria a con -
cor rên cia.

Exem plo mais evi den te, nes te caso con tra o
Con su mi dor, é o Se ra sa, o ser vi ço de pro te ção dos
Ban cos, que com um sim ples re gis tro, sem o mí ni mo
di re i to a pro ces so de acor do com a le gis la ção bra si le -
i ra, imo bi li za o ci da dão lhe cons pur ca o nome , por
meio de mé to dos dos qua is o mí ni mo que se pode di -
zer, é que se apro xi mam da chan ta gem. E ao ci da dão, 
não há quem re cor rer, se não ao Bis po.

Este é o exem plo mais evi den te, que, no en tan to 
po de ria ser mul ti pli ca do por mu i tos ou tros, nos mais
di ver sos se to res: no cam po da sa ú de, nas co mu ni ca -
ções, em toda par te.

Não se deve con fun dir, Sr. Pre si den te, a de fe sa
da con cor rên cia com a de fe sa dos mo no pó li os, que
ame a ça a cada dia mais e a cada dia com mais for ça,
o con su mi dor.

A des go ver na men ta ção da eco no mia, so bre tu -
do dos se to res bá si cos da eco no mia, exi gi ria, em
con tra par ti da, a cri a ção de me ca nis mos vi go ro sos de 
de fe sa da so ci e da de, para que a so ci e da de não fi cas -
se sim ples men te à mer cê das for ças, ou dos in te res -
ses da que les que, no lu gar do Esta do, do mi nam os
mer ca dos.

O Go ver no tem op ta do pela cri a ção de Agên ci -
as Re gu la do ras para con tro le e fis ca li za ção de cada
se tor e, por tan to, para de fe sa do in te res se do li vre
mer ca do, ou do con su mi dor.

Aler ta va há dias, des ta tri bu na, que as for ças
eco nô mi cas es ta vam se so bre pon do ao po der po lí ti -
co e trans for man do o po der po lí ti co em agen te de
seus in te res ses.

Temo, Sr. Pre si den te, que por di ver sos fa to res
que pre ci sa ri am ser in ves ti ga dos e iden ti fi ca dos, es -
sas Agên ci as não tem tido o po der, ou será a com pe -
tên cia? de im pe dir os abu sos.

O exem plo mais re cen te des ta in ca pa ci da de,
está na re cen te Por ta ria da Agên cia Na ci o nal de Sa ú -
de que li be ra as Se gu ra do ras da apli ca ção de cer ca
de 400 pro ce di men tos mé di cos, ”por ra zões téc ni -
cas-fi nan ce i ras“ des cul pou-se o por ta-voz da que la
Agên cia. Aliás o que acon te ce no se tor da sa ú de e
dos re mé di os, em ter mos de do mí nio do mer ca do
como mo no pó lio dis far ça do, é igual men te exem plar.

Po de ria ci tar, ain da, o qua se mo no pó lio das
Tele, cam peãs ab so lu tas das re cla ma ções dos cli en -
tes, om bre an do com os pla nos de sa ú de, re cla ma -
ções que em ge ral caem no va zio, su pe ra das por um
mar ke ting aca cha pan te, usan do toda a for ma de mí -
dia, in clu si ve ao ar re pio do di re i to à pri va ci da de, a
cada vez que é usa do o ser vi ço. E o con su mi dor é le -
sa do nas con tas, nos pra zos, na qua li da de dos ser vi -
ços, sem que se veja com cla re za a ca pa ci da de da
Ana tel de fa zer re gu la men tar ade qua da men te e de
fa zer cum prir as obri ga ções das con ces si o ná ri as com 
o con su mi dor.

Temo, Sr. Pre si den te, temo, Srªs e Srs. Se na do -
res que, o sis te ma das Agên ci as Re gu la do ras, lou vá -
vel na te o ria, es te ja sen do um de sas tre na prá ti ca, por 
ra zões que não sa be ria de fi nir, se por fal ta de ins tru -
men tos, se por fal ta de com pe tên cia, ou se por ra zões 
me nos con fes sá ve is.

Mas te nho cer te za, que es sas ques tões, que
en vol vem a de fe sa do con su mi dor e a de fe sa da li vre
con cor rên cia, que não deve ser con fun di da com a de -
fe sa dos mo no pó li os e da pre pon de rân cia do po der
eco nô mi co so bre o po der po lí ti co, ou sim ples men te
da pre po tên cia do po der so bre o ci da dão, são ques -
tões ur gen tes a se rem acom pa nha das, mo ni to ra das
e re gu la das por esta Casa.

É com base nes sas ra zões, Sr. Pre si den te, que
rogo a V. Exª e às Li de ran ças nes ta Casa, aos Par ti -
dos po lí ti cos, que en vi dem es for ços para que com a
ma i or ur gên cia seja cri a da e ins ta la da a Co mis são de
De fe sa da Con cor rên cia e do Con su mi dor, no Se na -
do da Re pú bli ca.

Com ur gên cia, Sr. Pre si den te, por que temo que
ama nhã os mo no pó li os, des co ber tos ou ca mu fla dos,
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cres çam de ma is e, em de fi ni ti vo, te nham se im pos to
so bre os po de res pú bli cos, guar diães da ci da da nia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu -
tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º 
do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do

 com o art. 375 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 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, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 188, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Bel lo Par ga.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 7, 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 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)

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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)

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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 –
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 207, DE 1995
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 2, de 2001)

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 207, de 1995, de au to -
ria do Se na dor Jú lio Cam pos, que al te ra dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 –
Có di go Pe nal, e de ter mi na ou tras pro vi dên ci as (tra -
ba lho es cra vo), ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 76, de 1997, da Co mis são Di re to ra, Re la tor:

Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, ofe re cen do a re da ção
do ven ci do; e

– 778, de 2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia (so bre a Emen da nº 1-Plen) Re la -
tor: Se na dor Ra mez Te bet, pelo ar qui va men to da ma -
té ria, por ter per di do a opor tu ni da de.
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– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 281, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 281, de 1999 (nº 150/99, 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 FM ”Ca pi tal dos Mi né ri os“
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 Ita pe va, Esta do de 
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 618, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Agne lo Alves,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 286, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 286, de 1999 (nº 171/99, 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 Tro pi cal de Ri be i rão Pre to 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 Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo, 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 485, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e
Jef fer son Pe res.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 60, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 60, de 2000 (nº 100/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da Sis te ma Nova Di fu so ra 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 Olím pia, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 973, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Val mir Ama -
ral, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 61, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 61, de 2000 (nº 103/99, 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 O Diá rio Rá dio e Te le vi 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 Ser tão zi nho, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 974, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 62, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 62, de 2000 (nº 106/99, 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 Val pa ra í so 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 Val pa ra í so, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 912, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri ba mar Fi -
que ne, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

 

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 66, DE

2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 66, de 2000 (nº 192/99, 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 Me te o ro lo gia Pa u lis ta
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda tro pi cal na ci da de de Ibi tin ga, Esta do de São Pa -
u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 791, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Este vão,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 12 –
REQUERIMENTO Nº 152, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
152, de 2001, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, so li ci -
tan do, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 109, de 1999, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 1
mi nu to.)
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Ata da 40ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 24 de abril de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Anto nio Car los Va la da res
Car los Wil son e Mo za ril do Ca val can ti

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

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Antonio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par -
ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa -
tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer -
nan des – Fer nan do 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 – 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 – 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 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 oto nio Vi le la Fi lho – Val mir Ama ral – Wal -
deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 73 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

 DO PRE SI DEN TE DO
 TRIBUNAL DE CON TAS DA UNIÃO

Nº 1.406/2001, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan -
do có pia da De ci são nº 189, de 2001, bem como dos
res pec ti vos re la tó rio e voto que a fun da men tam (TC
002.569/2001-9), so bre so li ci ta ção de au di to ria para
apu rar os con tra tos fir ma dos com a COOPERCON –
Co o pe ra ti va dos Tra ba lha do res em Co mu ni ca ção do
Con gres so Na ci o nal, co mu ni can do as pro vi dên ci as
to ma das por aque la Cor te, re fe ren tes ao Re que ri -
men to nº 42, de 2001, do Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O Re que ri men to aguar da rá, na Se cre ta ria-Geral da
Mesa, a de ci são fi nal so bre a au di to ria so li ci ta da.

Nº 1.407/2001, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan -
do có pia da De ci são nº 190, de 2001, bem como dos
res pec ti vos re la tó rio e voto que a fun da men tam (TC
009.627/2000-8), so bre so li ci ta ção de au di to ria nas
obras do Ae ro por to Dep. Luiz Edu ar do Ma ga lhães, re -
fe ren te ao Re que ri men to nº 40, de 2001, do Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, es cla re cen do que o men ci o na do
Re la tó rio de Au di to ria ain da não foi apre ci a do pelo
Ple ná rio da que le Tri bu nal e que tão logo haja de ci são
so bre a ma té ria ob je to do Re que ri men to, a mes ma
será en ca mi nha da a esta Casa. O Re que ri men to
aguar da rá, na Se cre ta ria-Geral da Mesa, o re sul ta do
da au di to ria so li ci ta da.

PARECERES

PARECER Nº 190, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 269, de
2000 (nº 371/99, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que pro va o ato que au to ri za a Rá -
dio Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral Ari -
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nen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Ari nos, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 269, de 2000 (nº 371, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va au to ri zan do
a Rá dio Co mu ni tá rio Edu ca ti va e Cul tu ral Ari nen se a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ari nos, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

É a se guin te a di re ção Rá dio Co mu ni tá ria Edu -
ca ti va e Cul tu ral Ari nen se:

• Antô nio Antu nes Da mas ce no – Pre si den te
• João Eus tá quio Pe re i ra – Vi ce-Presidente
• Ma no el Pe re i ra de Abreu – Te sou re i ro
• Ma ria Ma ge la V. Vas con ce los – Se cre tá ria.

II – Voto

A im plan ta ção da rá dio co mu ni tá ria em Ari nos é
ini ci a ti va de uma as so ci a ção co mu ni tá ria cri a da por
fi gu ras de ex pres são da so ci e da de ari nen se.

A emis so ra, se gun do seu ato cons ti tu ti vo, “terá
fi na li da de edu ca ti va, ar tís ti ca, cul tu ral e in for ma ti va, o 
res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is da pes soa e da
fa mí lia em be ne fí cio do de sen vol vi men to ge ral da co -
mu ni da de de Ari nos...”

É com sa tis fa ção que dou pa re cer fa vo rá vel à
cri a ção da pri me i ra emis so ra de rá dio de fre qüên cia
mo du la da de Ari nos, um dos mais im por tan tes mu ni -
cí pi os do No ro es te de Mi nas Ge ra is.

Acom pa nho com in te res se, des de quan do De -
pu ta do Fe de ral e, pos te ri or men te, como Go ver na dor
do Esta do e ago ra Se na dor, o de sen vol vi men to eco -
nô mi co e so ci al de Ari nos, e o de sem pe nho de sua li -
de ran ça po lí ti ca e em pre sa ri al, for te men te com pro -
me ti da com o pro gres so do mu ni cí pio.

Nada mais jus to e opor tu no que Ari nos pos sa
dis por de uma rá dio co mu ni tá ria para di vul gar suas
men sa gens e atu ar em con ta to mais di re to com a po -
pu la ção. A rá dio será, por tan to, uma emis so ra a ser vi -
ço do povo de Ari nos.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 269, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -

so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu -
ral Ari nen se aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da au to ri za ção, opi -
na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo já apro va do pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor
– Álva ro Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos – José Co e -
lho – Arlin do Por to – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Ge ral do Cân di do – Hugo Na po leão – Lú cio Alcân -
ta ra – Ro meu Tuma – Val mir Ama ral – Osmar Dias
– Se bas tião Ro cha – José Fo ga ça.

PARECER Nº 191, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63,
de 2000, (nº 1.120/95, na Casa de ori gem), 
que dis põe so bre a in ser ção, nas fi tas de
ví de os gra va das que es pe ci fi ca, des ti na -
das à ven da ou alu guel no País, da se -
guin te men sa gem. “Faça sexo se gu ro.
Use ca mi si nha”.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de 2000, dis -
põe so bre a in ser ção, no iní cio das fi tas de ví deo con -
ten do fil mes eró ti cos e por no grá fi cos, des ti na das à
ven da ou alu guel no País, da men sa gem “Faça sexo
se gu ro. Use ca mi si nha,” du ran te, no mí ni mo, cin co se -
gun dos. A não exis tên cia da men sa gem re fe ri da su je -
i ta à apre en são do pro du to.

De ter mi na, ain da, que a lei que de ri var do pro -
je to en tra rá em vi gor cen to e vin te dias após sua pu -
bli ca ção.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos teve pa re ce res fa -
vo rá ve is das Co mis sões de Edu ca ção, Cul tu ra e
Des por to, de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia, e de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Re da ção.

Na pri me i ra co mis são re ce beu uma emen da
que res trin giu o tipo de fil me a tra zer a men sa gem
(ape nas as fi tas que con ti ves sem fil mes eró ti cos e 
por no grá fi cos), uma vez que o pro je to pre via, ori -
gi nal men te, que se ri am al can ça das pela de ter mi -
na ção to das as fi tas de ví deo co lo ca das à ven da
ou a alu guel no País, qual quer que fos se o tipo e o 
con te ú do do fil me que con ti ves sem. Na CCJR, re -
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ce beu três emen das para sa nar in cons ti tu ci o na li -
da de (de ter mi na ção de pra zo para re gu la men ta -
ção da lei pelo Po der Exe cu ti vo), cor ri gir a téc ni ca
le gis la ti va (cláu su la de re vo ga ção que con tra ri a va
dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998)
e para au men tar o pra zo para en tra da em vi gên cia 
da lei, con si de ra do mu i to exí guo (ori gi nal men te de 
ape nas trin ta dias). 

Encer ra do o pra zo re gi men tal, não fo ram apre -
sen ta das emen das.

A ma té ria está con tem pla da na le gis la ção fe -
de ral e, da mes ma for ma, não exis tem ou tras pro po -
si ções tra tan do da ma té ria em tra mi ta ção nes ta
Casa.

II – Aná li se

A pro po si ção é jus ti fi ca da como uma con tri bu i -
ção à pre ven ção das do en ças se xu al men te trans mis -
sí ve is, “es pe ci al men te a aids”, ba se a da em su po si -
ções de que a es tra té gia pro pos ta é efi caz para es ti -
mu lar o uso de pre ser va ti vo nas re la ções se xu a is;
que “atin gi rá um pú bli co bas tan te gran de”; e que sua
ado ção re pre sen ta rá um cus to “in sig ni fi can te” para os 
pro du to res da que las fi tas. Não apre sen ta, no en tan to, 
ele men tos que per mi tam com pro var es sas hi pó te ses. 
Re al men te, não é pre ci so re a li zar es tu dos para con -
clu ir que a in clu são da men sa gem terá pou quís si mo
ou ne nhum im pac to no cus to da pro du ção da que les
pro du tos. Não é ób vio nem fa cil men te de du zí vel, no
en tan to, que pos sa re sul tar em in cre men to do uso do
pre ser va ti vo, es pe ci al men te se o fil me que se se guir a 
ela con tra dis ser, pelo com por ta men to dos seus per -
so na gens, o que a men sa gem pro pug na.

De qual quer for ma, ain da que a es tra té gia seja 
de efi cá cia ques ti o ná vel e não atin ja um nú me ro tão
gran de de pes so as, como su põe seu pro po si tor e os 
de pu ta dos que a apro va ram, mal não vai fa zer a nin -
guém.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to so mos pela Apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de 2000.

Sala das Co mis sões, 18 de abril de 2001. –
Ro meu Tuma, Pre si den te – Gil vam Bor ges, Re la -
tor – Ma gui to Vi le la – Lú cio Alcân ta ra – Ade mir
Andra de – Osmar Dias – Ge ral do Althoff – Tião
Vi a na – Ma ri na Sil va – Luiz Pon tes – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Ge ral do Cân di do – Mo re i ra
Men des – Ju vên cio da Fon se ca – Ma u ro Mi ran da 
– Mar lu ce Pin to – Le o mar Qu in ta ni lha – Wal deck
Orne las – Se bas tião Ro cha.

PARECER Nº 192,  DE 2001 

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra no 30,
de 1998 (nº 4.544/98 na Casa de Ori gem),
que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
afi xa ção de qua dro com in for ma ções so -
bre dro gas psi co a ti vas, lí ci tas e ilí ci tas,
em lu ga res pú bli cos.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio 

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 1998 (PL
nº 4.544, de 1998, na ori gem), es ta be le ce que um
con jun to de es ta be le ci men tos – de ba res a en ti da des
re li gi o sas – e os ve í cu los de trans por te co le ti vo fi cam
obri ga dos a man ter, “em lu gar de des ta que”, “qua dro
com in for ma ções so bre o uso in de vi do de dro gas psi -
co a ti vas, lí ci tas e ilí ci tas”. 

Esta be le ce o pra zo de 180 dias para as pes so as 
ju rí di cas, pro pri e tá ri as dos es ta be le ci men tos e fro tas
já em fun ci o na men to, cum pri rem tal obri ga ção, e dis -
põe que elas, caso não o fa çam, fi cam im pe di das de
ob ter ou re no var al va rá de fun ci o na men to e cer ti fi ca -
dos de fi lan tro pia, de re co nhe ci men to de uti li da de pú -
bli ca e de imu ni da de tri bu tá ria, bem como de re ce ber
de con ces são ou per mis são de ser vi ços pú bli cos ou
as se me lha dos.

É pre vis ta re gu la men ta ção des sas me di das
pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de no ven ta dias a con -
tar da pu bli ca ção da lei. 

Infe re-se da jus ti fi ca ção o ob je ti vo do pro je to, que
é con tri bu ir para a pre ven ção do uso in de vi do de dro -
gas, em es pe ci al pela ju ven tu de, com base nos se guin -
tes pres su pos tos: “a in for ma ção é uma das gran des es -
tra té gi as da pre ven ção con tra o uso e abu so de dro gas”; 
a in for ma ção ci en tí fi ca so bre dro gas não está aces sí vel
ao gran de pú bli co (pais, edu ca do res e au to ri da des, em
es pe ci al); os me i os de co mu ni ca ção pro vo cam “mais
dú vi das do que es cla re ci men tos” no que con cer ne à
ques tão das dro gas; e “os jo vens apre ci am a apre sen ta -
ção de fa tos ci en tí fi cos con cre tos”.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, 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 dois pa re ce res de ple ná rio: o
pri me i ro, em subs ti tu i ção à Co mis são de Se gu ri da de
So ci al e Fa mí lia – fa vo rá vel, com emen da que acres -
cen tou os “ve í cu los de trans por te pú bli co” à lis ta de
es ta be le ci men tos al can ça dos pela lei – e o se gun do,
em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça 
e de Re da ção – com a con clu são pela ine xis tên cia de
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“qual quer obs tá cu lo de na tu re za cons ti tu ci o nal à
apro va ção” e pela boa téc ni ca le gis la ti va.

Envi a do ao Se na do 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 Assun tos So ci a is, onde re ce beu emen da
mo di fi ca ti va, de nos sa au to ria, para que a obri ga to ri e -
da de pre vis ta não al can ce os res ta u ran tes, mas sim
as lan cho ne tes.

Na le gis la tu ra pas sa da, dois re la to res fo ram de -
sig na dos e am bos ofe re ce ram pa re ce res pela re je i -
ção do Pro je to e da emen da apre sen ta da, que, no en -
tan to, não che ga ram a ser apre ci a dos. O Pro je to vol ta
ago ra à re a pre ci a ção des ta Co mis são.

II – Aná li se

As ações em pre en di das para com ba ter o uso in -
de vi do de dro gas, tan to por agên ci as go ver na men ta is 
como pela ini ci a ti va pri va da, ado tam três es tra té gi as
bá si cas, em pre ga das de for ma iso la da ou as so ci a da.

A pri me i ra des sas es tra té gi as bus ca o con tro le
da ofer ta e di ri ge suas acões para a er ra di ca cão de
plan ta cões e a des tru i ção de prin cí pi os ati vos, a re -
pres são à pro du ção, ao re fi no e ao trá fi co das subs -
tân ci as, o com ba te à la va gem de di nhe i ro en vol vi do
no trá fi co e o con tro le da co mer ci a li za ção e do uso
das dro gas. A se gun da ob je ti va a re du ção do con su -
mo e vol ta os es for ços e re cur sos para o de ses tí mu lo
ou re pres são do con su mo e para o tra ta men to dos
usuá ri os e de pen den tes. A es tra té gia de re du ção de
da nos, por fim, ca rac te ri za-se pela exe cu ção de
ações para pre ve nir as con se qüên ci as da no sas à sa -
ú de de cor ren tes do uso de dro gas, sem ne ces sa ri a -
men te di mi nu ir ou Inter fe rir na ofer ta ou no con su mo.

A dis se mi na ção de in for ma ção é com po nen te
im por tan te dos pro gra mas de se nha dos com base
nas duas úl ti mas es tra té gi as, mas tem ob je ti vos dis -
tin tos em cada caso.

Nos pro gra mas ba se a dos na es tra té gia de re du -
ção do con su mo, as ações de di fu são de in for ma ção
têm por ob je ti vos dis su a dir po ten ci a is con su mi do res,
de sen co ra jar a ex pe ri men ta ção e o uso e con ven cer
usuá ri os dos be ne fí ci os o tra ta men to, nes te caso ori en -
ta do para a ob ten ção de abs ti nên cia. Di ri gem-se, pre -
do mi nan te men te, a gru pos po pu la ci o na is que não
usam dro gas e à po pu la ção em ge ral e são exe cu ta das,
ba si ca men te, por meio de ati vi da des de edu ca ção –
nas es co las e em ou tros es ta be le ci men tos que con cen -
trem jo vens – e pe los me i os de co mu ni ca ção so ci al. 

Nos pro gra mas ori en ta dos para a re du ção de
da nos, a in for ma ção é di ri gi da a usuá ri os de dro gas e

visa in for má-los so bre os ris cos a que es tão ex pos tos
e as ma ne i ras de evi tar, re du zir ou con tor nar es ses
ris cos. Mais fre qüen te men te, a di fu são de in for ma ção 
nes ses pro gra mas tem por ob je ti vo de sen co ra jar o
com par ti lha men to de se rin gas en tre usuá ri os de dro -
gas in je tá ve is, como for ma de re du zir o ris co de trans -
mis são do HIV, dos ví rus das he pa ti tes e de ou tros
agen tes de trans mis são san guí nea. Nes ses ca sos, a
in for ma ção é di fun di da por meio de acon se lha men to,
de ações edu ca ti vas e de co mu ni ca ção so ci al; di fe -
ren te men te dos pro gra mas ori en ta dos para a re du -
ção do con su mo, des ti na-se es pe ci fi ca men te a usuá -
ri os de dro gas e não à po pu la ção em ge ral.

A efi cá cia da edu ca ção para a pre ven ção do uso 
de dro gas, lí ci tas ou ilí ci tas, per ma ne ce con ten ci o sa.
No en tan to, é pro vá vel que a dis se mi na ção pre co ce
de in for ma ção so bre in fec ção pelo HIV e aids, es pe ci -
al men te quan do di ri gi da para gru pos com alto ris co
de com par ti lha men to de se rin gas, fe i ta por fon tes ofi -
ci a is e não-oficiais, te nha al te ra do o cur so da epi de -
mia de aids em al guns pa í ses. Esse fa tor – in for ma -
ção – pode ter sido im por tan te para a li mi ta ção da dis -
se mi na ção do ví rus en tre usuá ri os de dro gas in je tá -
ve is em al gu mas das gran des ci da des eu ro péi as e
ame ri ca nas, mas, com cer te za, che gou mu i to tar de
em pa í ses da Ásia, onde o HIV já se ha via es pa lha do
lar ga men te nes se gru po quan do seus com po nen tes
fi ca ram cons ci en tes do ris co.

Entre tan to, não exis tem evi dên ci as da efi cá cia
da in for ma ção para pre ve nir a ex pe ri men ta ção e o
não-envolvimento com dro gas. Estu dos mos tra ram
que, en tre os jo vens nor te-americanos, por exem plo,
ao mes mo tem po em que fo ram atin gi dos al tís si mos
ní ve is de co nhe ci men to so bre os da nos ca u sa dos
pelo ci gar ro e o ris co de de pen dên cia, o con su mo de
ta ba co au men tou.

De qual quer modo, al guns fa to res re la ci o na dos
à for ma e aos me i os pe los qua is se trans mi te a in for -
ma ção são re le van tes: o con te ú do deve ter cre di bi li -
da de, ser ex plí ci to e an te ci par bar re i ras e res tri ções à
im ple men ta ção dos com por ta men tos de se ja dos.
Além dis so, sua apre sen ta ção deve ser ace i tá vel para 
a po pu la ção a que se des ti na e ser a ela di ri gi da.

O grau de de sen vol vi men to dos me i os de co mu -
ni ca ção e o per cen tu al de anal fa be tis mo en tre as po -
pu la ções a que se des ti na a in for ma ção são pro ble -
mas que li mi tam o al can ce das ati vi da des de dis se mi -
na ção de in for ma ção com vis tas ao con tro le do uso
de dro gas. Em vir tu de dis so, e con si de ran do que, pre -
su mi vel men te, os usuá ri os de dro gas têm me nor
aces so aos me i os con ven ci o na is de co mu ni ca ção so -
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ci al, é re co men da do que a dis se mi na ção de in for ma -
ção, para ser efe ti va, di ri ja-se es pe ci fi ca men te a eles
e es te ja as so ci a da, se pos sí vel, à ofer ta de acon se -
lha men to e as sis tên cia mé di ca e so ci al.

Nos pa í ses in dus tri a li za dos, as ati vi da des de in -
for ma ção e edu ca ção com o ob je ti vo de con tro lar o
uso de dro gas to ma ram-se, nos úl ti mos anos, mais di -
ri gi das, ex plí ci tas e ca ras, e, pro va vel men te, mais efi -
ci en tes. Por se rem mais di ri gi das, a lin gua gem ex plí -
ci ta que as deve ca rac te ri zar não ofen de gru pos con -
ser va do res da so ci e da de.

Em re la ção às cam pa nhas de co mu ni ca ção so ci -
al, le va das a cabo com o ob je ti vo de de ses ti mu lar o con -
su mo de dro gas, em ge ral se des co nhe ce sua efi cá cia,
uma vez que só mu i to ra ra men te elas são ava li a das.

Do ex pos to, po de-se de pre en der que, se fo rem
im ple men ta das as dis po si ções do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 30, de 1998, seu im pac to tan to na pre ven ção do 
uso de dro gas como na re du ção de da nos de cor ren tes
des se uso será mu i to pe que no. A re la ção cus to/be ne fí -
cio, no en tan to, pro va vel men te será ele va da.

As ra zões para isso são mu i tas: a in for ma ção não
es ta rá di ri gi da, como os es pe ci a lis tas e es tu dos dis po -
ní ve is re co men dam, mas será vol ta da para aten der a
in te res ses de jo vens, pais, edu ca do res e au to ri da des,
ao mes mo tem po, ain da que se pos sa du vi dar que to -
dos es ses seg men tos se rão atin gi dos por ela; o con te ú -
do, a for ma e a lin gua gem da in for ma ção a ser di fun di da 
não são de fi ni dos (a des pe i to de ser pos sí vel que a re -
gu la men ta ção mi ni mi ze esse pro ble ma); e o pro je to não 
pre vê quem ou que ins ti tu i ções se rão res pon sá ve is pela 
pro du ção da in for ma ção a ser di vul ga da nem das pe ças 
(car ta zes, tex tos, etc.) a se rem afi xa das nos qua dros,
nem a pe ri o di ci da de com que a in for ma ção será atu a li -
za da. De i xar a pro du ção das re fe ri das pe ças a cri té rio e
sob res pon sa bi li da de do dono do bar, da bo a te, do res -
ta u ran te, do ge ren te da em pre sa de trans por te ou da di -
re ção dos es ta be le ci men tos de en si no ou ou tros pre vis -
tos no pro je to se ria con tra di tó rio com toda a base de
jus ti fi ca ção da pro po si ção.

Além dis so, a pro po si ção tem dois pro ble mas
adi ci o na is. O pri me i ro é de mé ri to: o man da do de
cum pri men to é di ri gi do a en ti da de so ci al, cul tu ral, re -
cre a ti va, es por ti va, re li gi o sa ou be ne fi cen te, quan do
a obri ga to ri e da de deve al can çar os es ta be le ci men -
tos, e não as en ti da des, ain da que es tas, quan do
man te ne do ras da que les, pos sam e de vam ser
co-responsabilizadas pelo des cum pri men to. O se -
gun do é de téc ni ca Le gis la ti va: o art. 4º de ve ria in di car 
ex pres sa e não ge ne ri ca men te as dis po si ções re vo -
ga das, se gun do dis põe o art. 9º da Lei Com ple men tar 
nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

Por fim, es ta ría mos abrin do um pre ce den te:
logo te ría mos de le gis lar so bre a obri ga to ri e da de de
afi xar tam bém, nos es ta be le ci men tos ci ta dos, in for -
ma ções so bre aids, ne ces si da de de va ci na ção, in -
cen ti vo ao ale i ta men to ma ter no, con tro le da gli ce mia
para pre ven ção do di a be tes, hi per ten são ar te ri al e
ou tras ações de pro mo ção de sa ú de e de pre ven ção
de do en ças para as qua is a dis se mi na ção de in for ma -
ção é re le van te.

Em con clu são: o pro je to pre vê a ins ti tu ci o na li za -
ção de uma ati vi da de cujo im pac to so bre a pre ven ção 
do uso de dro gas, lí ci tas ou ilí ci tas, é ques ti o ná vel, e
que ge ra rá um cus to não des pre zí vel para pro pri e tá ri -
os e ad mi nis tra do res dos es ta be le ci men tos e ve í cu -
los al can ça dos pela pro pos ta.

A ex clu são dos res ta u ran tes e a in clu são das
lan cho ne tes en tre os es ta be le ci men tos al can ça dos
pela obri ga to ri e da de de man ter qua dro com in for ma -
ções so bre dro gas – como pre vê a Emen da Mo di fi ca -
ti va nº 1 – em nada al te ra nos sa aná li se.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, so mos pela Re je i ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 1998, e da Emen -
da Mo di fi ca ti va nº 1.

Sala da Co mis são, 18 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Gil vam Bor ges, Re la tor –
Tião Vi a na – Ge ral do Althoff – Ma ri na Sil va – Wal -
deck Orne las – Ade mir Andra de – Osmar Dias –
Le o mar Qu in ta ni lha – Mo re i ra Men des – Lú cio
Alcân ta ra – Se bas tião Ro cha – Ma u ro Mi ran da –
Ma gui to Vi le la – Luiz Pon tes – Ju vên cio da Fon se -
ca – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ge ral do Cân di do 
– Mar lu ce Pin to

LEGISLAÇÃO CITADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Sub se ção III
Das Leis

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de 2000 (nº
1.180/95, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
in ser ção, nas fi tas de ví deo gra va das que es pe ci fi -
ca, des ti na das a ven da ou alu guel no País, da se -
guin te men sa gem: “Faça sexo se gu ro. Use ca mi si -
nha”, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe -
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce -
ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 1998 (nº 4.544/98, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e da de
de afi xa ção de qua dro com in for ma ções so bre dro gas 
psi co a ti vas, lí ci tas e ilí ci tas, em lu ga res pú bli cos, cujo
pa re cer foi lido an te ri or men te, de acor do com o dis -
pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi men to
Inter no, fica aber to o pra zo de dois dias úte is para in -
ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo dos mem bros
do Se na do, para que a ma té ria con ti nue sua tra mi ta -
ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, du -
ran te o pra zo úni co pre vis to no in ci so I do art. 375
do Re gi men to Inter no, fo ram apre sen ta das, pe ran te 
a Co mis são de Assun tos So ci a is, três emen das ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 22, de 2001 (nº
3.998/2001, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra a Lei nº 8.212,
de 24 de ju lho de 1991, a Lei n º 8.870, de 15 de
abril de 1994, a Lei nº 9.317, de 5 de de zem bro de
1996 (con tri bu i ção pre vi den ciá ria da em pre sa ru ral
e da agro in dús tria; con sór cio sim pli fi ca do de pro du -
to res ru ra is; be ne fí ci os fis ca is para agro in dús tria),
que tra mi tam em re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal. 

As re fe ri das emen das vão à pu bli ca ção no Diá -
rio do Se na do Fe de ral e em avul sos para dis tri bu i ção 
às Sras e aos Srs. Se na do res, na for ma re gi men tal.

O pro je to e as emen das vol tam à Co mis são de 
Assun tos So ci a is, para exa me.

São as se guin tes as emen das apre -
sen ta das:

Emen das apre sen ta das du ran te o
pra zo úni co pre vis to no in ci so I do art.
375 do Re gi men to Inter no, pe ran te a Co -
mis são de Assun tos So ci a is, ao Pro je to
de Lei nº 22, de 2001 (nº 3.998/2001, na
Casa de ori gem), de in ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra Lei nº
8.870, de 15 de abril de 1994, a Lei nº
9.317, de 5 de de zem bro de 1996 (con tri -
bu i ção pre vi den ciá ria da Empre sa Ru ral
e da Agro in dús tria; Con só cio sim pli fi ca -
do de pro du to res Ru ra is; be ne fí ci os fis -
ca is para agro in dús tria), que tra mi ta em
re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1
(Ao PLC 22, de 2001)

Alte ra, no art 1º do Pro je to, a re da -
ção do § 5º do art. 22-A da Lei nº 8.212,
de 1991, pas sa a vi go rar com as se guin -
tes al te ra ções:

Art 22.A.  .............................................
.............................................................
§ 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 co mer ci a li za ção
da pro du ção, des ti na do ao Ser vi ço Na ci o nal 
de Apren di za gem Ru ral (SENAR)."

Jus ti fi ca ção

As con tri bu i ções de vi das ao SENAR, a se rem
ar re ca da das pelo INSS, con for me dis pos to no art. 94
da Lei nº 8.212, de 1991, de vem ter a mes ma base de
cál cu lo das con tri bu i ções a ele de vi das.

Como a con tri bu i ção ins ti tu í da pelo art. 22-A,
em subs ti tu i ção às in ci den tes so bre a fo lha de sa lá rio
dos se gu ra dos, tem por base de cál cu lo 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, im põe-se que essa tam bém seja a base da con -
tri bu i ção de vida ao Se nar.

A ter mi no lo gia em pre ga da nes se pa rá gra fo –
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, está tec ni ca men te in cor re ta,
pois im pli ca con tri bu i ções, para o INSS e para o Se -
nar, so bre ba ses dis tin tas.

Por isso, a ne ces si da de da cor re ção.
Sala das Ses sões, 23 de abril de 2001. – Se na -

dor Wal deck Orne las.
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EMENDA ADITIVA Nº 2
(Ao PLC 22, de 2001)

Acres cen te-se ao art. 1º do PL, que
al te ra a re da ção da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, a se guin te dis po si ção:

“Art. 30. .................................................

..............................................................
IV – 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 des te
ar ti go, na for ma es ta be le ci da em re gu la -
men to;

..............................................................
X – 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 ali -
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)

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

Jus ti fi ca ção 

A emen da tem por ob je ti vo res ta be le cer a re da -
ção do Pro je to do Po der Exe cu ti vo que es ta be le cia o
fim da sub-rogação das obri ga ções dos pro du to res
ru ra is pes soa fí si ca, in ci den te so bre o va lor da co mer -
ci a li za ção de sua pro du ção, ao ad qui ren te, con su mi -
dor, con sig na tá rio ou co o pe ra ti va des sa pro du ção.

2. As al te ra ções ora pro pos tas para os in ci sos
IV, X e XI têm por fim ade quar as res pec ti vas re da -
ções em de cor rên cia da ma nu ten ção da sub-rogação
ape nas para o se gu ra do es pe ci al, uma vez que a for -
ma de con tri bu ir para a Pre vi dên cia So ci al des se con -
tri bu in te não está sen do tra ta da nes te Pro je to de lei.

O in ci so XII está sen do acres ci do para es ta be le cer o
pra zo para cum pri men to da obri ga ção de que tra ta o
art. 25, pelo pro du tor ru ral pes soa fí si ca, que pas sa a
ser o res pon sá vel pelo re co lhi men to.

3. As ra zões para a eli mi na ção da sub-rogação
são sim ples e ló gi cas. Como o em pre ga dor ru ral vai fi -
car com cré di to de 50% de con tri bu i ção des con ta da
do em pre ga do re co lhi da, para de du ção no mo men to
de re co lher a sua pró pria con tri bu i ção, no pró prio mês 
ou nos pró xi mos onze me ses, se esta for sub-rogada,
ele não terá como com pen sar o seu cré di to. Re sul ta -
ria que para efe ti var-se o seu ga nho, ele te ria que
com pro var o va lor da con tri bu i ção sub-rogada aos ad -
qui ren tes e so li ci tar do INSS a res ti tu i ção cor res pon -
den te. Nes se caso, o INSS te ria que usar de re cur sos
efe ti va men te ar re ca da dos para res ti tu ir o va lor do cré -
di to ao pro du tor, sem ter cer te za de ha ver re ce bi do a
con tri bu i ção de vi da pela co mer ci a li za ção re a li za da.

4. Re gis tre-se que a sub-rogação de há mu i to
não ocorre em re la ção aos pro du to res ru ra is pes so as
ju rí di cas. A ex tin ção da sub-rogação nes se seg men to
deu-se em ra zão de di fi cul da des ope ra ci o na is. Nem
sem pre o ad qui ren te con se guia iden ti fi car no do cu men -
to fis cal se o pro du to pro vi nha di re ta men te de pro du tor
ru ral pes soa ju rí di ca ou de ou tro co mer ci an te.

5. Em ver da de, não há ra zão para sub-rogar a
obri ga ção do em pre ga dor pro du tor ru ral, pois que, sen -
do ele em pre ga dor ru ral, tem que efe tu ar o re co lhi men -
to da con tri bu i ção re ti da dos seus em pre ga dos. E, para
re co lher a con tri bu i ção de vi da so bre a co mer ci a li za ção,
bas ta que in clua, na mes ma Guia de Re co lhi men to da
Pre vi dên cia, o va lor da pró pria con tri bu i ção men sal. Se
ti ver cré di to a com pen sar, este será com pen sa do de
for ma sim ples, se gu ra e con tro lá vel.

6. Como se vê, as al te ra ções pro pos tas nos in ci -
sos IV, X, XI e XII do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991,
têm como ob je ti vo man ter o tra ta men to atu 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 a sua pro du ção, em re la ção ao pra zo de re co lhi -
men to de sua con tri bu i ção, que se fi ze ram ne ces sá ri as
em vir tu de da eli mi na ção do ins ti tu to da sub-rogação
para os pro du to res ru ra is pes so as fí si cas.

7. A ma nu ten ção da sub-rogação pre ju di ca, se
não in vi a bi li za, a per mis são da de du ção de 50% do
va lor da con tri bu i ção des con ta da do em pre ga do e
efe ti va men te re co lhi da. A ado ção da po lí ti ca de in cen -
ti vos à ins cri ção pre vi den ciá ria me di an te o me ca nis -
mo do cré di to fis cal, mola mes tra do Pro je to de lei, ali -
a da, ain da, aos ob je ti vos de sim pli fi ca ção e uni for mi -
za ção da le gis la ção só é pos sí vel com a eli mi na ção
da sub-rogação.
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8. Como de mons tra do, a in tro du ção do me ca -
nis mo de cré di to im põe a eli mi na ção da sub-rogação
da obri ga ção do pro du tor para o ad qui ren te.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2001. – Se na -
dor Wal deck Orné las.

EMENDA MODIFICATIVA Nº  3
(Ao PLC nº 22, de 2001)

Dê-se ao art. 3º do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 22 de 2001 a se guin te re da ção:

“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, re fe ri da na alí nea
a, do in ci so V 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 çãa ru ral."

Jus ti fi ca ção

A pro pos ta apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos do bra a con tri bu i ção dos se gu ra dos es pe ci a is,
atin gin do um seg men to fra gi li za do da so ci e da de ru -
ral. Os se gu ra dos es pe ci a is são os pro du to res, os
par ce i ros, me e i ros e ar ren da tá ri os ru ra is, além do
pes ca dor ar te sa nal que exer cem suas ati vi da des in di -
vi du al men te ou com a fa mí lia, em re gi me de eco no -
mia de sub sis tên cia.

Ao con trá rio de do brar as con tri bu i ções des se
seg men to, o mais cor re to do pon to de vis ta so ci al
será isen tá-los des se en car go, sem pre ju í zo do aten -
di men to do Se nar, uma vez que o pró prio le gis la dor
Cons ti tu in te, no pa rá gra fo 8º do art. 195, as se gu rou
tra ta men to igua li tá rio ao se gu ra do es pe ci al, equi pa -
ran do-o ao tra ba lha dor do cam po, in clu si ve con ce -
den do-lhe be ne fí ci os pre vi den ciá ri os.

Assim, se o Se nar foi cri a do para, com a con tri -
bu i ção dos em pre ga do res ru ra is, pres tar aten di men to 
ao ho mem do cam po, não se ria ra zoá vel co brar de
um ou tro seg men to as se me lha do, ain da me nos fa vo -
re ci do, qual quer alí quo ta por es ses ser vi ços. Se pe -
no sa para os se gu ra dos es pe ci a is, tal con tri bu i ção
para o Se nar é in sig ni fi can te, prin ci pal men te se ve ri fi -
car mos que a mes ma pro pos ta guar da boa mar gem
de com pen sa ção, quan do au men ta em 100% as alí -

quo tas do pro du tor ru ral pes soa fí si ca e em 150% a
alí quo ta ao em pre ga dor ru ral pes soa ju rí di ca.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2001. – Se na -
dor Orneck Orné las.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em
obe diên cia ao dis pos to no art. 56 da Lei Com ple men -
tar n.º 101, de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal),
en ca mi nhou, den tro do pra zo, ao Tri bu nal de Con tas
da União as con tas do Se na do Fe de ral, re fe ren tes ao
exer cí cio de 2000.

O ex pe di en te foi au tu a do como Ofí cio CN nº. 5,
de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, os se guin tes Avi sos:

– nº 63, de 2001 (nº 1.112/2001, na ori gem), de
28 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão
nº 52, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da no De par ta men to de Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem – DNER, com o ob je ti vo de
ava li ar ir re gu la ri da des em pa ga men tos de pre ca tó ri -
os fora da or dem cro no ló gi ca de sua apre sen ta ção
bem como pa ga men tos de cor ren tes de acor dos ex -
tra ju di ci a is ou de ações ju di ci a is em cur so com do ta -
ção or ça men tá ria des ti na da ao pa ga men to de pre ca -
tó ri os, (TC – 001.770/2000-8); 

– nº 64, de 2001 (nº 1.236/2001, na ori gem), de
28 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 158, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de For ta le -
za/CE, na área de con vê ni os, no pe río do de 01/01/96
a 27/02/97 (TC – 275.079/97-0). 

– nº 65, de 2001 (nº 1.174/2001, na ori gem), de
28 de mar ço úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são
nº 160, de 2001-TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria de ca rá ter fi nan ce i ro e ope ra ci o nal re a li za da 
nas obras do Pro je to Pe rí me tro de Irri ga ção do Cu -
ru-Paraipaba, Esta do do Ce a rá, de res pon sa bi li da de
do De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas 
– DNOCS (TC – 008.783/99-3); 

– nº 66, de 2001 (nº 1.297/2001, na ori gem), de
3 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 58
e do Acór dão nº 228, am bos de 2001, do Ple ná rio e
da 1ª Câ ma ra (TCU), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e Voto que os fun da men tam, so bre au di to ria
re a li za da no De par ta men to de Na ci o nal de Estra das
de Ro da gem – DNER, no pe río do de 21 a 30/03/94,
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com o ob je ti vo de apu rar de nún ci as pu bli ca das na im -
pren sa, so bre su pos tas ir re gu la ri da des em con tra to
fir ma do en tre o DNER e a em pre sa Pro tos Enge nha -
ria Ltda. (TC – 008.798/2000-0); 

– nº 67, de 2001 (nº 1.370/2001, na ori gem), de
4 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
177, 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 nas obras de res ta u ra ção de tre chos
das Ro do vi as Esta du a is MT-170, MT-175, MT-246,
MT-270 e MT-343, de res pon sa bi li da de do De par ta -
men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas – DVOP do Esta do 
de Mato Gros so (TC – 011.185/2000-1); e 

– nº 68, de 2001 (nº 1.339/2001, na ori gem), de
4 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
178, 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 nos ór gãos do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, com o ob je ti vo de ava li ar pro je tos de
co o pe ra ção téc ni ca in ter na ci o nal fir ma dos com o
Pro gra ma da Na ções Uni das para o De sen vol vi men to 
– PNUD (TC – 005.289/99-8); 

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Go ver no do Esta do
do Rio Gran de do Sul o Ofí cio n.º S/12, de 2001 (n.º
29/2001, na ori gem), de 20 do cor ren te, so li ci tan do,
com base no art. 29 da Lei Com ple men tar n.º 101, de
2000, que o Se na do Fe de ral re qui si te ao Ban co Cen -
tral do Bra sil o pro ces so de emis são de Le tras Fi nan -
ce i ras da que le Esta do, no sen ti do de que esta Casa
apre cie o Ple i to do Esta do do Rio Gran de do Sul para
que pos sa ro lar as Le tras Fi nan ce i ras de cor ren tes da
7ª e 8ª par ce las de pre ca tó ri os ju di ci a is, ven cí ve is em
15 de maio de 15 de no vem bro pró xi mos.

O ex pe di en te vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
So bre a mesa, ex pe di en te 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 207, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
Inter no, a tra mi ta ção em con jun to do Pro je to de Lei do 
Se na do nº 216, de 1999, com o Pro je to de Lei Se na do 
nº 271, de 2000.

Sala das Ses sões, em 24 de abril de 2001.–
Osmar Dias, Se na dor

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or -
men te, in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art.
255, II, “c”, item 8, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 208, DE 2001

Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro que a Hora do 
Expe di en te da Ses são Ordi ná ria do dia 20 de ju nho
de 2001, seja de di ca da ao dé ci mo ani ver sá rio de fa le -
ci men to do his to ri a dor Caio Pra do Jú ni or, que trans -
cor reu em no vem bro de 2000. 

A ho me na gem jus ti fi ca-se por que Caio Pra do
Jú ni or está in dis so lu vel men te li ga do à me mó ria e à
atu a li da de do pen sa men to da es quer da bra si le i ra,
ain da mais quan do se leva em con si de ra ção a im por -
tân cia do ho me na a e a do no ce ná rio da cul tu ra na ci o -
nal e o fato de seu nome iden ti fi car-se com o que exis -
te de mais mo der no na his to ri o gra fia bra si le i ra.

Sala das Ses sões 24 de abril de 2001 – Ro ber -
to Fre i re – Se na dor – Car los Wil son – Ca sil do Mal -
da ner – Na bor Ju ni or – Pe dro Si mon – Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – De acor do com o dis pos to no art. 255, I, “b” do
Re gi men to Inter no, este re que ri men to será ob je to de
de li be ra ção após a Ordem do Dia.

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:

Ofí cio nº 137/01

Bra sí lia, 17 de abril de 2001  

Se nhor Pre si den te,  
Te nho a hon ra de in di car pelo Par ti do Pro gres -

sis ta Bra si le i ro PPB, o De pu ta do Már cio Re i nal do Mo -
re i ra, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Cle o -
nân cio Fon se ca, que de ve rá ocu par a vaga de su -
plen te, para in te gra rem a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª tem a pa la vra.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel na pror ro ga ção do Expe di en te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to a mi nha ins cri ção.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Pre si den te, como Lí der, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Antes, que ro de fe rir os pe di dos fe i tos pe los
no bres Se na do res. Na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te V. Exas te rão as se gu ra do o di re i to de
uso da pa la vra por 5 mi nu tos para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, como Lí der, por 5 mi nu tos.

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, ocu po a tri bu na para 
apre sen tar à Mesa e ao Ple ná rio um re que ri men to
no sen ti do de que esta Casa en vie vo tos de con gra -
tu la ções aos Srs. Mi nis tros José Ser ra, da Sa ú de, e
Cel so La fer, das Re la ções Exte ri o res, pe las ra zões
que pas so a ex por. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o com -
ba te à Aids vem sen do uma das ma i o res lu tas das
au to ri da des de sa ú de de to dos os pa í ses. Nes se
em ba te, ne nhu ma ou tra me di da tem-se mos tra do
tão efi caz para evi tar a mor ta li da de quan to a dis tri -
bu i ção, aos pa ci en tes so ro po si ti vos, dos me di ca -
men tos que com põem o “co que tel an ti-Aids”.

Da dos for ne ci dos pe las au to ri da des bra si le i ras 
in for mam que, des de que o Mi nis té rio da Sa ú de
pas sou a dis tri bu ir gra tu i ta men te o co que tel, o nú -
me ro de mor tes caiu pela me ta de.

Con tu do, a po lí ti ca de dis tri bu i ção dos me di ca -
men tos que com põem o co que tel so men te é pos sí -
vel de vi do à fa bri ca ção, em ter ri tó rio bra si le i ro, de al -
guns des ses re mé di os. 

Os fa bri can tes in ter na ci o na is de me di ca men -
tos, de ten to res das pa ten tes des ses re mé di os, in -
sen sí ve is aos ape los hu ma ni tá ri os, têm-se po si ci o -
na do de for ma con trá ria à li be ra ção das pa ten tes
para a fa bri ca ção dos itens que in te gram o co que tel, 
ale gan do, ba si ca men te, os al tos in ves ti men tos em
pes qui sa e o di re i to in ter na ci o nal so bre pa ten tes.

Nes se con tex to, a vi tó ria bra si le i ra jun to à Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU é ex tre ma men -
te sig ni fi ca ti va, pois in di ca dois pon tos fun da men ta is:
re mé di os não po dem ser tra ta dos como sim ples bem
de con su mo; e não é lí ci to que se pri vi le gie o lu cro,
im pe din do o tra ta men to de po pu la ções mi se rá ve is
pelo mun do afo ra.

Cum pre ain da res sal tar que a re so lu ção foi apro -
va da por 52 dos 53 pa í ses que com põem a Co mis são, 
sen do ex ce ção os Esta dos Uni dos, que se abs ti ve ram 
por ra zões de cu nho me ra men te co mer ci al. 

Assim, é mais do que jus to o re co nhe ci men to
e a ho me na gem des ta Casa ao tra ba lho de sen vol vi -
do pe los Mi nis té ri os da Sa ú de e das Re la ções Exte -
ri o res, que ob ti ve ram uma de ci são his tó ri ca da
ONU, de ci são essa que fa vo re ce rá, de modo es pe ci -
al, as po pu la ções mais ca ren tes do mun do.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, essa vi -
tó ria bra si le i ra, con se gui da on tem, como dis se, por
52 vo tos dos pa í ses pre sen tes àque la Co mis são –
com uma úni ca abs ten ção, exa ta men te dos Esta dos 
Uni dos da Amé ri ca, que nes se mo men to de fen di am
os in te res ses dos la bo ra tó ri os – me re ceu um edi to ri -
al do jor nal O Glo bo, de no mi na do “Jus ta Ca u sa”,
que já an te ci pa da men te peço a sua trans cri ção nos
Ana is des ta Casa; ma té ria de igual teor e im por tân -
cia da Fo lha de S. Pa u lo, sob o tí tu lo “Re mé dio an -
ti-Aids vira ‘di re i to hu ma no’”, e ain da ma té ria do Jor -
nal de Bra sí lia e de di ver sos ou tros jor na is, to das
ver san do so bre este as sun to.

Des ta for ma, Sr. Pre si den te, en ca mi nho à
Mesa um re que ri men to, nos ter mos do art. 222 do 
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, para que
seja en vi a do um voto de con gra tu la ções aos Srs.
Mi nis tros José Ser ra, da Sa ú de, e Cel so La fer,
das Re la ções Exte ri o res, pelo bri lhan te tra ba lho
de sen vol vi do jun to à Co mis são de Di re i tos Hu ma -
nos da Orga ni za ção das Na ções Uni das, que cul -
mi nou com a apro va ção, por aque le or ga nis mo in -
ter na ci o nal, da pro pos ta bra si le i ra de re so lu ção,
de fi nin do o aces so aos me di ca men tos e à tec no -
lo gia de com ba te à Aids uma ques tão de di re i tos
hu ma nos. 

É o re que ri men to que apre sen to à Mesa. 

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE ( Anto nio Car los Va la da -
res ) – V. Exª será aten di do na sua pre ten são.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, con sul to V. Exª se já hou ve as três
ins cri ções para co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Hou ve ape nas duas ins cri ções.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– So li ci to que V. Exª me ins cre va em ter ce i ro lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na for ma re gi men tal, V. Exª será aten di do como 
o ter ce i ro ora dor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, por 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não apar te ei o
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, em bo ra de se jas -
se fa zê-lo, por que S. Exª es ta va fa lan do na con di ção
de Lí der e só dis pu nha de cin co mi nu tos. Mas eu tam -
bém que ro enal te cer a po si ção do Bra sil, so bre tu do
do Mi nis té rio da Sa ú de e do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, no que con cer ne a essa vi tó ria ma ra vi lho -
sa com re la ção aos me di ca men tos con tra a Aids.

Já tive opor tu ni da de de fa lar des ta tri bu na so bre 
a po si ção do Bra sil, País que im ple men ta o ma i or e
mais des ta ca do pro gra ma, quer na fa bri ca ção dos
pro du tos para o co que tel con tra a Aids, quer no en -
fren ta men to de po si ções fir mes, por que a nos sa Lei
de Pa ten tes nos per mi te, em caso de in te res se pú bli -
co in dis cu tí vel, a pos si bi li da de de pro du zir me di ca -
men tos no Bra sil para com ba ter essa mal fa da da en -
fer mi da de, que vem di zi man do a vida de tan tas pes -
so as no mun do, so bre tu do na Áfri ca.

Tam bém, Sr. Pre si den te, gos ta ria de ter enal te -
ci do an te ri or men te a luta do povo sul-africano e da
Áfri ca de uma ma ne i ra ge ral, quan do tam bém, por
meio de uma luta e de um pro tes to in ten so, con se guiu 
com que trin ta e nove la bo ra tó ri os, ou seja, os me ga -
la bo ra tó ri os que pro du zem es ses fár ma cos, de i xas -
sem de en trar com um pro ces so na Jus ti ça in ter na ci o -
nal con tra es ses po vos afri ca nos, se guin do o exem plo 
do Bra sil.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Car los Pa tro -
cí nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço V. Exª, com mu i to pra zer, emi nen te Se na dor Se -

bas tião Ro cha, que tam bém é pre o cu pa do com es sas 
ques tões que di zem res pe i to à sa ú de das nos sas po -
pu la ções.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Car los Pa tro cí nio, tomo dois mi nu tos do seu
tem po, exa ta men te para me con gra tu lar com V. Exª
pelo pro nun ci a men to, ao mes mo tem po que o faço
com re la ção ao pro nun ci a men to an te ri or do emi nen te 
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos. Acre di to que o
Se na do deve, de fato, re gis trar e con gra tu lar-se com
essa vi tó ria do Bra sil na cú pu la da ONU. Vejo que é
uma vi tó ria da com pe tên cia e da von ta de po lí ti ca. O
Ita ma raty tem, na ma i o ria das ve zes, con du zi do bem
as ques tões ex ter nas do Bra sil. É um ór gão que tem
tra di ção de con quis tas im por tan tes para o nos so
País. E o Mi nis tro José Ser ra vem-se po si ci o nan do
com fir me za di an te de to das es sas lu tas que en vol -
vem o ca pi tal e o so ci al. Sou de um Par ti do de Opo si -
ção, mas te nho uma vir tu de: apren di, no de cor rer do
tem po, a re co nhe cer os acer tos, os mé ri tos de quem
tra ba lha e con se gue ven cer obs tá cu los im por tan tes.
E o Bra sil aca ba de ven cer um gran de obs tá cu lo. É
cla ro que hou ve a in fluên cia de vá ri os fa to res, mas
essa vi tó ria de cor re de um as sun to bem en ca mi nha -
do pelo Bra sil. Por isso, sem que rer to mar mais tem po 
de V. Exª, enal te ço tam bém o com por ta men to das au -
to ri da des bra si le i ras ao tra tar do as sun to. É cla ro que
os la bo ra tó ri os ce de ram quan to à li be ra ção das pa -
ten tes por que so fri am pres sões de or dem eco nô mi ca
mu i to gran des e pro fun das; po de ri am ter pre ju í zos
mu i to ma i o res em fun ção do des gas te que es ta vam
so fren do na opi nião pú bli ca dos pa í ses de sen vol vi -
dos, se não abris sem mão da pa ten te. Pa ra be ni zo V.
Exª por tra tar des se as sun to. Vo tos de lou vor e con -
gra tu la ção aos dois Mi nis tros e ao Go ver no bra si le i ro.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço, emi nen te Se na dor Se bas tião Ro cha. Ao
tem po em que in cor po ro o seu apar te ao meu pro nun -
ci a men to, gos ta ria de pres tar o tes te mu nho de que V.
Exª tem re la ta do ma té ri as im por tan tís si mas de in te -
res se do Go ver no e da so ci e da de bra si le i ra. V. Exª
tem sen si bi li da de e sabe dis cer nir aqui lo que é cor re -
to e aqui lo que cer ta men te não é do agra do ou fere
ide o lo gi ca men te o pen sa men to de V. Exª.

Sr. Pre si den te, con gra tu lo-me tam bém com o
Encon tro dos Go ver na do res do PFL e da Exe cu ti va
Na ci o nal do PFL, ocor ri do on tem em São Luís do Ma -
ra nhão, ten do como an fi triã a nos sa que ri da Go ver na -
do ra Ro se a na Sar ney. Re go zi jo-me com o ma ni fes to,
as si na do por to dos os Go ver na do res, hi po te can do to -
tal e ir res tri to apo io à con ti nu i da de, ago ra de ma ne i ra
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mais cé le re, das obras da cons tru ção da Fer ro via
Nor te-Sul.

Tra mi ta nes ta Casa, ten do sido dis cu ti do hoje na 
Co mis são de Infra-Estrutura, o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 1/2001, que pre ten de ex tin guir a Va lec, a
Con ces si o ná ria da Fer ro via Nor te-Sul. Tive opor tu ni -
da de de apre sen tar emen das a esse pro je to, aco lhi -
das no âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia pelo emi nen te Re la tor, Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães. O pro je to tra mi ta em re gi me de ur -
gên cia, de ven do, por tan to, ser apre ci a do até o pró xi -
mo dia 6 de maio. Faço um ape lo para que pos sa mos
me re cer o apo io dos nos sos Pa res nes ta Casa no
sen ti do de que re fe ren dem o ma ni fes to dos Go ver na -
do res do PFL de todo o País no que con cer ne à con ti -
nu i da de das obras da Fer ro via Nor te-Sul e à não ex -
tin ção da Va lec, con for me con tem pla do no subs ti tu ti -
vo do De pu ta do e ex-Ministro Eli seu Re sen de ao pro -
je to de lei ori un do do Po der Exe cu ti vo.

Sr. Pre si den te, é com gran de sa tis fa ção que tra -
go ao co nhe ci men to do Se na do Fe de ral uma im por -
tan te ini ci a ti va do Go ver na dor Si que i ra Cam pos, do
Esta do do To can tins: o pro je to “To can tins Me mó ria
Viva”.

Tra ta-se de res ga tar, com a ma i or fi de li da de
pos sí vel, a his tó ria do Esta do do To can tins, ten do
como pon to de re fe rên cia o ou vi dor Jo a quim The o tô -
nio Se gu ra do, que li de rou o mo vi men to pela au to no -
mia do Nor te da en tão Pro vín cia de Go iás.

O pro je to “To can tins Me mó ria Viva” é co or de na -
do pe los se cre tá ri os es ta du a is de Co mu ni ca ção, Se -
bas tião Vi e i ra de Melo, e da Cul tu ra, Ká tia Ro cha, e
con ta com a par ti ci pa ção de aca dê mi cos e pes qui sa -
do res: o juiz e mem bro da Aca de mia To can ti nen se de
Le tras, Mar co Antony Vil las Boas; o jor na lis ta e edi -
tor-chefe do Jor nal do To can tins, José Se bas tião Pi -
nhe i ro; os es cri to res Li be ra to Pó voa e Osval do Cos ta
Pó voa; e os jor na lis tas Luiz Pi res, Otá vio Bar ros e
Luís Espín do la de Car va lho.

A his to ri a do ra da Se cre ta ria de Esta do da Cul tu -
ra, Mag da Ma ria Pra do Amo rim, é res pon sá vel pela
pes qui sa, or ga ni za ção e sis te ma ti za ção das fon tes
de in for ma ção e pela ela bo ra ção dos ro te i ros de vi si -
tas da Co mis são do pro je to ”To can tins Me mó ria
Viva”.

Já fo ram re a li za das vi a gens de pes qui sas às ci -
da des de Pa ra nã e Por to Na ci o nal, onde en con tra ram 
a casa em que te ria vi vi do o ou vi dor Jo a quim The o tô -
nio Se gu ra do, mar co ini ci al da his tó ria do Esta do do
To can tins.

Ao fi nal dos tra ba lhos, a Co mis são pre ten de pu -
bli car um li vro so bre a his tó ria do Esta do do To can -
tins, para o que con ta com o apo io de pes qui sa do res
in di vi du a is como De ja i me Ai res da Sil va, pa ren te de
se gun do grau de Ma ria Ayres da Sil va, es po sa de
Sim plí cio The o tô nio Se gu ra do, fi lho do ou vi dor Jo a -
quim The o tô nio Se gu ra do.

Ape sar de o pro je to “To can tins Me mó ria Viva”
ain da se en con trar no iní cio, já con ta com o apo io do
Mu seu Ultra ma ri no de Por tu gal, que vai en vi ar um
acer vo mi cro fil ma do para apro fun dar as pes qui sas
his tó ri cas a se rem re a li za das pelo pro je to.

Os do cu men tos his tó ri cos pes qui sa dos pela
Co mis são já per mi ti ram a lo ca li za ção de duas bis ne -
tas do Ou vi dor Jo a quim The o tô nio Se gu ra do.

O Go ver na dor Si que i ra Cam pos re ce beu, no dia 
26 de mar ço, Dé bo ra Se gu ra do Ca bral, ta ta ra ne ta do
ou vi dor da Co mar ca da Pal ma, atu al men te re si din do
em Pal mas, e que irá au xi li ar a Co mis são nas pes qui -
sas do pro je to “To can tins Me mó ria Viva”.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o pro je to
“To can tins Me mó ria Viva”, ini ci a ti va im por tan te do
Go ver no do Esta do do To can tins, é uma de mons tra -
ção da pre o cu pa ção do Go ver na dor Si que i ra Cam -
pos com a nos sa his tó ria, com as nos sas ra í zes, com
nos sa cul tu ra e com nos sa iden ti da de como povo.

O en tu si as mo hoje vi vi do pelo povo de Por to
Na ci o nal, que pre ten de res ga tar a me mó ria do Ou vi -
dor Jo a quim The o tô nio Se gu ra do, cer ta men te con ta -
gi a rá todo o povo do Esta do do To can tins, pois um
dos ob je ti vos prin ci pa is do Pro je to To can tins Me mó ria 
Viva é exa ta men te pro vo car a dis cus são, o de ba te e o 
in te res se do nos so povo quan to aos fa tos de nos sa
his tó ria.

O Esta do do To can tins não é ape nas uma nova
fron te i ra eco nô mi ca do Bra sil, um novo pólo de de -
sen vol vi men to eco nô mi co ou uma cri a ção da Cons ti -
tu i ção Fe de ral de 1988. O Esta do do To can tins re pre -
sen ta uma luta his tó ri ca que vem des de o sé cu lo 19,
com o Ou vi dor Jo a quim The o tô nio Se gu ra do, e pas sa 
pela luta in can sá vel du ran te 18 anos do en tão De pu -
ta do Fe de ral Si que i ra Cam pos, hoje Go ver na dor do
nos so Esta do.

A mo bi li za ção das po pu la ções de To can ti nó po -
lis, Por to Na ci o nal, Na ti vi da de e ou tras lo ca li da des –
so bre tu do as ci da des his tó ri cas de To can tins – con tri -
bu iu de ci si va men te para a cri a ção do nos so Esta do e
para ter mi nar com o iso la men to eco nô mi co, so ci al e
po lí ti co em que vi via o nos so povo.

Esses fa tos his tó ri cos, cer ta men te, se rão apro -
fun da dos pe los tra ba lhos do Pro je to To can tins Me mó -
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ria Viva, por uma ma i or par ti ci pa ção da co mu ni da de
nos as sun tos da nos sa his tó ria, em que o per so na -
gem mais re le van te é, sem dú vi da, o Ou vi dor Jo a -
quim The o tô nio Se gu ra do, que, há qua se dois sé cu -
los, le van tou a ban de i ra li ber tá ria do nos so que ri do
Esta do.

De i xo aqui meu to tal apo io ao Pro je to To can tins
Me mó ria Viva na pes soa do Go ver na dor Si que i ra
Cam pos, dos se cre tá ri os de es ta do da Cul tu ra e de
Co mu ni ca ção e de to dos os emi nen tes mem bros do
pro je to. O povo de To can tins cer ta men te par ti ci pa rá e
re ce be rá com gran de en tu si as mo os fru tos des se im -
por tan te pro je to de pes qui sa da nos sa his tó ria como
ele men tos es sen ci a is para o nos so de sen vol vi men to
so ci al, cul tu ral e po lí ti co.

Embo ra seja o ca çu la da Fe de ra ção, Sr. Pre si -
den te, o Esta do do To can tins tem uma his tó ria mu i to
rica, mu i to fér til, algo que, cer ta men te, o Pro je to To -
can tins Me mó ria Viva ha ve rá de de mons trar.

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 com mu i ta hon ra.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Peço a pa la vra ape nas, no bre Se na dor Car los Pa tro -
cí nio, para pa ra be ni zar V. Exª por tra zer ao ple ná rio
des ta Casa um as sun to tão im por tan te para a cul tu ra,
para a his tó ria e, sem dú vi da al gu ma, para o fu tu ro do
Esta do do To can tins: o Pro je to To can tins Me mó ria
Viva. Ape nas para que se te nha idéia, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, de como exis tem ho mens so -
nha do res e vi si o ná ri os: este por tu guês, que con si de -
ra mos to can ti nen se de alma, Jo a quim The o tô nio Se -
gu ra do, ou sou di zer que Pal mas, à épo ca Vila da Pal -
ma, se ria uma ci da de me lhor para se vi ver do que Lis -
boa, Pa ris ou ou tras ca pi ta is. Che gou a di zer que o
Rio To can tins se ria o gran de veio da eco no mia, da ar -
ti cu la ção do Bra sil. Che gou a so nhar com o ter ri tó rio
li vre e che gou a emi tir pro cla mas em que di zia: “Pal -
men ses, ho mens de bem da nos sa ge ra ção, va mos
nos unir em tor no dos ide a is da li ber ta ção do nos so
Esta do!” Ele, des con fi a do de D. Pe dro, da nos sa pró -
pria in de pen dên cia que se avi zi nha va, aca bou sen do
pre so. Vol tou para Por tu gal, mas quis re tor nar e mor -
rer no Bra sil, em solo to can ti nen se. Foi fun da dor de
Por to Real, a nos sa Por to Na ci o nal, en tre ou tras ci da -
des. Esse res ga te de nos sa me mó ria é mu i to im por -
tan te, es pe ci al men te den tro de um con tex to em que
se bus ca cul tu ar todo o nos so acer vo e pro mo ver pes -
qui sas para per mi tir à nos sa gen te que co nhe ça sua
pró pria his tó ria. O mes mo ocor re com o Me mo ri al

Luís Car los Pres tes, er gui do e cons tru í do a par tir de
pro je to de Oscar Ni e me yer e si tu a do na pra ça cen tral
de Pal mas. Mu i tos se per gun tam por que em Pal mas,
ten do Pres tes sua me mó ria tão ri ca men te re ve ren ci a -
da em todo o País, mais no ta da men te nos gran des
cen tros, a exem plo do For te de Co pa ca ba na, no Rio
de Ja ne i ro. Por que foi exa ta men te nes sa tri lha que
de i xou sua mar ca in de lé vel a Co lu na Pres tes. A Co lu -
na pas sou por nos sa re gião, be i ran do o Rio To can -
tins, por Por to Na ci o nal, e são vi vos e mu i to im por tan -
tes os re la tos de nos sa po pu la ção so bre a pas sa gem
de Pres tes pelo nos so ter ri tó rio. Isso tudo faz par te da 
his tó ria do To can tins, que é rica sim, e é exa ta men te
por isso que o Me mo ri al Pres tes está lá hoje, er gui do
e cons tru í do na pra ça prin ci pal de Pal mas. Inclu si ve,
um de seus fi lhos está co le tan do do cu men tos para
que to dos os per ten ces de Luís Car los Pres tes pos -
sam ir para lá, para esse me mo ri al. Se na dor Car los
Pa tro cí nio, esse é re al men te um as sun to em pol gan te
para nós, to can ti nen ses, e para os bra si le i ros. Gos ta -
ria, por tan to, de trans mi tir a V. Exª as nos sas con gra -
tu la ções: pa ra béns pelo belo pro nun ci a men to que
traz essa im por tan te in for ma ção para o ple ná rio so -
bre o nos so pro je to, o Pro je to To can tins Me mó ria
Viva. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço, emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, e con cor do: como dis se V. Exª, é ver da de i ra men -
te apa i xo nan te o tema do res ga te da his tó ria do nos so 
Esta do. Foi ba se a do na fi gu ra de Jo a quim The o tô nio
Se gu ra do que o nos so Go ver na dor e seu que ri do pai
con se guiu tam bém des fral dar a ban de i ra que cul mi -
nou com a cri a ção do Esta do do To can tins, que hoje
tem dado de mons tra ções para toda a Na ção bra si le i -
ra da vi a bi li da de de pro je tos des sa na tu re za. O To -
can tins, ba se a do na luta li ber tá ria de um ou vi dor da
co roa à épo ca, Jo a quim The o tô nio Se gu ra do, é mo ti -
vo de or gu lho para nós; or gu lha mo-nos de re pre sen -
tar a es tre la mais nova da Fe de ra ção bra si le i ra, o nos -
so que ri do Esta do do To can tins.

Mu i to obri ga do, Sr. 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. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti mo fim de se ma na re a li -
zou-se no Ca na dá, es pe ci fi ca men te na ci da de de Qu -
e bec, a Cú pu la das Amé ri cas. Nes sa re u nião, cujo ob -
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je ti vo era dis cu tir a for ma ção do Blo co das Amé ri cas,
o Go ver no bra si le i ro e o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so mar ca ram uma po si ção ex tre ma men te
im por tan te e co e ren te, que gos ta ria de hoje re gis trar
nes te ple ná rio.

O dis cur so do Pre si den te da Re pú bli ca, além de 
enal te cer a im por tân cia da for ma ção do blo co, tem
as pec tos pe cu li a res. O pri me i ro de les: Fer nan do Hen -
ri que Car do so dis se que “não exis te ape nas uma,
mas vá ri as Amé ri cas, tal vez 34 Amé ri cas – ou me -
lhor, 35, aí in clu í do, como es pe ra mos que pos sa ocor -
rer em fu tu ro não dis tan te, o povo ami go e ir mão de
Cuba”. Por tan to, o pri me i ro re gis tro: o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que cha mou a aten ção para a im por tân -
cia de Cuba par ti ci par, num fu tu ro pró xi mo, do blo co.

O Pre si den te vai mais além ao di zer que “o em -
pre en di men to de in te gra ção que hoje le va mos a efe i -
to nas Amé ri cas só é pos sí vel por que está ali cer ça do
na ade são de to dos, sem ex ce ção, aos va lo res e prin -
cí pi os da de mo cra cia. Os te mas que com põem nos sa
agen da – co mér cio, tec no lo gia, meio am bi en te, com -
ba te ao cri me or ga ni za do, edu ca ção e sa ú de – são
áre as em que a co o pe ra ção en tre os po vos só pode
fa zer pros pe rar gra ças à le gi ti mi da de de mo crá ti ca”.
Por tan to, o Se nhor Pre si den te tam bém de fen de em
seu dis cur so, mais do que nun ca, o for ta le ci men to do
re gi me de mo crá ti co em toda a re gião. 

Mas o Pre si den te Fer nan do Hen ri que vai mais
além e mar ca uma po si ção sé ria e co ra jo sa ao co lo -
car as res tri ções e as ques tões pen den tes para que o
Bra sil pos sa fa zer par te da Alca. Dis se o Pre si den te
que “a Alca será bem-vinda se sua cri a ção for um
pas so para dar aces so aos mer ca dos mais di nâ mi -
cos; se efe ti va men te for o ca mi nho para re gras com -
par ti lha das so bre an ti dum ping; se re du zir as bar re i ras 
não-tarifárias; se evi tar a dis tor ção pro te ci o nis ta das
boas re gras sa ni tá ri as; se, ao pro te ger a pro pri e da de
in te lec tu al, pro mo ver, ao mes mo tem po, a ca pa ci da -
de tec no ló gi ca de nos sos po vos.” Fa lou ain da o Pre si -
den te que, ade ma is, de ve-se ir “além da Ro da da Uru -
guai e cor ri gir as as si me tri as en tão cris ta li za das, so -
bre tu do na área agrí co la. Não sen do as sim, se ria ir re -
le van te ou, na pior das hi pó te ses, in de se já vel (o blo -
co). Se ti ver mos a sa be do ria de fa zê-la bem fe i to, a
Alca pode vir a ser um avan ço na pro mo ção do de sen -
vol vi men to e da jus ti ça so ci al.”

“Insis ti re mos”, diz o Pre si den te, “em que os be -
ne fí ci os do li vre co mér cio se re par tam igual men te en -
tre to dos os par ti ci pan tes, para que as aber tu ras ao
co mér cio se jam re cí pro cas e con du zam à ate nu a ção,

e não ao agra va men to, das dis pa ri da des em nos sa
re gião.”

O pro nun ci a men to do Se nhor Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, para o qual peço a trans cri -
ção na ín te gra, mar ca cla ra men te, sem dú vi da ne nhu -
ma, a po si ção do Go ver no bra si le i ro so bre essa ques -
tão e mos tra a de fe sa do País e das prer ro ga ti vas na -
ci o na is.

Qu e ro, por tan to, re gis trar aqui a im por tân cia do
pro nun ci a men to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e pe dir a sua trans cri ção nos Ana is da Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

Dis cur so do 
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca na aber tu ra da

 III Re u nião de Cú pu la das Amé ri cas 
em 20-4-2001

“Há al gu mas se ma nas, em ple na Ama zô nia, na re gião do

Vale do Ja va ri, no Bra sil, uma equi pe de an tro pó lo gos da agên cia

go ver na men tal en car re ga da da pro te ção de gru pos in dí ge nas re a -

li zou uma ex pe di ção a áre as ha bi ta das por ín di os iso la dos, de es -

cas sa con vi vên cia com a so ci e da de na ci o nal. Qu a se ao mes mo

tem po. ple ni po ten ciá ri os de 34 pa í ses ame ri ca nos se re u ni am aqui

em Qu é bec para dis cu tir uma am pla agen da de co o pe ra ção, onde

um dos te mas é o da ”co nec ti vi da de", um bom ne o lo gis mo que res -

sal ta a im por tân cia do aces so às tec no lo gi as e ao co nhe ci men to na 

nova eco no mia glo ba li za da. De um lado, co mu ni da des ain da iso la -

das. De ou tro, a re vo lu ção da Inter net. São fa tos que me fa zem re -

fle tir so bre a sa be do ria da pe que na le tra s ao fi nal do tí tu lo des te

nos so en con tro: a Cú pu la das Amé ri cas. Por que so mos, ver da de i -

ra men te, um con ti nen te plu ral, um con ti nen te de di ver si da de: di ver -

si da de de ren da, de pa drões de vida, de lín gua, de cul tu ra, de ra ças 

e de mo dos de or ga ni za ção so ci al, di ver si da de que re mon ta ao en -

con tro de ci vi li za ções ini ci a do em 1492. Não exis te ape nas uma,

mas vá ri as Amé ri cas, tal vez 34 Amé ri cas – ou me lhor 35,  aí in clu í -

do, como es pe ra mos pos sa ocor rer em fu tu ro não dis tan te, o povo

ami go e ir mão de Cuba. E cada um de nos sos pa í ses abri ga seus

pró pri os con tras tes. Mas se fa lás se mos ape nas de di ver si da de, de -

i xa ría mos uma im pres são fal sa. Por que as Amé ri cas são tam bém

um con ti nen te uni do em sua as pi ra ção de de mo cra cia com li ber da -

de, jus ti ça so ci al e pros pe ri da de para to dos. So mos, ge nu i na men -

te, um Novo Mun do. Um novo mun do por que as Amé ri cas são um

pro je to em an da men to, uma obra ina ca ba da. Um novo mun do, por -

que ao in gres sar mos no sé cu lo XXI ain da nos de ba te mos com pro -

ble mas her da dos de op ções fe i tas no pe río do da co lo ni za ção – mu -

i to es pe ci al men te a in fâ mia do tra ba lho es cra vo, cuja som bra de in -

jus ti ça se pro je ta ain da nos dias de hoje, mais de um sé cu lo de po is

de sua er ra di ca ção, não só pela per pe tu a ção de de si gual da des so -

ci a is, como tam bém pe los ger mes de ra cis mo que ain da não con -
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se gui mos eli mi nar to tal men te. Um novo mun do, so bre tu do, por que

so mos um con ti nen te de pro mes sas e opor tu ni da des, com a es pe -

ran ça de jus ti ça que nos é as se gu ra da pela vi gên cia do sis te ma de -

mo crá ti co. Nem sem pre isso foi as sim. Na se gun da me ta de do sé -

cu lo XX, gran de par te des te con ti nen te foi as so la da por re gi mes ou

prá ti cas au to ri tá ri as que su pri mi am a de mo cra cia em nome da li -

ber da de, e vi o la vam as mais bá si cas li ber da des em nome da de -

mo cra cia. E essa re gres são ao au to ri ta ris mo con ta mi nou as pró pri -

as re la ções en tre os po vos des te he mis fé rio. Impõe-se essa lem -

bran ça, por que ela en cer ra um apren di za do: o em pre en di men to de 

in te gra ção que hoje le va mos a efe i to nas Amé ri cas só é pos sí vel

por que está ali cer ça do na ade são de to dos, sem ex ce ção. aos va -

lo res e prin cí pi os da de mo cra cia. Os te mas que com põem nos sa

agen da – co mér cio, tec no lo gia, meio am bi en te, com ba te ao cri me

or ga ni za do, edu ca ção, sa ú de – são áre as em que a co o pe ra ção

en tre os po vos só pode pros pe rar gra ças à le gi ti mi da de de mo crá ti -

ca. E essa le gi ti mi da de tem dois la dos: in ter na men te, o fun ci o na -

men to e o aper fe i ço a men to pro gres si vo das ins ti tu i ções do Esta do

de Di re i to; ex ter na men te, o res pe i to re cí pro co e a pre va lên cia do

diá lo go so bre to das as for mas de co er ção e uso da for ça. As gran -

des ques tões de nos so tem po se re sol ve rão pelo diá lo go e pelo en -

ten di men to, ou não se re sol ve rão de for ma al gu ma. Pelo diá lo go e

pelo en ten di men to, que le vem a ma i or aces so aos mer ca dos e às

tec no lo gi as, bem como a ma i o res in ves ti men tos nos pa í ses me nos 

de sen vol vi dos da re gião, po de re mos res pon der às as pi ra ções dos

po vos des te con ti nen te, e com mais ur gên cia, às as pi ra ções dos

mais po bres e mais vul ne rá ve is. Pelo diá lo go e pela co o pe ra ção

po de re mos res pon der a de sa fi os con tem po râ ne os, como o de as -

se gu rar aos que so frem com a AIDS tra ta men to ao me nor cus to

pos sí vel. Como de mons tra o êxi to do pro gra ma bra si le i ro nes se

cam po. já dis po mos de me i os para au men tar a es pe ran ça e me lho -

rar a vida dos que têm o ví rus HIV. Não po de mos de i xar de uti li -

zá-los, e de uti li zá los em toda a es ca la, in clu si ve co o pe ran do com

ou tros pa í ses em de sen vol vi men to afe ta dos por essa do en ça.

Fa lei da di ver si da de que nos ca rac te ri za como re gião e que

que re mos pre ser var. Nem a in te gra ção he mis fé ri ca. nem o pro ces -

so de glo ba li za ção po dem sig ni fi car um de cli ve ine xo rá vel rumo à

ho mo ge ne i da de cul tu ral. Nes se pla no, a di fe ren ça é um va lor em si

mes ma. Mas se de se ja mos ca mi nhar para uma efe ti va in te gra ção

do he mis fé rio, de ve mos co lo car-nos como ta re fa a eli mi na ção da

di ver si da de que é in jus ta: a pro fun da de si gual da de de ren da e de

con di ções de vida, tan to den tro dos pa í ses como en tre os pa í ses.

Nos so ob je ti vo deve ser o de uma Co mu ni da de das Amé ri cas. E

”co mu ni da de“ pres su põe cons ciên cia de um des ti no co mum e, por -

tan to, eli mi na ção de as si me tri as e ga ran tia de opor tu ni da des igua is 

para to dos. Pres su põe tam bém re co nhe cer que os ca mi nhos his tó -

ri cos de cada povo para mol dar suas ins ti tu i ções eco nô mi cas são

va riá ve is. Não há pen sa men to úni co que pos sa di tar os ru mos das

na ções.

O li vre co mér cio é um dos ins tru men tos. A eli mi na ção pro -

gres si va dos obs tá cu los às tro cas co mer ci a is pode de sem pe nhar

um pa pel de ci si vo na cri a ção de opor tu ni da des para o cres ci men to

eco nô mi co e para a su pe ra ção das de si gual da des. Assim con ce -

be mos no Bra sil a pos si bi li da de de uma ALCA. Assim te mos re a li -

za do, com êxi to, a cons tru ção do Mer co sul, que para o Bra sil é uma 

pri o ri da de ab so lu ta, uma con quis ta que veio para fi car, e que não

de i xa rá de exis tir pela par ti ci pa ção em es que mas de in te gra ção de

ma i or abran gên cia ge o grá fi ca. A ALCA será bem-vinda se sua cri a -

ção for um pas so para dar aces so aos mer ca dos mais di nâ mi cos;

se efe ti va men te for o ca mi nho para re gras com par ti lha das so bre

an ti-dumping; se re du zir as bar re i ras não-tarifárias; se evi tar a

dis tor ção pro te ci o nis ta das boas re gras sa ni tá ri as; se, ao pro te ger

a pro pri e da de in te lec tu al, pro mo ver, ao mes mo tem po, a ca pa ci da -

de tec no ló gi ca de nos sos po vos. E, ade ma is, se for além da Ro da -

da Uru guai e cor ri gir as as si me tri as en tão cris ta li za das, so bre tu do

na área agrí co la. Não sen do as sim, se ria ir re le van te ou, na pior das 

hi pó te ses, in de se já vel. Se ti ver mos a sa be do ria de fa zê-la bem fe i -

ta, a Alca pode vir a ser uma avan ço na pro mo ção do de sen vol vi -

men to e da jus ti ça so ci al.

Insis ti re mos em que os be ne fí ci os do li vre-comércio se re -

par tam igual men te en tre to dos os par ti ci pan tes, para que as aber -

tu ras ao co mér cio se jam re cí pro cas e con du zam à ate nu a ção, e

não ao agra va men to, das dis pa ri da des em nos sa re gião. É es sen ci -

al que a pre o cu pa ção com es ses pres su pos tos es te ja pre sen te em

to dos os mo men tos das ne go ci a ções que se des do bra rão até ja ne -

i ro de 2005. Para isso, as ne go ci a ções de ve rão fa zer-se com trans -

pa rên cia, de modo a per mi tir que cada so ci e da de dis po nha de to -

dos os ele men tos de in for ma ção para de ci dir em exer cí cio de so be -

ra na de mo cra cia. Uma ne go ci a ção des sa na tu re za só pode ter êxi -

to se for con du zi da com gran de za. Gran de za para não per der de

vis ta os ob je ti vos e para im pe dir que es tes se jam sa cri fi ca dos no al -

tar do cur to pra zo, dos in te res ses lo ca li za dos, cor po ra ti vos. Esta

deve ser a men sa gem po lí ti ca da III Cú pu la das Amé ri cas, em que

se re ú nem os lí de res de mo cra ti ca men te ele i tos da re gião, aos ne -

go ci a do res co mer ci a is que tra ba lha rão ao lon go dos pró xi mos

anos para de fi nir o con te ú do das pro pos tas para uma área de li vre

co mér cio. Qu an do se tem pre sen te que o li vre-comércio é um ins -

tru men to para os ob je ti vos de de sen vol vi men to e jus ti ça, tor na-se

evi den te que se ria um erro, e um erro uma Alca ou de uma glo ba li -

za ção sem “ros to hu ma no”. É este nos so de sa fio. E mais im por tan -

te: as cen te nas de mi lhões de pes so as que não vi e ram a Qu é bec,

mas cujo des ti no é par te in se pa rá vel da in te gra ção he mis fé ri ca, es -

pe ram isso de nós, e não ape nas nes se en con tro, mas nos anos

que es tão por vir. O Bra sil afir ma aqui o seu com pro mis so de tra ba -

lhar com afin co e com de ter mi na ção para a cons tru ção, nas Amé ri -

cas, de uma co mu ni da de de na ções de mo crá ti cas, vol ta da para a

li ber da de, a jus ti ça e o de sen vol vi men to. Na ções de mo crá ti cas que 

se re en con trem não como par tes de um mer ca do, ape nas, mas de

uma ci vi li za ção de base hu ma nís ti ca. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pe di do de trans cri ção de V. Exª será aten di -
do, Se na dor Ro me ro Jucá.
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Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vive o
Esta do de Ser gi pe um mo men to par ti cu lar. No dia 21
de abril, sá ba do pas sa do, co me mo rou o ses qui cen te -
ná rio de nas ci men to do ser gi pa no Síl vio Ro me ro,
uma das fi gu ras mais ex pres si vas da in te lec tu a li da de
bra si le i ra, na se gun da me ta de do sé cu lo XIX e iní cio
do sé cu lo XX.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, V. Exª me con ce de
um bre ve apar te?

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, sei que V. Exª tam -
bém está in te res sa da no as sun to. Tra ta-se do re gis tro
da pre sen ça dos po li ci a is ro do viá ri os fe de ra is na ga -
le ria, em uma mis são mu i to im por tan te aqui em Bra sí -
lia, fa zen do che gar a to dos nós a sua re i vin di ca ção,
que já co nhe ce mos e que é im por tan te de ma is. Eles
es tão em bus ca da sua Gra ti fi ca ção por Ope ra ções
Espe ci a is. Sou tes te mu nha viva des se tra ba lho tão
im por tan te que a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral faz no
País, por que re si do em Mato Gros so do Sul, re gião de 
fron te i ra, e tran si tan do pe las es tra das de Mato Gros -
so do Sul, mu i tas ve zes sou pa ra do pelo po li ci al ro do -
viá rio fe de ral, que faz a sua ins pe ção ro ti ne i ra. Qu an -
tas ve zes, nes sa ins pe ção ro ti ne i ra, de pa ram-se com
tra fi can tes e têm mo men tos de di fí cil so lu ção para a
ques tão que se apre sen ta, cor ren do ris co de vida em
re gião inós pi ta, de di fí cil so cor ro, sem pre pa ro e, às
ve zes, sem os ins tru men tos ne ces sá ri os à mão, mas
sem pre cum prin do a sua mis são, como cum pre a Po -
lí cia Ro do viá ria Fe de ral. Fica aqui, por tan to, este
apar te à V. Exª – agra de ço-lhe mu i to –, mas tam bém a 
sim pa tia dos Se na do res da Re pú bli ca por essa re i vin -
di ca ção dos po li ci a is ro do viá ri os fe de ra is, que é jus ta
e ne ces sá ria para a ação des ses po li ci a is, que cor -
rem ris co de vida em to das as es tra das des te País,
Que eles se jam en tão re com pen sa dos com essa Gra -
ti fi ca ção por Ope ra ções Espe ci a is. Era isso, Se na do -
ra Ma ria do Car mo Alves, o que gos ta ria de di zer. Mu i -
to obri ga do.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE) – 
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, que ro apro ve i tar para
di zer que tam bém te nho pre o cu pa ção com essa
ques tão da gra ti fi ca ção da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral. 

É pre ci so re al men te que o Go ver no tome pro vi dên ci -
as, até por que o pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so já ha via au to ri za do o pa ga men to des sa
gra ti fi ca ção, a GOE. Por tan to, é im por tan te que o Se -
na do tome uma po si ção ao lado dos bra vos po li ci a is
ro do viá ri os fe de ra is. 

Sin gu lar, sem dú vi da, é a si tu a ção do nos so
Esta do de Ser gi pe no ce ná rio bra si le i ro. Pe que no
Esta do do Bra sil, no Nor des te, com vida ad mi nis tra ti -
va pró pria so men te em 1820, quan do a ca pi ta nia é
se pa ra da da Ba hia. Ser gi pe tem uma pre sen ça mar -
can te na vida na ci o nal des de o pe río do co lo ni al. Ali
em seu ter ri tó rio, no sé cu lo XVII, o ir re den tis mo de
Hen ri que Dias e André Vi dal de Ne gre i ros ir rom pe
para ex pul sar os ho lan de ses em uma jor na da que se
ini cia às mar gens do rio Real e que cul mi na nos Gu a -
ra ra pes. 

Mas há, no en tan to, uma con tri bu i ção de Ser gi -
pe ao Bra sil da qual nos or gu lha mos mu i to. Ne nhum
dos Esta dos con tri bu iu tan to quan to Ser gi pe no sen ti -
do de que al can çás se mos a in de pen dên cia in te lec tu -
al. Des de o sé cu lo XIX, em qual quer raio do pen sa -
men to bra si le i ro, há um ser gi pa no aju dan do-nos a
dis cu tir a nos sa re a li da de e, sem fal sa mo dés tia, a
pen sar o Bra sil.

To bi as Bar re to, Síl vio Ro me ro, João Ri be i ro, Fa -
us to Cardo so, Fe lis be lo Fre i re, Jack son de Fi gue i re do,
Ma no el Bon fim, La u de li no Fre i re, De o da to Maia, Jus ti -
ni a no de Melo e Sil va, Gil ber to Ama do, Car va lho Neto
são al guns dos ser gi pa nos que, em mo men tos di ver sos 
da nos sa His tó ria, for mam uma plêi a de de pen sa do res
que nos fi ze ram ma i o res na for mu la ção do que um in te -
lec tu al da mi nha ter ra evi den cia como “uma con tri bu i -
ção ser gi pa na ao pen sa men to bra si le i ro”.

Nes se 21 de abril, en tre tan tos no mes, que ro
evi den ci ar o de Síl vio Vas con ce los da Sil ve i ra Ra mos
Ro me ro, na tu ral de La gar to, ten do fa le ci do no Rio de
Ja ne i ro, en tão Dis tri to Fe de ral, a 18 de ju lho de 1914.

De po is dos es tu dos em sua ter ra na tal, Ser gi pe,
pre ci sa men te em La gar to, pros se guiu-os na Cor te,
onde cur sou o Ate neu Flu mi nen se, pre pa ran do-se
para a Aca de mia de Di re i to do Re ci fe, na qual se ba -
cha re lou em 1873. Dois anos mais tar de ple i te a ria,
nes sa mes ma aca de mia, a ob ten ção do grau de dou -
tor. No mo men to de de fen der sua tese, en tre tan to,
uma sé ria dis cus são com um dos len tes so bre me ta fí -
si ca per deu “a ne ces sá ria cal ma, aze dan do-se os
âni mos, em con se qüên cia de que foi sus pen so o ato”.

Foi Pro mo tor Pú bli co em Estân cia, uma das im -
por tan tes ci da des do Esta do de Ser gi pe; Juiz Mu ni ci -
pal e de ór fãos em Pa ra ti, no Rio de Ja ne i ro; De pu ta -
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do Pro vin ci al e Esta du al em Ser gi pe; De pu ta do Fe de -
ral; Pro fes sor de Fi lo so fia (mais tar de de Ló gi ca) do
Co lé gio Pe dro II, por de fe sa da tese “Inter pre ta ção Fi -
lo só fi ca dos Fa tos His tó ri cos”, e de Fi lo so fia do Di re i -
to da Fa cul da de Li vre de Ciên cia Ju rí di cas e So ci a is
do Rio de Ja ne i ro.

Como De pu ta do Fe de ral, cou be-lhe a re la to ria,
na Co mis são dos 21, do Có di go Ci vil.

Por sua atu a ção como in te lec tu al, per ten ceu à
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, onde ocu pou a Ca de i -
ra nº 17, cujo pa tro no é Hi pó li to da Cos ta*, ao Insti tu to 
His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, à Aca de mia de Le -
tras da Ba hia, à Aca de mia Per nam bu ca na de Le tras,
aos Insti tu tos His tó ri cos e Ge o grá fi cos de São Pa u lo,
de Mi nas Ge ra is e de Ser gi pe, ao Grê mio Li te rá rio de
Cam pi nas, em São Pa u lo, e à Aca de mia de Ciên ci as
de Lis boa, além de ou tras as so ci a ções ci en tí fi cas e li -
te rá ri as no País e no ex te ri or.

Seus co es ta du a nos ho me na ge a ram-no em
1929, quan do es co lhe ram o seu nome para de no mi -
nar a Ca de i ra nº 12 da Aca de mia Ser gi pa na de Le -
tras. Seu nome nes sa casa de cul tu ra é so men te an -
te ce di do pelo de To bi as Bar re to de Me ne zes, o cri a -
dor da Esco la do Re ci fe, que, so bre Síl vio Ro me ro,
afir ma ra “ser o mar te lo das me di o cri da des".

Po lê mi co, po le mis ta, Síl vio Ro me ro tem uma
obra vas ta so bre os mais va ri a dos te mas: Li te ra tu ra,
Po e sia, His tó ria Li te rá ria, Fol clo re e Etno gra fia, So ci -
o lo gia, Di re i to, Po lí ti ca, Edu ca ção – toda re pre sen ta ti -
va de um es pí ri to ir re qui e to, mas, so bre tu do, ti nha
obra mar ca da pelo na ci o na lis mo. 

É essa obra que está sen do or ga ni za da, sob a
co or de na ção do jor na lis ta Luiz Antô nio Bar re to, da
Aca de mia Ser gi pa na de Le tras, a fim de ser edi ta da,
até o fi nal des te ano, pela Uni ver si da de Fe de ral de
Ser gi pe, as si na lan do o ano do ses qui cen te ná rio do
seu nas ci men to. O pri me i ro vo lu me des sa obra foi
lan ça do no sá ba do pas sa do, dia 21 de abril, na ci da -
de de La gar to, pelo Mag ní fi co Re i tor da Uni ver si da de
Fe de ral do Ser gi pe, Pro fes sor José Fer nan des de
Lima. 

Em que pon to, Sr. Pre si den te, Síl vio Ro me ro en -
si nou o Bra sil a pen sar e a re pen sar-se? Irre tor qui vel -
men te, a sua obra é ges ta da e con ce bi da a par tir dos
anos 70 do sé cu lo XIX, mo men to em que o Impé rio
bra si le i ro en tra va no seu oca so, mar ca do “pe las pro -
fun das con tra di ções en tre uma aris to cra cia la ti fun diá -
ria tra di ci o nal, de base agrí co la e fe u dal, e uma re cen -
te bur gue sia mer can til ur ba na, for ma da pelo de sen -
vol vi men to de ban cos, com pa nhi as de na ve ga ção,
fer ro vi as e in dús tri as têx te is”. 

Mar ca da tem po ral men te pelo oca so do Impé rio
e pelo iní cio da Pri me i ra Gu er ra Mun di al, a sua obra
re fle te ine ga vel men te a evo lu ção do seu pen sa men to, 
par tin do do po si ti vis mo com ti a no até o evo lu ci o nis mo
de Spen cer. 

Escre ven do so bre Síl vio Ro me ro, Síl vio Ra be lo
diz que “a Fi lo so fia pre o cu pa ra-o me nos pela in de cli -
ná vel ne ces si da de de in ves ti gar e de ex pli car o que
es ca pa à or dem sen sí vel e pró xi ma do mun do, do que 
pela ne ces si da de de en con trar os fun da men tos ne -
ces sá ri os aos pro ble mas que fo ram sua ob ses são
fun da men tal – os da li te ra tu ra, os da or ga ni za ção so -
ci al e po lí ti ca, os de mis ci ge na ção, os de edu ca ção
po pu lar. To dos os pro ble mas bra si le i ros ou pro ble mas 
em fun ção do Bra sil”. 

A Fi lo so fia tem, por tan to, para ele, o pa pel de
per mi tir-lhe pen sar o Bra sil em seus múl ti plos pro ble -
mas. 

Se hoje em dia as te o ri as ci en tí fi cas so bre as
qua is em ba sou suas ob ser va ções so bre a re a li da de
bra si le i ra são su pe ra das, tal não in va li da seu pen sa -
men to, pois en qua dra do no tem po his tó ri co em que
vi veu ele se apre sen ta como um ho mem sin to ni za do
com a sua épo ca e, es pe ci al men te, atu a li za do com o
que se pro du zia lá fora, no ta da men te na Eu ro pa, em
ter mos de ciên cia. 

Suas pre o cu pa ções mais pre sen tes são o im pe -
ri a lis mo eco nô mi co bri tâ ni co, a ques tão da co lo ni za -
ção no sul do País, o uso das te o ri as ra cis tas de Go bi -
ne au para jus ti fi car a po lí ti ca im pe ri a lis ta en tão vi gen -
te, a ali e na ção cul tu ral, fa zen do do País uma có pia de
ins ti tu i ções de ou tros po vos, a pou ca so li dez da es tru -
tu ra eco nô mi co-social do País, vin cu la da a ape nas
dois pro du tos agrí co las, o café e a bor ra cha, a vin cu -
la ção en tre o sis te ma agrá rio e as oli gar qui as re gi o -
na is, com to das as suas ma ze las, a or ga ni za ção do
tra ba lho, a fal ta de com pre en são dos nos sos ho mens
pú bli cos no to can te às trans for ma ções que ocor ri am
no Bra sil do al vo re cer do sé cu lo XX, as re for mas de
cú pu la, o en tre la ça men to da eco no mia na ci o nal e da
Eu ro pa.

Mu i tos dos seus pen sa men tos, ex pos tos em li -
vros, ar ti gos e dis cur sos, não per de ram a atu a li da de.
No pas sa do, pre o cu pa va-o o im pe ri a lis mo in glês.
Hoje, nes te al vo re cer do sé cu lo XXI, cen tra-se no pro -
ces so de glo ba li za ção.

Se em sua obra há um equí vo co, quan do con -
fun de raça e cul tu ra, a par tir da con tri bu i ção de três
ele men tos an tro po ló gi cos, mas des li ga dos do es tá gio 
eco nô mi co-social em que se en qua dra vam, ela pos -
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sui, por ou tro lado, pon tos po si ti vos quan do en fa ti za e 
des ta ca a pre sen ça do mes ti ço na vida na ci o nal.

Com pre en den do o pa pel do ho mem de pen sa -
men to no Bra sil que se trans for ma va, ele afir ma que
“todo es cri tor na ci o nal na hora pre sen te está car re ga -
do do im pe ri o so de ver de di zer toda a ver da de ao nos -
so povo, ain da que pelo ri gor te nha de de sa gra dar ge -
ral men te”.

Ao pen sar so bre a sua obra, po de mos o que dis -
se Gil ber to Frey re, quan do afir mou que ele re a li zou
“so zi nho o que, nor mal men te, te ria sido obra de dez
ou doze sá bi os ou eru di tos dis pos tos a rom per com a
ro ti na ou or to do xia aca dê mi ca”.

Se gun do Tris tão de Ata í de, quan do Síl vio Ro -
me ro mor re, em 1914, aca ba-se um mun do, o do sé -
cu lo XIX, cujo mar co fi nal é, sem dú vi da al gu ma, a
Pri me i ra Gu er ra Mun di al.

É esse, Sr. Pre si den te e no bres co le gas, o ho -
mem que o Bra sil e Ser gi pe ho me na ge i am nes ta se -
ma na, pro mo ven do, sob os aus pí ci os da Uni ver si da -
de Fe de ral de Ser gi pe, em Ara ca ju, um se mi ná rio que 
re ú ne in te lec tu a is bra si le i ros como Re na to Ja ni ne Ri -
be i ro, Antô nio Paim, Jack son da Sil va Lima, den tre
ou tros, por tu gue ses como José Este ves Pe re i ra, da
Uni ver si da de Nova de Lis boa, Fer nan do Go mes do
Vale, do Insti tu to Pi a get, de Vi seu, Antô nio Braz Te i -
xe i ra, Edu ar do So ve ral, da Uni ver si da de do Por to e,
Mar ce la Va re jão, da Uni ver si ta de gli Stu di de Mi lão.

É esse o ho mem que a Pro fes so ra e Aca dê mi ca
Ma ria Thé tis Nu nes des ta ca, ao lado do tam bém ser -
gi pa no Ma no el Bon fim, como um pi o ne i ro de uma ide -
o lo gia na ci o nal.

Ao re me mo rar a sua vida e a sua obra, es tou re -
ve ren ci an do a sua me mó ria e, so bre tu do, lou van do o
povo ser gi pa no, que deu ao Bra sil um dos mais com -
ple tos dos seus in te lec tu a is.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – A Mesa fe li ci ta a pre sen ça na Casa, nes ta tar -
de, dos po li ci a is ro do viá ri os, ao tem po em que con -
cla ma o Go ver no Fe de ral para que aten da aos re cla -
mos jus tos, aos an se i os da clas se, que con ta com
apo io, te nho cer te za ab so lu ta, da una ni mi da de do
Se na do Fe de ral.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na,
do PT de Ala go as, por ces são do Se na dor Jef fer son
Pé res.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri -
me i ro lu gar, que ro de i xar cla ro que não es tou vin do à

tri bu na para re fa zer, re for mu lar ou mo di fi car os meus
dis cur sos an te ri o res. Estou a re a fir má-los, com a
mais bela e doce com pre en são de que não exis te
nada que dê mais sa tis fa ção mo ral a um ser pen san te 
do que ser ab so lu ta men te es cru pu lo so no cam po das 
idéi as e das ações. E o que pro mo ve a su pre ma sa tis -
fa ção mo ral em ser ab so lu ta men te es cru pu lo sa no
cam po das idéi as e das ações per mi te que não pre ci -
se re for mu lar, mo di fi car o meu dis cur so para qual -
quer con ve niên cia que seja es ta be le ci da.

Acom pa nhei os jor na is e re vis tas no fi nal de se -
ma na com mu i ta aten ção. Li al guns ar ti gos com tris te -
za, pelo re quin te de cru el da de e pela po bre za do ar -
gu men to, ape sar do ex ces si vo nú me ro de li nhas.
Embo ra ten tas sem apre sen tar ri que za de de ta lhes
para jus ti fi car o meu su pos to voto con tra a cas sa ção
do Se na dor Luiz Este vão, a ló gi ca for mal im pla cá vel
não per mi tia fa zê-lo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por mais
que se ten te, por mais que se re me xa em su pos tos
as pec tos pú bli cos ou pri va dos, quem quer re fres car a
me mó ria po de ria se lem brar com exa ti dão da mi nha
par ti ci pa ção ati va ao lon go de todo o pro ces so de
cas sa ção do ex-Senador Luiz Este vão. Eu já re pe ti aqui 
cen te nas de ve zes que vo tei pela cas sa ção. Que vo ta ria 
no va men te, pela con vic ção le gal que te nho das in fra -
ções co me ti das pelo ex-Senador con tra a or dem ju rí di -
ca vi gen te, e pela con vic ção po lí ti ca que te nho de que o
Se na do de ve ria fa zê-lo mes mo. Mas é como se nada
dis so ti ves se va lor para al guns, que in sis tem de ses pe -
ra da men te, con ti nu a men te, no as sun to. 

Ape sar dos des tro ços na alma, no co ra ção, des -
co bri tam bém que, por mais que tudo isso te nha me
ma chu ca do pro fun da men te, não foi ca paz de me aba -
lar, tan to pela ge ne ro si da de de mu i tos aqui, em Ala -
go as e em todo o Bra sil – pes so as que acom pa nham
a mi nha vida po lí ti ca, a mi nha tra je tó ria po lí ti ca ab so -
lu ta men te ir re pre en sí vel –, como tam bém por que sou 
uma so bre vi ven te. Essa é a ver da de. E, como so bre vi -
ven te, mes mo que eu seja mu i to ama da pela Dona
He le na, a se nho ra mi nha mãe, não tive opor tu ni da de
de ser “fi lhi nha de pa pai”, “fi lhi nha de ma mãe”. 

Como todo so bre vi ven te, Se na dor Gil ber to
Mes tri nho, pas sei a mi nha vida sem sa ber o que fa zia, 
até que des co bri, de po is, um ver so mu i to in te res san te 
que diz as sim: “Qu an do o ini mi go vem, nós va mos;
quan do o ini mi go des can sa, nós o per tur ba mos;
quan do o ini mi go está exa us to, nós lu ta mos; e quan -
do o ini mi go se vai, nós o ca ça mos!” 

Por tan to, a mi nha con vic ção de so bre vi ven te, a
mi nha cons ciên cia ab so lu ta men te tran qüi la de que
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vo tei pela cas sa ção me leva a fa zer uma so li ci ta ção à
Mesa. Nes te mo men to tão im por tan te para o Se na do
e di an te de tan tas con fis sões de cul pa em cri mes co -
me ti dos, di an te da im pres si o nan te mo bi li da de, da im -
pres si o nan te mu ta ção dos dis cur sos, no sobe e des -
ce da tri bu na, onde se jura por Deus, num dia, e, no
ou tro dia, ju ra-se por Deus no va men te, di zen do uma
co i sa com ple ta men te di fe ren te, pre ci sa mos de um
pre ci o so com ple men to, de um com ple men to mu i to
im por tan te, o dis que te, pois mes mo quan do não exis -
tia a ma te ri a li da de mu i tos se to res da im pren sa e par -
te im por tan te da opi nião pú bli ca já re fle ti am e ela bo -
ra vam sua opi nião com con vic ção, como se ti ves sem
à mão a ver da de i ra lis ta de vo tan tes.

Então, é exa ta men te por isso, Sr. Pre si den te,
que é de fun da men tal im por tân cia que o dis que te, no
qual está gra va da a lis ta dos vo tan tes, seja dis po ni bi -
li za do para a opi nião pú bli ca logo. Enquan to o as sun -
to es ta va res tri to e as se me lha do ao com por ta men to
de va di os em mesa de bar, ou res tri to a mo le ques fan -
ta si a dos de ho mens, de ter no e gra va ta, ar ro tan do ar -
ro gân cia pe los cor re do res e se mos tran do pro fun dos
co nhe ce do res dos se gre dos da Re pú bli ca ou da casa 
dos ta pe tes azu is, es ta va tudo mu i to bem. 

Ago ra é uma ou tra co i sa. Ago ra tem vi o la ção,
tem con fis são e tem dis que te. Por tan to, nada mais nos 
res ta a não ser di vul gar a ver da de i ra lis ta dos vo tan tes.
É cla ro que eu que ro que a lis ta seja di vul ga da, com o
meu voto pela cas sa ção. Mas que ro que ela seja di vul -
ga da ime di a ta men te, do je i to que se en con tra no dis -
que te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res. É im por -
tan te que se a di vul gue logo, para que seja aten di da a
vo ra ci da de, a cu ri o si da de de al guns em re la ção ao
tema, que de i xa de lado o cri me co me ti do, a in fra ção
ao Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar e pas sa a
tra ba lhar uni ca men te pe los su pos tos vo tos de um e de
ou tro. Va mos ga ran tir que a vo ra ci da de e a cu ri o si da de 
des sas pes so as se jam ab so lu ta men te con tem pla das
e que elas pos sam co lo car a lis ta dos vo tan tes em al -
gum qua dro emol durado nas suas pa re des. 

Para nós, isso é im por tan tís si mo, por que só as -
sim ire mos aca bar de fi ni ti va men te com o voto se cre to 
em qual quer cir cuns tân cia. E tam bém para que as
pes so as cuja vo ra ci da de e cu ri o si da de são mu i to ma -
i o res do que a aná li se do cri me pos sam se con tem -
plar, como se num divã es ti ves sem, de fren te para a
lis ta de vo ta ção. Re pi to: é im por tan te que fa ça mos
isso como pon to nú me ro um. Que a lis ta seja di vul ga -
da e, as sim, pos sa mos co me çar a tra ba lhar e a ana li -
sar a re pre sen ta ção que te mos, ou seja, as in fra ções
ao Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar, pre vis tas

pelo art. 55 da Cons ti tu i ção – o abu so das prer ro ga ti -
vas as se gu ra das ao Par la men tar, a exa cer ba ção da
fun ção le gis la ti va. 

Essa ati tu de é de fun da men tal im por tân cia para
que pas se mos ao se gun do pas so, igual men te im por -
tan te: in ves ti gar as de nún ci as con tra Par la men ta res,
evi tan do, as sim, que o povo bra si le i ro veja o Con gres -
so Na ci o nal, na sua una ni mi da de, como um co vil de
la drões to le ra dos des te País, e que um dia en con tre -
mos um po bre la drão, en con tre mos al guém do Ca -
ran di ru, e fren te a Par la men ta res ho nes tos, pos sa se
re pe tir aque le ve lho diá lo go que há num ser mão mu i -
to in te res san te do Pa dre Antô nio Vi e i ra. Cer ta vez,
um pi ra ta di a lo ga va com Ale xan dre Mag no, um gran -
de im pe ra dor. Na ve ga va Ale xan dre numa po de ro sa
ar ma da pelo mar Eri treu a con quis tar a Índia. E, como 
fos se tra zi do a sua pre sen ça um pi ra ta, que por ali an -
da va rou ban do os pes ca do res, re pre en deu-o mu i to
Ale xan dre, por an dar em tão mau ofí cio. Po rém ele, o
pe que no pi ra ta, que não era me dro so nem ler do, res -
pon deu as sim: “Bas ta, Se nhor, que eu por que rou bo
em uma bar ca sou la drão, e vós por que rou ba is em
uma ar ma da, sois Impe ra dor? Assim é. O rou bar pou -
co é cul pa, o rou bar mu i to é gran de za; o rou bar com
pou co po der faz os pi ra tas, o rou bar com mu i to, os
Ale xan dres.” Por tan to, é ex tre ma men te im por tan te
que pas se mos para o se gun do pon to: in ves ti gar as
de nún ci as fe i tas con tra Par la men ta res, para que não
es te ja mos to dos na vala co mum do co vil dos la drões
to le ra dos des te País.

O ter ce i ro pas so: que pos sa mos ime di a ta men te
ins ta lar a co mis são par la men tar de in qué ri to. Não te -
nho dú vi da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de
que a co mis são par la men tar de in qué ri to será ins ta la -
da. E vai ser ins ta la da mu i to mais rá pi do do que a ima -
gi na ção per mi te su por, para que o Con gres so Na ci o -
nal mos tre ao Se nhor Fer nan do Hen ri que que, ape -
sar dos seus pro ble mas, o Con gres so Na ci o nal, para
cum prir a sua obri ga ção cons ti tu ci o nal, para con quis -
tar o Esta do de mo crá ti co de di re i to, tem que ter a ta -
re fa no bre de fis ca li zar os atos do Exe cu ti vo e tem de
mos trar à so ci e da de que não é omis so nem cúm pli ce
do pa lá cio pu tre fa to do Se nhor Fer nan do Hen ri que
Car do so, mer gu lha do na lama da cor rup ção com a
co ni vên cia da Con gres so Na ci o nal. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
o pri me i ro pon to, que faço ques tão de re pe tir, é que
não fal ta mais ne nhum ele men to. Já foi iden ti fi ca da a
vi o la ção, já fo ram fe i tas as con fis sões de cul pa, e,
ago ra, apa re ceu o dis que te. Que a so ci e da de bra si le i -
ra pos sa ime di a ta men te ter co nhe ci men to do dis que -
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te para ga ran tir que a sua cu ri o si da de seja sa ci a da
ple na men te, para que pos sa mos tra ba lhar a re pre -
sen ta ção no Con se lho de Éti ca, tra ba lhar na Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to e fa zer as in ves ti ga -
ções, para que o Con gres so Na ci o nal e to dos nós não 
se ja mos iden ti fi ca dos como o co vil dos la drões to le ra -
dos des te País!

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Sr. Ge ral do Cân di do (Blo co/PT – RJ) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, so li da ri zo-me com V. Exª.
Cada vez fico mais con ven ci do de que V. Exª ja ma is
vo ta ria con tra a cas sa ção de Luiz Este vão. Co nhe ço
V. Exª, con vi ve mos aqui no Se na do na nos sa luta diá -
ria, e os seus pro nun ci a men tos, os seus dis cur sos
têm sido fe i tos sem pre na mes ma li nha – de co e rên -
cia, de fir me za, de con vic ção –, o que nós dá tran qüi li -
da de e nos dá a cer te za de que V. Exª ja ma is fa ria
isso. Ou tros ocu pam a tri bu na com ar ro gân cia, que -
ren do afron tar to dos, e, de po is, quan do a ver da de
apa re ce, vol tam à tri bu na para cho rar e pe dir per dão.
Esses, sim, têm cul pa no car tó rio re al men te. Co me te -
ram um de li to e ago ra que rem mi ni mi zá-lo, ten tan do
con ven cer os seus Pa res, os Se na do res, de que todo
mun do é pas sí vel de erro, de que o ser hu ma no é as -
sim mes mo, para se li vrar de uma pos sí vel cas sa ção.
V. Exª nun ca mu dou o dis cur so, por que tem con vic -
ção, cer te za e cons ciên cia da qui lo que fez e se man -
tém co e ren te. Con cor do com V. Exª no sen ti do de que
de ve mos lu tar pela ins ta la ção da CPI da Cor rup ção,
para che gar mos ao Pa lá cio do Pla nal to. Pre ci sa mos
man ter a nos sa luta pela éti ca nes ta Casa, as sim
como ocor reu du ran te o pro ces so de cas sa ção do
Luiz Este vão, e te mos que man ter a mes ma éti ca e a
mes ma dig ni da de na Co mis são de Éti ca. Não po de -
mos ace i tar essa his tó ria de que fu la no, por ser A ou
B, não pode ser cas sa do. Pode, sim. Des de que fi que
cons ta ta do que se co me teu um de li to, é pre ci so que
se pa gue por ele. Então, é pre ci so que a Co mis são de
Éti ca ana li se o caso. É pre ci so que haja cas sa ção
para qual quer Se na dor que co me ter er ros como o da
vi o la ção do pa i nel de vo ta ção. Pa ra be ni zo V. Exª, ma -
ni fes tan do meu voto de so li da ri e da de. Con ti nu a mos
nes ta luta para mos trar à so ci e da de que o Se na do da
Re pú bli ca não de i xa im pu nes aque les que co me te -
ram cri mes aqui. Estes te rão que pa gar pelo cri me
que co me te ram. Mu i to obri ga do a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª o apar te, Se na dor Ge ral do Cân di -

do. É re al men te de fun da men tal im por tân cia que es -
cla re ça mos logo essa ques tão da lis ta gem dos vo tos,
até por que o su pos to voto dado aca ba se trans for -
man do em um ta pe te para es con der o lixo sujo da qui
e do pu tre fa to Pa lá cio do Pla nal to.

Então, su pe re mos essa eta pa para co me çar -
mos as eta pas se guin tes, que são de fun da men tal im -
por tân cia para que pos sa mos de fen der o in te res se
pú bli co!

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do um apar te a V. Exª, 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, sin to-me cons tran gi do, por -
que a mi nha ad mi ra ção e o meu res pe i to, de um ser
qua se hip no ti za do pela sua atu a ção nes te ple ná rio e
em to dos os ou tros lu ga res em que V. Exª atua, fa zem
com que o meu jul ga men to não seja isen to. E, como
não acre di to em isen ção, vou fa lar al gu mas pou cas
pa la vras, ape sar des sa pa i xão. Não acre di to no ra ci o -
na lis mo, nos se res ra ci o na is, fri os, por que eles per -
dem – já per de ram –, com essa pos tu ra, 90% da qui lo
que é vida, da qui lo que é ener gia, da qui lo que é ca lor,
da qui lo que é mo vi men to, da qui lo que é emo ção.
Assim, pre fi ro ser pou co ra ci o nal e mais hu ma no,
como V. Exª ob vi a men te o é. Qu e ro ape nas tes te mu -
nhar que, um dia, atra í dos por esse tro pis mo que V.
Exª tem, o tro pis mo da sim pa tia, o tro pis mo que se
trans for ma em em pa tia, fo mo-nos re u nin do ali, o Se -
na dor Edu ar do Su plicy e eu – e che gou o ex-Senador
Luiz Este vão –, em fren te da sua ca de i ra. Qu an do es -
tá va mos ali... Per di ago ra um pou co o fio da me a da,
por que uma lis ta do pa i nel, di vul ga da pela Inter net,
está nas mãos do Se na dor Gil ber to Mes tri nho, e isso
des via a nos sa aten ção. Na que le mo men to, dis cu tía -
mos so bre um as sun to que es ta va em de ba te na Câ -
ma ra. V. Exª per gun tou o que es tá va mos dis cu tin do e
dis se que aqui lo era algo que não ti nha im por tân cia.
Qu an do che gou o ex-Senador Luiz Este vão, V. Exª se
le van tou e dis se: “Todo mun do sabe que V. Exª não
pres ta”. Ele mu dou: fi cou lí vi do, fi cou bran co, per deu
san gue no ros to e saiu com ple ta men te per tur ba do.
Hou ve um ou tro epi só dio, que todo mun do viu, em
que V. Exª, com a sua in can sá vel bus ca de jus ti ça, o
que ob vi a men te sig ni fi ca va a cas sa ção do en tão Se -
na dor Luiz Este vão, foi alvo de um ges to tí pi co de al -
guém que puxa o ga ti lho. São de mons tra ções ca ba is
e in so fis má ve is de que V. Exª foi tal vez uma das mais
atu an tes no sen ti do da cas sa ção do en tão Se na dor
Luiz Este vão. Dis cor do do iní cio do dis cur so do nos so
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Co le ga Se na dor Ge ral do Cân di do, por que nun ca de i -
xei de acre di tar que V. Exª ti nha vo ta do pela cas sa -
ção do Se na dor Luiz Este vão – e não po de ria fa zer
ou tra co i sa. Com pa i nel ou sem pa i nel, com lis ta ou
sem lis ta, eu nun ca de i xei de acre di tar nis so. É pe ri -
go so fa lar o que vou di zer aqui, por que a im pren sa
dis tor ce tudo, mas, por co nhe cer bem V. Exª, é mais
fá cil que eu te nha vo ta do con tra a cas sa ção do que V. 
Exª. Inclu si ve, uma vez, o mu i to bem pre pa ra do, tre i -
na do e efi ci en te Se na dor Luiz Este vão – efi ciên cia
uti li za da não sei se para o bem ou para o mal ou para
os dois –, num co mí cio no Gama, des fe riu um gol pe
de ca ra tê con tra mim e só o de sar mou, por que, se ti -
ves se che ga do ao fim, ob vi a men te os ara mes que
atam a mi nha car ca ça te ri am es tou ra do, ca u san -
do-me uma mor te sú bi ta. Por tan to, te nho al guns mo ti -
vos para pen sar as sim. Mas acre di to que se ria mais
fá cil eu de i xar de vo tar a fa vor da cas sa ção dele do
que V. Exª. Cre io que não há de po i men to mais for te
em cer to sen ti do. Re pu dio toda essa ten ta ti va de
trans for mar o pa i nel num dos siê con tra V. Exª. É o tal
do dos siê, são os tais dos dos siês que aju dam a au -
men tar a lama des te ple ná rio. Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço, de co ra ção, o apar te de V. Exª, Se na dor
La u ro Cam pos.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Embo ra sa ben do que o tem po está es go ta do, peço li -
cen ça à Mesa para con ce der um apar te à Se na do ra
Ma ri na Sil va e, de po is, aos Se na do res Edu ar do Su -
plicy e José Edu ar do Du tra.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na do ra
He lo í sa He le na, faço mi nhas as pa la vras do Se na dor
La u ro Cam pos, no sen ti do de que V. Exª, den tro do
nos so Par ti do, den tro da nos sa Ban ca da, em mo men -
to al gum, des per tou dú vi da a res pe i to do seu voto ou
foi ques ti o na da por isso. Por tan to, as mi nhas pa la vras 
são no sen ti do de re pu di ar es sas acu sa ções que es -
tão sen do fe i tas, de que V. Exª te ria vo ta do con tra a
cas sa ção do ex-Senador Luiz Este vão. Te nho o ma i or
res pe i to e ad mi ra ção por V. Exª, pela sua co e rên cia,
pela sua éti ca, pela sua his tó ria de vida como so bre vi -
ven te e pela mu lher co ra jo sa que V. Exª é. Fico fe liz
em ver a tran qüi li da de de V. Exª, por que isso é mu i to
di fí cil. Qu an do se está sen do ob ser va do, apon ta do,

mes mo quan do se é ino cen te, é di fí cil man ter a tran -
qüi li da de. Essa tran qüi li da de só é pos sí vel aos so bre -
vi ven tes, que, mes mo na es pre i ta do ca ça dor, não
são ca pa zes de fi car acu a dos na con di ção de pre sos.
Qu e ro di zer tam bém, Se na do ra He lo í sa He le na, que
a mi nha so li da ri e da de com re la ção a V. Exª se dá em
dois ní ve is: como com pa nhe i ra de Par ti do e como
mu lher que sou, pois sou sa be do ra de que, tal vez,
mu i tas das acu sa ções fe i tas a V. Exª pos si vel men te
não acon te ce ri am com o mes mo ódio, com a mes ma
de ter mi na ção, se V. Exª, ao in vés de mu lher, fos se
ho mem. Tal vez nin guém se des se ao tra ba lho de ca -
lu ni ar al guém, como aqui nin guém se sen tiu ca lu ni a -
do. Por que es pe ci fi ca men te V. Exª? É o que me per -
gun to. Qu a is são os in te res ses? Tal vez a per gun ta já
tra ga a res pos ta. Qu e ro ape nas di zer que, do meu
pon to de vis ta, não bas ta qual quer dis que te, não bas -
ta qual quer lis ta, por que qual quer um pode in ven tar
um dis que te com in for ma ções ou uma lis ta. É pre ci so
que ve nha à tona o con te ú do do dis co rí gi do, do dis co
mole ou do que for des se ben di to pa i nel, para que
sur ja a ver da de, nada mais do que a ver da de, em re -
la ção ao voto de V. Exª. De ve-se en trar no mé ri to da
dis cus são, que é a vi o la ção do pa i nel, e não se dis cu -
tir a opi nião dos que vo ta ram, por que os vo tos já es -
tão con sa gra dos no pa i nel do Con gres so, que ja ma is
po de ria ter sido vi o la do. O que se deve dis cu tir aqui é
o di re i to de se pre ser var o voto, que é um di re i to e não 
um de ver. Quem qui ser pode ab di car do si gi lo do seu
voto, pode di zer como vo tou. V. Exª diz que vo tou
pela cas sa ção. Tam bém vo tei. Estou ab di can do des -
se si gi lo, mas não per mi ti que nin guém bo li nas se o
meu voto sem a mi nha au to ri za ção. Mu i to obri ga da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra Ma ri na Sil va,
igual men te so bre vi ven te, como eu.

Con ce do um apar te ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, ain da on tem, na Uni ver si da de
Fe de ral do Ce a rá, em For ta le za, mais de 200 pes so -
as es ta vam pre sen tes, as sis tin do a uma pa les tra;
eram pes so as, so bre tu do, sim pa ti zan tes do PT. Ha via 
mu i ta pre o cu pa ção com a si tu a ção de V. Exª, bem
como com a do Se na dor La u ro Cam pos. Qu e ro até di -
zer a S. Exª que hou ve um ape lo mu i to for te para que
per ma ne ces se co nos co no PT. Fa lei do nos so em pe -
nho para que S. Exª per ma ne ça co nos co e vol te ao
Par ti do como um fi lho pró di go. Eu tam bém dis se que
é pre ci so que o Lula con ver se com S. Exª – são es sas
co i sas que te mos dito. Mas a ou tra pre o cu pa ção se
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deu de vi do à ad mi ra ção que V. Exª des per ta em todo
o Bra sil, pela sua com ba ti vi da de, pela sua for ma
guer re i ra de ser em re la ção a tudo aqui lo que é a jus ta 
ca u sa do es cla re ci men to e da re a li za ção de jus ti ça
nes te País. Como os Se na do res que me pre ce de ram, 
que ro aqui, mais uma vez, afir mar o meu tes te mu nho
da sua ação no co ti di a no. V. Exª sem pre es te ve em -
pe nha da em tudo o que se pas sou com o Se na dor
Luiz Este vão. Des de que V. Exª per ce beu que ele ha -
via fal ta do com o de co ro par la men tar, des de que V.
Exª, como mu i tos de nós, cons ta tou que ele não ha via 
fa la do in te i ra men te a ver da de em seus de po i men tos
e não ha via es cla re ci do com ple ta men te o epi só dio re -
la ci o na do à cons tru ção do edi fí cio do TRT de São Pa -
u lo, V. Exª se to mou de uma in dig na ção tão for te, que
não po de ria ter ou tra ati tu de se não a de vo tar, con for -
me re gis tra, pela cas sa ção do man da to do en tão Se -
na dor Luiz Este vão. Esse pon to é mu i to im por tan te, e
te nho a cer te za de que V. Exª faz mu i to bem em exi gir 
que sur jam esse dis que te e essa lis ta, para que se es -
cla re ça in te i ra men te o epi só dio. Apro ve i to esta opor -
tu ni da de, uma vez que não es ti ve on tem aqui, quan -
do o Se na dor José Ro ber to Arru da re sol veu ex pres -
sar a ver da de, para di zer que con si de ro a sua ati tu de
im por tan te. Te ria sido di la ce ra dor para a sua re la ção
co nos co, com os fun ci o ná ri os, com o seu fi lho mú si -
co, com os seus sete fi lhos, se S. Exª man ti ves se a
ver são que ha via apre sen ta do na se ma na pas sa da,
que não cor res pon dia à ver da de. Achei mu i to sig ni fi -
ca ti va a sua ati tu de de fa lar a ver da de, mas acre di to
que ela pre ci sa vir à tona de for ma ain da mais com -
ple ta. Re gis tro isso por que há uma enor me ex pec ta ti -
va em re la ção ao que vai di zer o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães. Obvi a men te, as suas pa la vras au -
men tam a ex pec ta ti va de to dos. Qu e ro trans mi tir a V.
Exª e ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães que é
im por tan tís si mo que S. Exª ago ra pres te um ser vi ço à 
Na ção. Tal vez esse seja o mais im por tan te ser vi ço
que S. Exª pres ta rá des de que in gres sou nes ta Casa,
du ran te toda a sua ges tão como Pre si den te, du ran te
o tem po em que, como Pre si den te, con vi veu com o
ou tro Pre si den te, que era o seu fi lho Luís Edu ar do
Ma ga lhães. Até em me mó ria do seu fi lho, S. Exª deve
mos trar a re le vân cia de di zer a ver da de, doa a quem
doer – in clu si ve, even tu al men te, a si pró prio. Po rém,
é mu i to im por tan te que, em be ne fí cio do Se na do Fe -
de ral, do qual foi Pre si den te, S. Exª tra ga a ver da de
in te i ra e con tri bua para es cla re cer o epi só dio em que
ci tou V. Exª, in clu si ve pe ran te os Pro cu ra do res da
Re pú bli ca. Mi nha so li da ri e da de, Se na do ra He lo í sa
He le na!

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Su plicy. É evi -
den te que não vou re pro du zir dis cur sos fe i tos an te ri -
or men te para ca rac te ri zar de ter mi na das per so na li da -
des po lí ti cas da Casa. Como mem bro ti tu lar do Con -
se lho de Éti ca, es ta rei agin do com ab so lu ta se re ni da -
de, com res pe i to ao Re gi men to, à le gis la ção em vi gor, 
à Cons ti tu i ção. Embo ra até pos sa que rer que al guns
se jam fri tos, como chur ras co, no fogo do in fer no, é
evi den te que, no Con se lho de Éti ca, es ta rei agin do à
luz do Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar, à luz da 
Cons ti tu i ção, en fim, à luz da le gis la ção vi gen te, que
nos obri ga mos efe ti va men te a de fen der se qui ser mos 
cons tru ir um Esta do De mo crá ti co de Di re i to. 

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Si que i ra Cam -
pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na do ra He lo í sa He le na, tal vez eu te nha tido a
opor tu ni da de de as sis tir pra ti ca men te a to dos os pro -
nun ci a men tos que V. Exª fez nes ta Casa. Por tan to,
gos ta ria de lhe di zer que, no meu en ten di men to, tem
V. Exª toda a li ber da de e as suas ra zões pes so a is
para que rer a pu bli ca ção da tal lis ta. Entre tan to, acho
que, nes te mo men to – re pi to que se tra ta de opi nião
mi nha, pes so al -, não po de mos fa zer o jogo do fra u -
da dor, nem do vi o la dor. A in ten ção, as ra zões pes so a -
is e o dis cer ni men to de cada Par la men tar es tão guar -
da dos na que la vo ta ção, mas não será qual quer pa pel
que es te ja cir cu lan do pelo ple ná rio ou pela Inter net,
ou que ve nha a ser apre sen ta do, que mu da rá o con -
ce i to que V. Exª tem nes ta Casa e, prin ci pal men te, en -
tre os seus Pa res. Pode ser, sim, Se na do ra He lo í sa
He le na, que V. Exª te nha mu i tos ad ver sá ri os den tro
des ta Casa – de suas idéi as, da sua for ma de atu ar -,
mas não te nho a me nor dú vi da de que V. Exª é acre di -
ta da por to dos os in te gran tes des ta Casa. Ja ma is um
pe da ço de pa pel apre sen ta do, ve nha de onde vier,
mu da rá o con ce i to que te nho de V. Exª, que pri ma
pela ver da de, pela von ta de e pela te na ci da de de sua
luta. Por tan to, res pe i to a sua de ci são de que rer ver a
pu bli ca ção de tal lis ta, mas de for ma ne nhu ma pode
esta Casa ace i tar que haja uma subs ti tu i ção de va lo -
res e que pas se a ser mais in te res san te, ago ra, fa zer
o jogo do fra u da dor e do vi o la dor. Estes, sim, de ve rão
ser pu ni dos. Não de ve mos di mi nu ir a dis cus são que -
ren do sa ber como vo tou cada Se na dor. Os fa tos fo -
ram am pla men te nar ra dos nes ta Casa e cada um
teve a ma tu ri da de e a in te gri da de para dar o seu voto

07094 Qu ar ta-fe i ra   25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



de acor do com a sua cons ciên cia. Tudo aqui está em
ques tão, me nos, Se na do ra, a hon ra de V. Exª, por que 
esta Casa res pe i ta a sua atu a ção e, aci ma de tudo, a
sua pa la vra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor Si que i ra Cam pos, agra de ço pro fun da men te
o apar te de V. Exª. Entre tan to, não exis te mais vo ta -
ção se cre ta na Casa. Não exis te mais vo ta ção se cre -
ta! Não hou ve a vo ta ção se cre ta! A vo ta ção que su -
pos ta men te era se cre ta não o foi; foi vi o la da. Nem vou 
fa lar dos ou tros pon tos do re la tó rio da Uni camp que
nos de i xa ram com ple ta men te es tar re ci dos. Mas, se
não hou ve vo ta ção se cre ta, se hou ve vi o la ção, se
hou ve con fis são de cul pa, se hou ve um dis que te, a
opi nião pú bli ca deve co nhe cer o seu con te ú do para,
en tão, po der mos tra tar de ou tras co i sas. Há o Có di go
de Éti ca e De co ro Par la men tar a iden ti fi car, aqui, o
co vil de la drões to le ra dos e a cor rup ção do Go ver no
pu tre fa to de Fer nan do Hen ri que. No en tan to, não se
pode dar como se cre ta uma vo ta ção que, efe ti va men -
te, não o foi. E eu que ro o meu voto pela cas sa ção! E
se que ro o meu voto pela cas sa ção, que ro ver a lis ta e 
que ro que ela seja pu bli ca da, por que en quan to isso
era as sun to de va dio em mesa de bar, de mo le que de
ter no e gra va ta me ti do a sa ber o se gre do de todo
mun do, era uma co i sa. Ago ra, é ou tra. A opi nião pú bli -
ca pre ci sa sa ber do con te ú do do dis que te para que
aca be a vo ra ci da de da cu ri o si da de – em bo ra se ja mos 
con tra o voto se cre to, mes mo – e pos sa mos ini ci ar
um ou tro pon to de dis cus são. Por tan to, com pre en do
as ra zões de V. Exª.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na do ra?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço o Se na dor Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na do ra He lo í sa He le na, em vá ri as opor tu ni da des,
emi ti a mi nha opi nião a res pe i to des se pro ces so en -
vol ven do V. Exª. É ab so lu ta men te in dig no que pes so -
as e se to res co lo quem no mes mo bar co ou es ta be le -
çam uma com pa ra ção en tre al guém que está sen do,
des de agos to do ano pas sa do, ví ti ma de uma ca lú nia
e ou tros que são in ves ti ga dos por te rem co me ti do um
cri me. V. Exª lem brou um as sun to im por tan te: além de 
to dos os pro ble mas ge ra dos por esse fato, além do
cri me e da vi o la ção, os efe i tos ne fas tos des se epi só -
dio con ti nu am se pro pa gan do ao lon go do tem po.
Hoje, to dos os Se na do res são re féns des sa fa mo sa
lis ta. To dos nós es ta mos su je i tos a qua is quer ti pos de
chan ta gens, de ca lú ni as, in clu si ve com ob je ti vos ele i -
to ra is. Eu não me sur pre en de rei se, no ano que vem,

os jor na is do meu Esta do – que são to dos de pro pri e -
da de de po lí ti cos ad ver sá ri os – pu bli ca rem: “Bom ba!
Sur giu a lis ta! Se na dor José Edu ar do Du tra vo tou
con tra a cas sa ção de Luiz Este vão!” Como te mos vis -
to, vol ta e meia sur gem, em co lu nas, ou tros no mes.
Ago ra, há uma lis ta na Inter net apre sen tan do os vo -
tos, con tra ou a fa vor, de di ver sos Se na do res, quan -
do o voto era se cre to. No en tan to, sin ce ra men te, não
acre di to que não seja pos sí vel res ga tar essa lis ta do
dis co rí gi do do com pu ta dor do Se na do. Não sou es -
pe ci a lis ta em in for má ti ca – aliás, en ten do mu i to pou -
co do as sun to -, mas se foi pos sí vel, por meio de uma
au di to ria téc ni ca, com pro var-se, com data e hora, que 
foi fe i ta a vi o la ção, se fi cou pre ser va da, no dis co rí gi -
do, a in for ma ção de que foi mo di fi ca do o pro gra ma,
não é pos sí vel que não te nha sido pre ser va do, tam -
bém, o re sul ta do des sa vi o la ção! Então, en ten do que
a Mesa do Se na do tem a obri ga ção de so li ci tar que se 
apro fun de a au di to ria, pela Uni camp, para se com pro -
var se é pos sí vel ou não a di vul ga ção da lis ta. Aí, te re -
mos cer te za de que não se tra ta de uma lis ta for ja da
em um dis que te “a” ou “b”. Se isso for com pro va do,
será obri ga ção de to dos os Se na do res au to ri za rem
que a lis ta seja pu bli ca da, por que, do con trá rio, a par -
tir de ago ra to dos nós – como V. Exª, que tem sido ví -
ti ma dis so des de agos to do ano pas sa do – es ta re mos 
su je i tos ao mes mo tipo de chan ta gem e de ca lú nia.
Por isso, que ro apo i ar o pro nun ci a men to de V. Ex.ª.
Con cor do com a ques tão le van ta da pela Se na do ra Ma -
ri na Sil va de que o dis que te pode ter sido tam bém for ja -
do. Mas se es sas in for ma ções es tão pre ser va das no
dis co rí gi do do com pu ta dor do Se na do Fe de ral, este
tem que fa zer o pos sí vel para res ga tá-las. E, se com -
pro va do tec ni ca men te que essa in for ma ção está lá – e,
por tan to, é o re sul ta do fi de dig no da vo ta ção -, re pi to que 
os oi ten ta e um Se na do res têm a obri ga ção de au to ri zar 
a sua pu bli ca ção. Com cer te za, a Ban ca da do PT irá fa -
zê-lo. Mu i to obri ga do a V. Exª. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª à Ban ca da do Blo co da
Opo si ção.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (Blo co/PPS – PE) –
Se na do ra He lo í sa He le na, não pre ten do ex ter nar
aqui lo que já dis se di ver sas ve zes, ou seja, a ad mi ra -
ção que te nho por V. Exª, a ad mi ra ção que te nho pela
sua gar ra, pela sua dig ni da de, pela sua luta. Des de o
pri me i ro mo men to em que V. Exª to mou pos se aqui,
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exer cen do o seu man da to de Se na do ra, con fes so,
as sim como o Se na dor La u ro Cam pos, ser seu fã: da
sua atu a ção, da se ri e da de de suas pa la vras em tudo
o quan to V. Exª trans mi te. Mas, como 1º Se cre tá rio
do Se na do, fui en car re ga do, pelo Pre si den te Ja der
Bar ba lho, de ins ta lar uma co mis são para fa zer um le -
van ta men to se hou ve ou não vi o la ção no pa i nel do
Se na do. Por de ter mi na ção do Pre si den te, ime di a ta -
men te con vi da mos a Uni camp para que fi zes se esta
pe rí cia, este le van ta men to se hou ve ou não vi o la ção
no pa i nel. Três fun ci o ná ri os fi ca ram en car re ga dos de
com por essa co mis são. Com pou co mais de trin ta
dias, a Uni camp nos pro cu rou, a mim e aos fun ci o ná -
ri os do Se na do, di zen do que não ti nha, ain da, como
che gar a um pon to de fi ni ti vo de que o pa i nel do Se na -
do ha via sido vi o la do, mas ti nha como mos trar que o
pa i nel do Se na do, em 18 pon tos, po de ria ser vi o la do.
Tudo bem! Pas sa ram-se mais vin te dias. A Uni camp
re gis tra, em seu re la tó rio fi nal, que o pa i nel do Se na -
do, na vo ta ção do dia 28 de ju nho, foi vi o la do. Foi vi o -
la do como? Exis tia, no Se na do, um sis te ma ins ta la do
– eu tam bém sou um le i go na área de in for má ti ca tan -
to quan to ou mais do que o Se na do José Edu ar do Du -
tra. No dia 28, re sol ve ram mu dar esse sis te ma para
que o pa i nel do Se na do fos se vi o la do na que la data.
Tan to que esse sis te ma, que foi vi o la do, per ma ne ceu
nos dias 28 e 29. No dia 30 de ju nho, o sis te ma vol tou
a ser o que era an te ri or men te. E aí a Uni camp dis se
que não era pos sí vel cons ta tar se hou ve ou não tro ca
de voto du ran te o pro ces so de vo ta ção. E isso ela já
ha via de tec ta do nos de zo i to pon tos an te ri o res. Fi ca -
va ape nas a vi o la ção do dia 28 e do dia 29. Na pri me i -
ra en tre vis ta que dei quan do se de tec tou que o pa i nel
ha via sido vi o la do nos dias 28 e 29, e se fa la va no
voto de V. Exª, eu dis se à im pren sa e digo ago ra ao
Ple ná rio: “Se há um voto cuja po si ção não te nho ne -
nhu ma dú vi da é o da Se na do ra He lo í sa He le na! Du -
ran te o tem po todo, no exer cí cio do seu man da to, S.
Exª foi exem plar, como ocor reu no acom pa nha men to, 
pas so a pas so, dado à CPI do Ju di ciá rio. Enten dia S.
Exª que o Se na dor Luiz Este vão ha via fe ri do o de co ro 
par la men tar e, des sa for ma, de ve ria ser cas sa do”.
Enten do a dor de V. Exª. Enten do como V. Exª deve
es tar so fren do. Mas o que eu pos so fa zer é di zer a V.
Exª que, da mi nha par te, ja ma is te rei ne nhu ma dú vi da 
no que se re fe re ao com por ta men to éti co e ao com -
por ta men to par la men tar de V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço, de co ra ção, o apar te de V. Exª, Se na dor
Car los Wil son.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª, Se na dor Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, in dis cu ti vel men te vi ve mos uma
cri se gra vís si ma. Pen so que o olho do fu ra cão é esta
Casa, que tem uma his tó ria im por tan te en tre as ins ti -
tu i ções bra si le i ras. Na mi nha vi são, Se na do ra He lo í sa 
He le na, usan do uma ex pres são po pu lar, os fa tos ga -
nha ram per nas pró pri as, e as ver sões tam bém. Hoje,
in for mal men te, te mos ins ta la da uma CPI. Foi uma es -
tul ti ce do Go ver no se gu rar a im plan ta ção des sa CPI,
por que ela está fun ci o nan do. E pior: in for mal men te,
sem re gras, sem re gi men to, en fim, está fun ci o nan do,
fa zen do jus ti ças e tam bém pra ti can do in jus ti ças. Dis -
se on tem, e vou re pe tir hoje: pen so que a Drª Re gi na
co me teu mu i tos er ros, mas ela aju dou esta Casa no
mo men to em que re sol veu fa lar a ver da de, ou par ci al -
men te a ver da de – já não te nho cer te za de nada. Pen -
so que o Se na dor Arru da co me teu er ros gra vís si mos,
mas tam bém aju dou no mo men to em que re sol veu fa -
lar a ver da de. Eu, par ti cu lar men te, es tou com mu i ta
ex pec ta ti va quan to ao pro nun ci a men to do
ex-Presidente da Casa, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, por que – e o Se na dor Edu ar do Su plicy tam -
bém já afir mou isto – po de re mos ca mi nhar no sen ti do
de dar rumo a essa ques tão. Qu e ria di zer a V. Exª que
apóio o di re i to de V. Exª de co brar essa lis ta. E se,
ama nhã, pre ci sar das as si na tu ras dos Se na do res, eu
não que ro ser o pri me i ro, por que a pri me i ra as si na tu -
ra cer ta men te será a de V. Exª, mas se rei o se gun do a 
as si ná-la. Isso é um di re i to! V. Exª foi le va da para um
lin cha men to pú bli co. O no ti ciá rio do fi nal de se ma na
diz tudo. Não pre ci so fa lar mais nada. V. Exª, hoje, não 
veio fa lar da sua dor. Da dor, V. Exª já fa lou, e co mo -
veu esta Casa. V. Exª, hoje, veio fa lar que ne ces si ta
do apo io des ta Casa para que esse dis que te, essa lis -
ta, apa re ça – a lis ta ver da de i ra – e es cla re ça a ver da -
de. Mor ro de medo – pois, ago ra mes mo, mos tra -
ram-me uma lis ta aqui no can to, não sei quan tas lis tas 
há em cir cu la ção –, mas es pe ro que a lis ta ver da de i -
ra, ti ra da de um dis co rí gi do, como dis se o Se na dor
José Edu ar do Du tra – tam bém não sou es pe ci a lis ta
em com pu ta dor –, pos sa tra zer um pou co da ver da de
so bre essa vo ta ção, ou uma ver da de par ci al tam bém,
por que aí va mos que rer dis cu tir essa ver da de. É tudo
la men tá vel. Vol to a di zer: esse não é um fato do Se na -
do Fe de ral, mas sim da opi nião pú bli ca des te País.
Esta mos vi ven do um mo men to dra má ti co, do lo ro so.
Um mo men to de cri se, nor mal men te, é um mo men to
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tam bém de opor tu ni da des. Não es tou ain da en xer -
gan do as opor tu ni da des. Qu e ro en xer gá-las para que 
pos sa mos co lo car ao me nos um ti jo lo na cons tru ção
de uma nova prá ti ca po lí ti ca no nos so País. Te mos
anos de pa tri mo ni a lis mo nes te País: gen te vin do para 
a po lí ti ca para se en ri que cer; te mos anos de prá ti ca
po lí ti ca oli gár qui ca nos Esta dos Fe de ra dos: gen te
que mis tu ra co i sa pú bli ca com co i sa pri va da, gen te
que se acre di ta no di re i to de fra u dar uma vo ta ção que 
de ve ria ser se cre ta. Então, são co i sas mu i to gra ves.
Não que ro per der ener gia, nem a es pe ran ça, e eu
que ria que V. Exª tam bém não as per des se. Cre io
que V. Exª é um pou co de luz e de es pe ran ça na
cons tru ção de uma ou tra prá ti ca po lí ti ca. Sei que não
é fá cil agüen tar um tran co des ses. E, em um País ma -
chis ta, agüen tar um tran co des ses, como mu lher, é
mais di fí cil ain da. Na ver da de, eu que ria, com es sas
pa la vras tão sim ples, dar for ça a V. Exª. Sei que, hoje, 
não es ta mos fa lan do para nós mes mos, nem para os
jor na lis tas que aqui es tão. Hoje, por meio da TV Se -
na do, fa la mos para o País. E te nho cer te za de que
mu i ta gen te tem von ta de de di zer a V. Exª o que es tou 
di zen do: vá em fren te. O di re i to que V. Exª está co -
bran do des ta tri bu na, se de pen der do Se na dor Pa u lo
Har tung, V. Exª o terá, ou seja: co brar que a ca lú nia
seja es cla re ci da até as úl ti mas con se qüên ci as. V. Exª 
tem o di re i to de co brar que essa lis ta, que esse dis -
que te ou dis co rí gi do, ou seja lá o que for, saia dos
can tos do Se na do e seja de co nhe ci men to pú bli co.
Meu abra ço, mi nha so li da ri e da de e for ça. Sin ce ra -
men te, sou mu i to for te. Pes so al men te, agüen to mu i to 
tran co. Foi di fí cil, du ran te a mi nha cam pa nha, per der
o meu pai, uma pes soa im por tan te na mi nha vida.
Tem sido di fí cil a luta que tra vo no Espí ri to San to con -
tra a oli gar quia lo cal para ten tar cons tru ir uma nova
prá ti ca po lí ti ca. Mas não sei, se es ti ves se no lu gar de
V. Exª, se ain da te ria esse sor ri so fir me e bo ni to, essa
fir me za na tri bu na e essa dis po si ção de lu tar pela ver -
da de e pela sua dig ni da de. Mi nha so li da ri e da de pes -
so al. Vá em fren te! Ontem, o PT sol tou uma nota apo -
i an do V. Exª. Essa nota não é do PT e, sim, do Blo co
de Opo si ção nes ta Casa e de mu i ta gen te. É mu i to di -
fí cil o que es ta mos pas san do – te nho cons ciên cia dis -
so. Ou tro dia, dis se para o meu fi lho: “da qui a vin te
anos, este País vai olhar para trás e vai en con trar
essa cri se”. Isso não é algo pe que no, pon tu al; essa
não é mais uma cri se na vida do Le gis la ti vo bra si le i ro. 
Os ho mens e mu lhe res que es tão aqui – ou os que
so bra rem aqui di an te des sa cri se – têm que ter a ca -
pa ci da de, a gran de za, a in te li gên cia, o es pí ri to pú bli -
co e o pa tri o tis mo de le van tar esta ins ti tu i ção no va -

men te. Hoje, a si tu a ção não é boa, mas so mos de mo -
cra tas, sa be mos o va lor da de mo cra cia, sa be mos
que a de mo cra cia não tem va lor tá ti co, tem va lor es -
tra té gi co na so ci e da de. Apren de mos isso na luta.
Está va mos no mo vi men to es tu dan til der ru ban do uma 
di ta du ra mi li tar e sa be mos que esta Casa é im por tan -
te. E não é bom esta Casa des mo ra li za da. Esta Casa
des mo ra li za da sa be mos a quem ser ve. Então, va mos 
em fren te e te mos este pa pel de re cons tru ir, com o
apo io da im pren sa e da opi nião pú bli ca. Não será fá -
cil, não será com ta pe te azul nem ver me lho, nem com 
co i sa de ba i xo do ta pe te, mas com in te li gên cia. Mu i tas 
ve zes, apren de mos que com a for ça não se faz, mas
com in te li gên cia e com je i to. Va mos usar o je i to, a in -
te li gên cia, a com pe tên cia que cada um de nós pos sa
ter para ten tar cons tru ir um ca mi nho para ti rar a ins ti -
tu i ção des ta si tu a ção em que está, in clu si ve co lo can -
do V. Exª nes sa si tu a ção de cons tran gi men to, o que é 
uma pro fun da in jus ti ça. O meu abra ço e a mi nha so li -
da ri e da de a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, con clu i rei o mais ra pi da men te pos sí -
vel.

Agra de ço, de co ra ção, a V. Exª, Se na dor Pa u lo
Har tung. V. Exª foi uma das pes so as que, des de o iní cio, 
es ta va lá me aju dan do a ca tar as pe ni nhas da ca lú nia
que fo ram jo ga das lá de cima do mais alto pré dio. 

Qu an do eu era “pi ve ta” do in te ri or de Ala go as,
con ta ram-me uma his tó ria so bre o Qu i lom bo dos Pal -
ma res. Di zi am que o ca pi tão-do-mato, quan do ar ras -
ta va os es cra vos de vol ta para a sen za la, ar ran ca -
va-lhes uma ore lha. E o ca pi tão-do-mato ti nha um co -
lar che io de ore lhas hu ma nas. Era a sim bo lo gia de
que ele era dono de se res, de co ra ções e de men tes.
Des de que eu era pe que na, mi nha mãe, anal fa be ta,
que me deu as mais be las li ções de so li da ri e da de hu -
ma na, quan do con ta vam essa his tó ria, di zia que a
gen te nun ca de via de i xar que nos ar ran cas sem a ore -
lha para que fi zes se par te do co lar de nin guém. Pelo
con trá rio, ti nha de fa zer como as es cra vas, que bo ta -
vam olhar de pan te ra ne gra e lu ta vam até a mor te,
mas não de i xa vam que lhes ar ran cas sem a ore lha
para com por o co lar de ore lhas hu ma nas de qual quer
ca pi tão-do-mato ou de quem quer que fos se. Por tan -
to, agra de ço, de co ra ção, o apar te de V. Exª.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Se na do ra
He lo í sa He le na, V. Exª me con ce de um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
do ra He lo í sa He le na, V. Exª vem à tri bu na, mais uma
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vez, num pro ces so que pa re ce a fla ge la ção da pró -
pria Se na do ra, di an te de uma sus pe i ta que sur ge na
es cu ri dão de uma pos sí vel vi o la ção, ver da de i ra ou
não, de uma im pu ta ção so bre even tu al voto da no bre
Se na do ra. E V. Exª, di an te des se fato, tem que se de -
fen der. Mas se de fen der de quê, meu Deus? De fen -
der-se des sa im pu ta ção, des sa res pon sa bi li za ção fe -
i ta não se sabe de onde. Do voto que não foi dado,
tem que se jus ti fi car pe re ne men te, mais do que Sí si -
fo, que ti nha que ro lar o blo co de pe dra mor ro aci ma
para que ele vol tas se ao pon to de par ti da. Até quan do 
essa con de na ção de ve rá per se guir V. Exª? Até quan -
do V. Exª terá de di zer não! E eu não pre ci so de ou tra
pro va além da pa la vra de V. Exª. Afi nal, o voto era se -
cre to. Cada um ti nha como con fi den te a pró pria cons -
ciên cia e, é cla ro, po de ria ti rar ila ções pe las po si ções
an te ri or men te fir ma das – a ve e men te pos tu ra de V.
Exª pela cas sa ção. Mas tudo isso se su cum be di an te
da qui lo – e digo a V. Exª que, em de ter mi na das cir -
cuns tân ci as, de fen do o voto se cre to, por que é a pre -
ser va ção da cons ciên cia con tra sor te de ti ra nia: a ti ra -
nia do po der, a ti ra nia da opi nião pú bli ca em cer tas
cir cuns tân ci as, por que ela tam bém se ma ni pu la de
acor do com a von ta de da clas se do mi nan te, mas, so -
bre tu do, a pre ser va ção da cons ciên cia, da fi de dig ni -
da de de si mes mo. E cada um tem que ser o tes te mu -
nho das pró pri as con vic ções em qua is quer cir cuns -
tân ci as. Ora, di an te dis so, o ve xa me. Ima gi no a dor
de V. Exª: ter que ex pli car à opi nião pú bli ca so bre
algo que não se tem co nhe ci men to ob je ti vo, que se
in si nua numa im pu ta ção, numa sus pe i ta. E, a par tir
des sa sus pe i ta, um fato con su ma do como se ti ves se
pra ti ca do um de li to mons tru o so, in fa me, con tra
quem? Con tra uma po si ção que V. Exª sem pre teve
de for ma cris ta li na. É re al men te de plo rá vel isso que
se ve ri fi ca, tudo isso que se vê. E o que é abo mi ná vel
é sa ber que o pa i nel de vo ta ção foi vi o la do, e essa vi -
o la ção é im per doá vel. Não pos so con cor dar com
aqui lo que ocor reu, em cir cuns tân cia al gu ma. Não
que ro fa zer um pre jul ga men to de quem será e de
quem é o cul pa do nem di an te da con fis são, mas digo
sim ples men te que isso não pode fi car em vão e sim -
ples men te evo car-se a idéia do per dão como se nada
ti ves se acon te ci do. V. Exª está aí, com um so fri men to 
atroz. Tem que jus ti fi car o que não fez, mas como se
ti ve ra fe i to. E ago ra a sus pe i ta, a dú vi da tal vez há de
le var V. Exª até o seu úl ti mo mo men to. Infe liz men te, é 
isso que vi ve mos: o mo men to do “li be lis mo”, o mo -
men to da con de na ção. As pes so as que têm as po si -
ções mais lim pas, mais co e ren tes não es tão li vres do
li be lo, da con de na ção pré via, sem re cur so, sem ins -

tân cia su pe ri or, mas a con de na ção ad ae ter num.
Tal vez, es te ja mos vi ven do o in fer no de Dan te e di zer:
vós que en tra is de i xai toda a es pe ran ça. É a es pe ran -
ça da jus ti ça, a es pe ran ça, so bre tu do, da cla re za in -
so fis má vel da pos tu ra dig na com que V. Exª sem pre
se con du ziu nes ta Casa. La men to. A mi nha so li da ri e -
da de, o meu pe sar, a mi nha dor, se isso pode con for -
tá-la. Te nho cer te za de que a in jus ti ça, de ma ne i ra
ne nhu ma, pode ser con for ta da, nem mes mo pela so li -
da ri e da de hu ma na. É uma dor que mora n’alma. É
uma dor que se apro fun da no si lên cio, sem re mé dio.
Obri ga do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Amir Lan do.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – V. Exª
me per mi te 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, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na do -
ra He lo í sa He le na, sem dú vi da, o Se na do vive um
mo men to mu i to ruim, tan to que obri ga V. Exª, mais
uma vez, a su bir à tri bu na para de fen der a sua hon ra
e de fi ni ti va men te di zer, com o apo io de to dos nós, que 
não ace i ta, de for ma al gu ma, a in ver são dos pa péis. V. 
Exª está sen do ví ti ma de uma mal da de, de uma tra ma 
sór di da, de uma co i sa ab je ta, di ga mos as sim. Por que 
essa gen te que men te tan to, que a cada dia é sur pre -
en di da em nova men ti ra, es ta ria acer tan do exa ta -
men te com re la ção à lis ta e ao voto de V. Exª? Que
mo ti vos te ria V. Exª para vo tar con tra a cas sa ção, se
foi exa ta men te uma das pes so as que mais tra ba lhou
por ela, nes te Se na do Fe de ral? Eu, sem dú vi da,
apóio V. Exª no de se jo de que essa lis ta seja pu bli ca -
da, porque só as sim, te nho ab so lu ta con vic ção, te ría -
mos como fa zer es tan car essa mal da de, essa gros se ria,
essa es tu pi dez, essa in fâ mia, essa ca lú nia. V. Exª tem o
meu apo io pes so al. Em Ala go as, para meu des pra zer,
pro va vel men te fi ca re mos em fren tes opos tas. Não im -
por ta; nada dis so me im pe de de dar aqui o me lhor tes te -
mu nho com re la ção à sua dig ni da de, à sua hon ra dez, à
sua co ra gem, à sua bra vu ra e, prin ci pal men te, à sua co e -
rên cia. Con te com o apo io de to dos nós.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. 

Di an te de tan tas tra gé di as que têm acon te ci do,
Se na dor Amir Lan do, eu co men ta va com meu ir mão e 
mi nha mãe que po de ria ser pior. Eu di zia as sim: ima -
gi nem se o Re nan, que é meu ad ver sá rio po lí ti co, que 
vai, como eu, ser can di da to a Go ver na dor – e eu vou
tra ba lhar tan to para ga nhar – dis ses se: Ah, ha via
mes mo um acor do po lí ti co e eu pedi o voto dela; ima -
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gi nem se o Se na dor cas sa do ti ves se dito: Ah, foi mes -
mo! Já pen sa ram? E logo esse Se na dor, em re la ção
ao qual já fi ze ram a ba i xa ria ver go nho sa no jor nal,
que me im pôs vir à tri bu na para di zer que em gen te ‘ri -
qui nha’ e or di ná ria eu vo mi to. Re nan Ca lhe i ros é meu 
ad ver sá rio po lí ti co e vai ser can di da to a Go ver na dor.
Eu tam bém. E vou tra ba lhar mu i to para ga nhar essa
ele i ção, por que quan to mais tu mul to exis te na mi nha
vida, mais eu me ani mo para re nas cer a cada dia. 

Então, es tou ten tan do ver tam bém o lado po si ti -
vo. Não foi tão trá gi co, tão tra u má ti co; po de ria ser pior. 
Por tan to, agra de ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros.

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

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª, no bre Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não há dú vi -
da ne nhu ma de que V. Exª agi tou este Se na do. Foi um 
fato novo: a for ma agres si va de V. Exª fa lar, esse ne -
gó cio de sair da por ta da fá bri ca, com uma cal ça je -
ans e uma ca mi sa, e su bir à tri bu na do Se na do, des -
res pe i tan do a nos sa tra di ção, a nos sa his tó ria, essa
sua ma ne i ra fir me de di zer as co i sas. Há mu i to tem po, 
V. Exª era uma fi gu ra que de sa fi a va a tra di ção des te
Se na do. Mas pos so di zer a V. Exª que, por onde ando,
por esse Bra sil afo ra, é im pres si o nan te o res pe i to e a
ad mi ra ção que as pes so as têm por V. Exª. As pes so as 
se sen tem re pre sen ta das por V. Exª. É in te res san te
ana li sar que não ape nas as pes so as sim ples e mo -
des tas a con si de ram he ro í na, mas tam bém as pes so -
as in te lec tu a li za das, do nos so meio, da nos sa roda
po lí ti ca, tam bém se sen tem re pre sen ta das por V. Exª.
É a sua ma ne i ra de fa lar, de ser sin ce ra, es pon tâ nea,
de apre sen tar o que é, sem me i as pa la vras. Prin ci pal -
men te ago ra, em que a TV Se na do che ga a mi lhões
de la res des te Bra sil, V. Exª é a ve de te nú me ro um
des ta Casa, a nos sa ar tis ta de te le vi são que to dos
vêem, a que to dos as sis tem e de que to dos gos tam. É 
evi den te que V. Exª, es tan do nes sa po si ção, ti nha que 
es tar pre pa ra da para as agres sões, vi es sem de onde
vi es sem, fos sem as ca u sas que fos sem. Qu e ro ser
sin ce ro com V. Exª: se não fos se essa a ca u sa, da qui
a um mês ha ve ria ou tra. A ca u sa não im por ta: a Se na -
do ra He lo í sa He le na ti nha que ser atin gi da. Quem ela
pen sa que é? Vem lá do in te ri or de Ala go as, diz que
não tem nada e agri de, fala, bate na mesa, pa re cen do 
ser a dona da Re pú bli ca. Vi ria de qual quer je i to. Acho
que V. Exª, no fim, já es ta va pre pa ra da. Com re la ção a 
este fato, ele é tão pe que no, in sig ni fi can te, que não
vale a pena per der tem po. Te nho a con vic ção ab so lu -

ta, como um mais um são dois, de que V. Exª vo tou
pela cas sa ção. Se apa re cer, a fo lha dirá que V. Exª
vo tou pela cas sa ção; se não apa re cer, V. Exª vo tou
pela cas sa ção. Se apa re cer uma fo lha que mos tre o
con trá rio, hou ve fal si fi ca ção. Eu até di ria – e foi uma
co i sa que es tá va mos dis cu tin do mu i to – que a vo ta -
ção se cre ta é de li ca da, por que quem de nós, a co me -
çar por mim, já não er rou meia dú zia de ve zes nas vo -
ta ções? O pró prio José Fo ga ça já dis se: “Está vo tan -
do as sim; tem que mu dar a cor”. Eu es ta va olhan do a
cor er ra da. Ago ra, quan do voto e não en xer go a cor,
quem diz que não pos so, lá pe las tan tas, equi vo -
car-me na hora do voto? No en tan to, sin ce ra men te,
não vejo a mí ni ma pos si bi li da de de du vi da rem de V.
Exª. Há o in te res se de des tru ir uma pes soa que tem
pas sa gem mar ca da na Casa, por que V. Exª fala a
alma do sen ti men to po pu lar. Esta Casa gos ta de ou -
vir, fa lar, de ba ter, mas, de modo es pe ci al, V. Exª des -
toa dela. Ao fa lar em des to ar, a si ne ta to cou. V. Exª
des toa des ta Casa. Nes te am bi en te de bo a te, azul,
com es tre la, de re pen te, apa re ce V. Exª, com esse je -
i to de di zer que es ta mos er ra dos e que V. Exª está
cer ta. Acho que V. Exª está cer ta. Não se pre o cu pe.
Se vier a lis ta, que ve nha. Se não vier a lis ta, que não
ve nha. V. Exª tem a con fi an ça, a cre di bi li da de de to -
dos. V. Exª não se ria di a bó li ca no sen ti do de fa lar
como fa lou, de li de rar cam pa nha, de de ba ter, de so -
mar, de ser a que mais se es for çou, para, de po is, fa -
zer o pa pel con trá rio. Só pode ima gi nar isso quem
tem um cé re bro do en tio e pen sa que os ou tros po dem 
ser igua is. Sou um ad mi ra dor pro fun do e per ma nen te
de V. Exª. Qu an do V. Exª fala aqui, faço ques tão de
ver o ho rá rio, para as sis tir em casa, por que é me lhor.
V. Exª, na te le vi são, de ba ten do, dis cu tin do, ex pon do,
faz com que dur ma mos, acre di tan do que o Bra sil vai
ser me lhor. Um abra ço mu i to ca ri nho so a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço de co ra ção o apar te de V. Exª, Se na dor Pe -
dro Si mon. Tan tas ve zes já dis cu ti mos e nos pro vo ca -
mos de for ma res pe i to sa e que ri da nes ta Casa.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Iris Re zen de, para
con clu ir , Sr. Pre si den te, por que sei que já ex tra po lei
todo o tem po que o Re gi men to me cabe.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Obri ga do,
Se na do ra He lo í sa He le na pelo apar te que me con ce -
de. Gos ta ria, à con clu são do seu pro nun ci a men to,
ma ni fes tar a so li da ri e da de que, in dis cu ti vel men te, to -
dos nós te mos com V. Exª. A po pu la ção bra si le i ra toda 
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sen tiu a re vol ta de V. Exª pe los bo a tos sur gi dos em
re la ção ao voto pes so al de V. Exª na que la fa tí di ca vo -
ta ção. Te nho qua se qua ren ta e dois anos de vida pú -
bli ca in ten sa. V. Exª nem era nas ci da e eu já pra ti ca va 
a po lí ti ca. E, nes ta fase da vida, ila ções, ca lú ni as, de -
du ções apres sa das de pes so as não me to cam tan to,
por que, no de cor rer da vida, fui ví ti ma de tan tos con -
ce i tos apres sa dos, mas o tem po ia en car re gan do-se
de tra zer tudo à re a li da de. De for ma que pos so di zer
que é na tu ral que V. Exª, che ia de vida, im pe tu o sa,
pra ti can do a po lí ti ca – como to dos aqui pre ci sam fa -
zê-lo – com res pon sa bi li da de, com se ri e da de, se re -
vol te com os bo a tos que sur gem. De se jo ape nas di -
zer-lhe para não se pre o cu par tan to com isso. V. Exª,
no de cor rer des ses dois anos no Se na do, con se guiu
con quis tar o res pe i to da Na ção, por suas po si ções fir -
mes, du ras, cla ras, por suas afir ma ções que nós te -
ría mos di fi cul da de de fa zê-las. V. Exª tem de mons tra -
do re al men te uma co ra gem cí vi ca ex tra or di ná ria. De
for ma que não se ri am es ses bo a tos que po de ri am
man char essa car re i ra tão bri lhan te que V. Exª ini cia
na vida pú bli ca. Eu me lem bro bem: com pa re ci a Ala -
go as, na con di ção de Mi nis tro da Jus ti ça, na com pa -
nhia do Ge ne ral Car do so, em um mo men to di fí cil da
po lí ti ca de Ala go as. E, na que le dia, tive opor tu ni da de
de re ce bê-la em uma au diên cia rá pi da, acom pa nha -
da de um gru po de lí de res clas sis tas, lí de res de ba ir -
ros. E na que le dia, con fes so, V. Exª me im pres si o nou
ex tre ma men te. Na que le dia V. Exª con quis tou mais
um fã, mais um ad mi ra dor por sua co ra gem, por sua
de ter mi na ção e, so bre tu do, por sua po si ção de fi ni da.
Não se pre o cu pe! Fi que tran qüi la quan to às de du -
ções apres sa das e aos atos de mal da de. Uma pes -
soa como V. Exª fa cil men te atrai para si a in ve ja e o
des pe i to. Não se pre o cu pe! Nes sa es tra da lon ga da
vida que V. Exª ain da há de per cor rer, com a gra ça de
Deus, mos tra rá àque les que ain da pos si vel men te te -
nham dú vi da que V. Exª é uma cri a tu ra e uma po lí ti ca
ex cep ci o na is.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço mu i to o apar te de V. Exª, Se na dor Iris Re -
zen de, que está ali na nos sa ban ca da da es quer da.
Não vota nun ca co mi go, mas es ta mos aqui sem pre
jun tos na nos sa ban ca da.

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

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do um par te ao Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res e pro me to, Sr. Pre si den te, o mais rá pi do pos sí -
vel, ter mi nar o pro nun ci a men to.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na do ra He lo í sa He le na, já tive opor tu ni da de de,
por te le fo ne, ma ni fes tar mi nha so li da ri e da de, meu
apre ço e mi nha ad mi ra ção por V. Exª, por seu pas sa -
do de hon ra, de tra ba lho e de co e rên cia em Ala go as e 
aqui no Se na do Fe de ral. V. Exª con quis tou to dos nós
por esse es pí ri to de luta, sem pre em fa vor dos me nos
fa vo re ci dos, da éti ca na po lí ti ca e da hon ra à pa la vra
dada. Enfim, a atu a ção de V. Exª re co men da que to -
dos nós pres te mo-lhe so li da ri e da de ir res tri ta. Entre -
tan to, é la men tá vel que aqui, no Bra sil, a men ti ra e a
ca lú nia an dam na ve lo ci da de da Inter net; en quan to a
ver da de anda ou de car ro de boi ou de te co-teco. Mas
a ver da de, para mim, é a de V. Exª; a ver da de são as
pa la vras que V. Exª pro nun ci ou do fun do do co ra ção,
ex pres san do aqui lo que to dos nós sen ti mos: V. Exª
deu o seu voto cons ci en te, não só re pre sen tan do o
seu Par ti do, mas prin ci pal men te a sua cons ciên cia e
o seu pas sa do. Re ce ba a mi nha so li da ri e da de!

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
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 Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) – V.
Exª me con ce de um apar te? 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sei, Sr. Pre si den te, que es tou ex tra po lan do o tem po
que o Re gi men to me per mi te. Con tu do, gos ta ria
imen sa men te de ou vir o apar te do Se na dor Se bas -
tião Ro cha. 

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na do ra He lo í sa He le na, já me sin to per fe i ta men te re -
pre sen ta do na in ter ven ção dos co le gas Se na do res e
Se na do ras que me an te ce de ram. No en tan to, como
seu co le ga, in clu si ve de Blo co, eu não po de ria fi car
omis so nes te mo men to em que o Se na do ga ran te
cre di bi li da de à sua atu a ção e sin ce ri da de. Enten do
per fe i ta men te que a tra je tó ria e as po si ções po lí ti cas
ado ta das por V. Exª fa zem uma rima har mô ni ca com a 
sua his tó ria de vida. Por tan to, eu, de fato, ja ma is po -
de ria acre di tar em qual quer ver são que ten tas se in si -
nu ar um voto di fe ren te da que le que eu sei que é o seu 
voto ver da de i ro: o voto pela cas sa ção. E en ten do per -
fe i ta men te a pre o cu pa ção de V. Exª com re la ção à lis -
ta. Con cor do com a ne ces si da de de a lis ta apa re cer,
por que en ten do que da lis ta ori gi nal - como tem sido
fri sa do por to dos os Se na do res - po dem de cor rer no -
vas in ves ti ga ções. Se todo o Se na do tem con vic ção
de que V. Exª vo tou pela cas sa ção e se seu voto apa -
re cer nes sa lis ta di fe ren te men te, te re mos que uti li zar
to dos os me i os tec no ló gi cos pos sí ve is para fa zer
nova in ves ti ga ção para sa ber se o seu voto foi adul te -
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ra do, se a sua se nha foi uti li za da mais de uma vez,
pois so men te isso po de ria ex pli car um voto da que le
que cons ci en te men te V. Exª deu no dia da vo ta ção.
Mi nha so li da ri e da de, Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço, meu que ri do com pa nhe i ro Se na dor Se -
bas tião Ro cha, o seu apar te e con ce do a pa la vra à
no bre Se na do ra Emí lia Fer nan des.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) –
No bre Se na do ra He lo í sa He le na, con fes so que não
ouvi na ín te gra o pro nun ci a men to de V. Exª, mas te -
nho acom pa nha do pela Impren sa as suas de cla ra -
ções. Res pe i to ao Pre si den te que nos aler ta para o
tér mi no do seu ho rá rio na tri bu na, mas eu não gos ta -
ria de de i xar pas sar este mo men to para lhe di zer
duas pa la vras, por que as ou tras pa la vras eu as pre -
ten do acres cen tar quan do usar da tri bu na para tra tar
de for ma mais de ta lha da e pro fun da o as sun to hoje
em pa u ta no Bra sil in te i ro e até fora dele, qual seja, a
vi o la ção do pa i nel ele trô ni co, um fato mu i to gra ve, que 
de i xa esta Casa numa si tu a ção que pre ci sa, aci ma de 
tudo, de re a ção, para que con si ga mos man ter a cre di -
bi li da de que a so ci e da de nos de di ca. Pos te ri or men te, 
fa rei uma aná li se e um pro nun ci a men to so bre o as -
sun to. Se na do ra He lo í sa He le na, que ro ape nas di -
zer-lhe duas pa la vras: que re mos cum pri men tá-la
pela gar ra, pela de ter mi na ção e pela co ra gem como
V. Exª tem agi do den tro des ta Casa não ape nas nes te
epi só dio, mas em to dos os ou tros mo men tos, nas
suas vo ta ções e nas suas pos tu la ções. Siga em fren -
te com de ter mi na ção. Te nho cer te za de que a ver da -
de virá à tona, e aque les que es tão mor ren do afo ga -
dos pe los er ros que co me te ram não ape nas hoje,
mas du ran te ou tros epi só di os de suas vi das, de ve rão
pa gar. A sen si bi li da de e o per dão ocor rem no es pa ço
e na ple ni tu de di vi na. Aqui, há a jus ti ça do ho mem e
da mu lher que exer cem car go pú bli co e de vem dar
uma res pos ta à so ci e da de bra si le i ra que a exi ge. Va -
mos, gra da ti va men te, mos trar que esta Casa pre ci sa,
em pri me i ro lu gar, tra tar as Srªs e os Srs. Se na do res
de igual para igual. Em se gun do lu gar, o abu so de po -
der e de au to ri ta ris mo nes te País, onde que re mos
que a de mo cra cia se for ta le ça, não tem mais es pa ço.
Pa ra béns pela sua luta e pela sua pos tu ra. Cer ta men -
te, o povo bra si le i ro está sa ben do ana li sar e ava li ar
esta si tu a ção toda.

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

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, peço este apar te, apro ve i tan do
a ca ro na, ape nas para di zer que o Esta do de San ta
Ca ta ri na ad mi ra mu i to V. Exª, e os ca ta ri nen ses a ad -
mi ram pela sua luta ar ro ja da. Ti nha de tra zer-lhe este
tes te mu nho de co ra ção, nes se mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
do ra He lo í sa He le na, a Pre si dên cia ape la a V. Exª no
sen ti do de que en cer re o seu pro nun ci a men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Esta rei en cer ran do o pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, 
mas não pos so de i xar de....

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) So li ci ta ria
me nos de um mi nu to. Se na do ra He lo í sa He le na, não
vou re pe tir as pa la vras que já fo ram di tas. Como úl ti -
ma ora do ra a apar teá-la que ro di zer que cada pes soa 
tem um per fil, seja ho mem ou mu lher. O per fil de V.
Exa. é bas tan te trans pa ren te, fato que vem sen do de -
mons tra do no de cor rer de todo esse tem po nas ca u -
sas de fen di das por V. Exa.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, agra de ço a for ma
de ex tra po lar o tem po e di zer a to dos que ape sar das
gi gan tes cas ad ver si da des que ame a çam es go tar
nos sa ca pa ci da de de re a ção de vez em quan do es tou 
ab so lu ta men te con vic ta de que essa lis ta vai ser es -
cla re ce do ra, vai ser di vul ga da, os vo tos de to dos os
Par la men ta res apa re ce rão para que pos sa mos ini ci ar 
as ou tras eta pas de in ves ti ga ção, que o in te res se pú -
bli co e a so ci e da de exi gem.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa He -
le na o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho,
Pre si den te.

O SR. 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) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
até aqui te nho me man ti do ab so lu ta men te dis cre to
em todo esse de ba te, em toda essa dis cus são que
tem se tra va do aqui so bre es tes úl ti mos acon te ci men -
tos. Até por uma ra zão mu i to sim ples, sen do como
sou, mem bro do Con se lho de Éti ca se rei cha ma do a
pro fe rir um voto e, por tan to, um ju í zo so bre con du ta
de co le gas nos sos. To da via, que ro se cun dar al guns
ape los que já fo ram fe i tos aqui e, se ne ces sá rio, for -
ma li zar pe ran te a Mesa do Se na do, para que, con sul -
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tan do os se to res téc ni cos com pe ten tes, di vul gue o re -
sul ta do da que la ses são que ter mi nou por cas sar o
en tão Se na dor Luiz Este vão. A ins ti tu i ção está hoje
re fém de ca lu ni a do res, da que les que di vul gam, por
to dos os me i os, pre ten sos re sul ta dos ou vo tos de Se -
na do res na que la de ci são his tó ri ca que o Se na do Fe -
de ral to mou. 

Cre io, por tan to, que é de todo in te res se do Se -
na do Fe de ral como Insti tu i ção que a ver da de ve nha
à luz. Cada um vo tou des sa ou da que la for ma, por -
que con si de rou que aque le era o voto que de ve ria
pro fe rir e o fez, por tan to, no ple no uso do seu di re i to 
e de suas prer ro ga ti vas. O voto se cre to foi ins tru -
men to de que se va lem as ins ti tu i ções para que a
pes soa pos sa de ci dir imu ne a qual quer tipo de pres -
são. Mas, nes te ins tan te, para que o Se na do pos sa
en fren tar à luz da ver da de, é de todo in te res se que
se co nhe ça esse re sul ta do. Ouvi di zer que, para
isso, se ria ne ces sá rio que os 81 Se na do res subs -
cre ves sem tal re que ri men to para, se fos se pos sí vel
tec ni ca men te, re cu pe rar o re sul ta do des sa vo ta ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, re que i ro ver bal men te
– e, se ne ces sá rio, fá-lo-ei por es cri to – que V. Exª
en vi de to dos os es for ços no sen ti do de sa ber como
vo ta ram as Srªs e os Srs. Se na do res na que la ses -
são. É o mí ni mo que po de mos exi gir a fim de que a
ver da de seja com ple ta men te co nhe ci da e para que
cada um pos sa as su mir pe ran te o País e a Na ção a
sua in te i ra res pon sa bi li da de. 

É o que peço à Mesa, so li ci tan do a V. Exª, como
Pre si den te do Se na do, que pro cu re de sen vol ver to dos 
os es for ços nes se sen ti do. Ouvi vá ri os co le gas que se
pro nun ci a ram tam bém de se jan do isso. Do con trá rio, o
que se es ta be le ce rá é a ca lú nia, a di fa ma ção e a per -
se gui ção po lí ti ca. Sim ples men te fi ca re mos to dos ab -
so lu ta men te in de fe sos di an te dis so.

É a so li ci ta ção que faço. Se for en ten di men to
da Mesa que deva fa zê-lo por es cri to, fá-lo-ei nos
ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, a Pre si dên cia sen te-se no de ver
de res pon der ao re que ri men to for mu la do por V. Exª.

Esta Casa é in te gra da por 81 Srªs e Srs. Se na -
do res. Por tan to, as de ci sões fi na is são do co le ti vo.
Devo, en tre tan to, di zer a V. Exª, como Pre si den te da
Casa, que cre io que V. Exª e qual quer Se na dor ou
Se na do ra só po de rá ser aten di do em tal ple i to – pa -
re ce-me ar ris ca dís si mo a esta al tu ra qual quer lis ta
ser apre sen ta da, por que evi den te men te es ta rá ei va -
da da sus pe i ção de po der ser im pro ce den te – se re -

for mar mos a Cons ti tu i ção Fe de ral que diz que para
de ci são de per da de man da to, como para ou tras de -
ci sões, o voto é se cre to. Então, re for me mos, pri me i -
ro, a Cons ti tu i ção Fe de ral. A de ci são não é in di vi du -
al, é co le ti va. Inde fi ro o ple i to de V. Ex.ª, com todo o 
res pe i to que lhe te nho, e o in de fi ro com pre en den do
o sen ti men to de V. Ex.ª e o de ou tros com pa nhe i ros
des ta Casa, que pos sam ser ob je tos de es pe cu la -
ção. Mas cre io que, até em de fe sa da ima gem da
Insti tu i ção e para res pe i tar mos a Cons ti tu i ção Fe de -
ral que ju ra mos cum prir, isso é im pos sí vel a esta al -
tu ra. Acre di to até que isso não con tri bu i ria, por que
nes te mo men to qual quer lis ta a ser apre sen ta da, no 
en ten di men to da Pre si dên cia, es ta rá sem pre ei va da 
de sus pe i ção. Qu an do a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta -
be le ce a de ci são se cre ta, es ta be le ce que ela não é
in di vi du al, mas da Insti tu i ção, do co le ti vo. Por isso
mes mo, en ten do que só se o le gis la dor re sol ver mu -
dar o tex to da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

Assim, em que pese com pre en der as ra zões
que pos sam nor te ar o sen ti men to de V. Ex.ª e de
ou tros in te gran tes do Se na do Fe de ral, não te nho a
me nor dú vi da de que este não é o ca mi nho mais
ade qua do para nos sa ins ti tu i ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, sem que rer di a lo gar com a
Mesa, re cor ro da de ci são de V. Exª 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) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, não hou ve ques tão de or dem
apre sen ta da por V. Exª e, se qui ser re no vá-la, a
Mesa aco lhe rá, sub me te rá ao Ple ná rio e a re me te rá 
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia da
Casa, mas V. Exª terá que for mu lar e agra de ce ria se 
pu des se fun da men tá-la e apre sen tá-la na ses são de 
ama nhã.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre 
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 209, DE 2001 

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos da alí nea 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
do Se na do  nº 353, de 1999, que tra mi ta em con jun to
com os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 151, de 1999, e 
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252, de 2000, que tra tam so bre fi nan ci a men to pú bli co 
de cam pa nhas ele i to ra is.

Sala das ses sões, 24 de abril de 2001. – José
Edu ar do Du tra – Re nan Ca lhe i ros – Ro me ro Jucá
– Edu ar do Si que i ra Cam pos.

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 dis pos to no art. 340 do Re gi men to
Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem
V. Exª a pa la vra, pela or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, sei que o re que ri men to será vo ta do após a
Ordem do Dia, ape nas in da go se V. Exª con cor da ria
em con sul tar as Li de ran ças ape nas em re la ção ao
in ters tí cio.

Esse re que ri men to tem a as si na tu ra de pra ti -
ca men te to dos os Lí de res e visa a cum prir um acor -
do no âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia. Ama nhã, está pa u ta do o pro je to do Se -
na dor Jor ge Bor nha u sen que tra ta de pra zo de fi li a -
ção e, no âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, fi cou acer ta do que es ses dois pro -
je tos se ri am vo ta dos ao mes mo tem po no ple ná rio
do Se na do.

Pre ci sa mos de um re que ri men to de ur gên cia
para a in clu são do ou tro pro je to, por que hou ve o
apen sa men to do pro je to ori gi nal a ou tro, que ha via
sido dis tri bu í do tam bém para a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, o que não nos per mi tiu vo tar a ma -
té ria na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia.

A ques tão que gos ta ria que V. Exª con sul tas se, 
já que é con sen so dar ur gên cia para essa ma té ria, é 
no sen ti do de que, apro va do o re que ri men to de ur -
gên cia, a ma té ria, em vez de en trar na pa u ta na pró -
xi ma quin ta-feira, en tra ria na pa u ta de ama nhã, para 
que pu dés se mos cum prir o acor do que foi fe i to no
âm bi to da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, o ape lo de V. Exª de ve rá
ser apre ci a do no mo men to em que o re que ri men to
for sub me ti do ao Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -
nua a le i tu ra do ex pe di en te.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Of. 34/01-LPSDB

Bra sí lia, 18 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,

So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro -
vi dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der as se -
guin tes al te ra ções na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB, nas co mis sões:

Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia: pas sar o Se na dor Te o to nio Vi le la para a su plên -
cia e o Se na dor Ro me ro Jucá para a ti tu la ri da de;

Co mis são de Edu ca ção: in clu ir o Se na dor Luiz
Pon tes, como ti tu lar;

Co mis são de Ser vi ços de Infra-estrutura: pas -
sar o Se na dor Luiz Pon tes para su plên cia ao Se na -
dor Te o tlo nio Vi le la para ti tu la ri da de.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Sér gio Ma cha do,
Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se rão 
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

A Pre si dên cia de sig na o Se na dor Luiz Pon tes
para in te grar a Co mis são de Edu ca ção, como ti tu lar, 
nos ter mos do ofí cio da Li de ran ça do PSDB, que
aca ba de ser lido.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do, que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil -
son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67, DE 2001

Alte ra a re da ção dos arts. 148 e o §
2ºdo art. 902 da Lei nº 5.869, de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 148 e o § 2º do art. 902 da Lei nº

5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces -
so Ci vil, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 148.     ............................................
Pa rá gra fo úni co. O de ve dor po de rá, a

seu cri té rio, ne gar-se a ser no me a do de po -
si tá rio.

Art 902. .................................................
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§ 2º O réu po de rá ale gar, além da nu li da de ou
fal si da de do tí tu lo e da ex tin ção das obri ga ções, que é 
de ve dor e que não é de po si tá rio, ou as de fe sas pre -
vis tas na lei ci vil. (NR).

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral é ca te gó ri ca ao dis por, 
no art. 5º, in ci so LXVII, que não ha ve rá pri são por
dí vi da. Nada obs tan te o dis po si ti vo da Lei Ma i or, a
in ter pre ta ção que se dá, di u tur na men te, aos arts.
901 e se guin tes do Có di go de Pro ces so Ci vil, é a
de que as ações ju di ci a is de bus ca e apre en são
po dem, ao lon go do seu cur so, trans mu tar-se em
ações de de pó si to.

O pas so se guin te des sa má gi ca ju rí di ca é a
cons ti tu i ção da ali e na ção fi du ciá ria em de pó si to. Ou
seja, a pes soa que com prou um bem e deve o res pec -
ti vo pre ço, está pro te gi da pela Car ta Fe de ral e por isso 
não pode ser pre sa se não hon rar a dí vi da, mas, pela
in ter pre ta ção que vem sen do dada ao Có di go de Pro -
ces so Ci vil, essa mes ma pes soa pode, sim, pas sar da 
con di ção de de ve do ra à de de po si tá ria – in fi el – do
bem.

Ope ra da a trans for ma ção do de ve dor em de -
po si tá rio, ain da que à sua in te i ra re ve lia e to tal des -
co nhe ci men to dos me ca nis mos ju rí di co-legais con -
tra ele uti li za dos, a pri são pas sa a ser pos sí vel. Em
ou tras pa la vras, aque le que ad qui re um bem por
cer ta quan tia, con fi a do in te i ra men te na Cons ti tu i ção
Fe de ral bra si le i ra, cor re o ris co de ver-se pro ces sar
e pren der por con di ção bem di ver sa da de de ve dor,
e ao ar re pio da Car ta em que con fi ou.

Sua con di ção de de po si tá rio do bem – que, em 
mu i tos ca sos, ain da per ten ce ao seu pro pri e tá rio ali -
e nan te – é ca paz de, em ra zão de um dri ble es pe ta -
cu lar do prin cí pio cons ti tu ci o nal, le vá-lo a per der a li -
ber da de por dí vi da, numa evi den te ma ni pu la ção da
nor ma em que a lei me nor fere de mor te dis po si ti vo
da Lei Ma i or. Li te ral men te.

A pro po si ção que ora sub me te mos aos ilus tres 
Pa res tem o ob je ti vo de cla re ar, no tex to do Có di go
de Proces so Ci vil, que en tre os ele men tos de de fe sa
do réu cons ta a pos si bi li da de de ar güir sua ver da de i ra
si tu a ção ju rí di ca, que é a de de ve dor, e re pe lir, com
fun da men to na Cons ti tu i ção Fe de ral, a con di ção de
de po si tá rio que lhe é ar ti fi ci al men te atri bu í da.

Sala das Ses sões 24 de abril de 2001. – Car los
Pa trocí nio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Có di go de Pro ces so Ci vil

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

SEÇÃO III
Do De po si tá rio e do Admi nis tra dor

Art. 148. A guar da e con ser va ção de bens pe -
nho ra dos, ar res ta dos, se qües tra dos ou ar re ca da dos
se rão con fi a das a de po si tá rio ou a ad mi nis tra dor, não 
dis pon do a lei de ou tro modo.
....................................................................................

Da Ação de De pó si to

Art. 901. Esta ação tem por fim exi gir a res ti tu i -
ção da co i sa de po si ta da.

Art. 902. Na pe ti ção ini ci al ins tru í da com a pro -
va li te ral do de pó si to e a es ti ma ti va do va lor da co i -
sa, se não cons tar do con tra to, o au tor pe di rá a ci ta -
ção do réu para, no pra zo de 5 (cin co) dias:

I – en tre gar a co i sa, de po si tá-la em ju í zo ou
con sig nar-lhe o equi va len te em di nhe i ro;

II – con tes tar a ação.

§ 1º No pe di do po de rá cons tar, ain da, a co mi -
na ção da pena de pri são até 1 (um) ano, que o juiz
de cre ta rá na for ma do art. 904, pa rá gra fo úni co.

§ 2º O réu po de rá ale gar, além da nu li da de ou
fal si da de do tí tu lo e da ex tin ção das obri ga ções, as
de fe sas pre vis tas na lei ci vil.

Art. 903. Se o réu con tes tar a ação, ob ser -
var-se-á o pro ce di men to or di ná rio.

Art. 904. Jul ga da pro ce den te a ação, or de na rá
o juiz a ex pe di ção de man da do para a en tre ga, em
24 (vin te e qua tro) ho ras, da co i sa ou do equi va len te 
em di nhe i ro.

Pa rá gra fo úni co. Não sen do cum pri do o man -
da do, o juiz de cre ta rá a pri são do de po si tá rio in fi el.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 210, DE  2001

Re que i ro, nos ter mos do Art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, seja en vi a do voto de con -
gra tu la ções aos se nho res Mi nis tros José Ser ra, da
Sa ú de e Cel so La fer, das Re la ções Exte ri o res, pelo
bri lhan te tra ba lho de sen vol vi do jun to à Co mis são de
Di re i tos Hu ma nos da Orga ni za ção das Na ções Uni -
das, que cul mi nou com a apro va ção, por aque le or ga -
nis mo in ter na ci o nal, da pro pos ta bra si le i ra de re so lu -
ção, de fi nin do o aces so aos me di ca men tos e à tec no -
lo gia de com ba te à Aids uma ques tão de di re i tos hu -
ma nos.

Sala das Ses sões, 24 de abril de 2001. – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos. 

Jus ti fi ca ção

O com ba te à Aids vem sen do uma das ma i o res
lu tas das au to ri da des de sa ú de de to dos os pa í ses.
Nes se em ba te, ne nhu ma ou tra me di da tem se mos -
tra do tão efi caz para evi tar a mor ta li da de quan to a
dis tri bu i ção, aos pa ci en tes so ro po si ti vos, dos me di ca -
men tos que com põem o ”co que tel an ti-Aids“.

Da dos for ne ci dos pe las au to ri da des bra si le i ras
in for mam que des de que o Mi nis té rio da Sa ú de pas -
sou a dis tri bu ir gra tu i ta men te o co que tel, o nú me ro de 
mor tes caiu pela me ta de.

Con tu do, a po lí ti ca de dis tri bu i ção dos me di ca -
men tos que com põem o co que tel so men te é pos sí vel
de vi do à fa bri ca ção, em ter ri tó rio bra si le i ro, de al guns
des ses re mé di os.

Os fa bri can tes in ter na ci o na is de me di ca men -
tos, de ten to res das pa ten tes des ses re mé di os, in cen -
sí ve is aos ape los hu ma ni tá ri os, têm se po si ci o na do
de for ma con trá ria à li be ra ção das pa ten tes para a fa -
bri ca ção dos itens que in te gram o co que tel, ale gan do, 
ba si ca men te, os al tos in ves ti men tos em pes qui sa e o
di re i to in ter na ci o nal so bre pa ten tes.

Nes se con tex to, a vi tó ria bra si le i ra jun to à Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU é ex tre ma men -
te sig ni fi ca ti va, pois in di ca dois pon tos fun da men ta is:

re mé di os não po dem ser tra ta dos como sim ples 
bem de con su mo; e não é lí ci to que se pri vi le gie o lu -
cro, im pe din do o tra ta men to das po pu la ções mi se rá -
ve is do mun do.

Cum pre ain da res sal tar que a re so lu ção foi
apro va da por 52 dos 53 pa í ses que com põem a Co -
mis são, sen do ex ce ção os Esta dos Uni dos, que se
abs te ve por ra zões de cu nho me ra men te co mer ci al.

Assim, é mais do que jus to o re co nhe ci men to e
a ho me na gem des ta Casa ao tra ba lho de sen vol vi do

pe los Mi nis té ri os da Sa ú de e das Re la ções Exte ri o -
res, que ob ti ve ram uma de ci são his tó ri ca da ONU,
de ci são esta que fa vo re ce rá, de modo es pe ci al, as
po pu la ções mais ca ren tes do mun do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, pela or -
dem.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, o re que ri men to lido 
será vo ta do ago ra?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Será
vo ta do ago ra.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –

TO) –Peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha por cin -
co mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, as so cio-me às ma ni fes ta ções
do au tor do re que ri men to, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, por essa con si de rá vel vi tó ria que ob te ve o
Mi nis té rio da Sa ú de, jun ta men te com o Mi nis té rio das 
Re la ções Exte ri o res, na Co mis são de Di re i tos Hu ma -
nos da ONU, quan do con se gui ram de fi nir como ques -
tão de di re i tos hu ma nos a dis tri bu i ção do co que tel de
re mé di os de com ba te à AIDS.

Sr. Pre si den te, vá ri os me di ca men tos de com ba te
à AIDS são fa bri ca dos aqui, no Bra sil, e têm per mi ti do
es ten der ou dar lon ge vi da de aos pa ci en tes afe ta dos
pelo ví rus HIV; a ex pe riên cia tem dado cer to. E essa de -
ci são foi im por tan te por que vá ri os dos re mé di os pro du -
zi dos por pa í ses es tran ge i ros não pos su íam ain da essa 
de ci são de in te grar o co que tel de for ma gra tu i ta, de
aces so uni ver sal, como o que foi con quis ta do ago ra jun -
to à Co mis são de Di re i tos Hu ma nos.

Por essa ra zão, que ro as so ci ar-me à ma ni fes ta -
ção do Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e cum pri -
men tar tam bém o Mi nis té rio de Re la ções Exte ri o res,
o Mi nis tro Cel so La fer, e o Mi nis tro José Ser ra, pela
bri lhan te con quis 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 ter mi na ção do Ple ná rio.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 

com bi na do com o art. 375 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 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, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 188, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, du ran -
te o pra zo úni co pre vis to no art.375, I, com bi na do com 
o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, não fo ram ofe -
re ci das emen das à pro po si ção pe ran te à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem V.

Exª a pa la vra, para dis cu tir.
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, tive a opor tu ni da de de co -

nhe cer de per to o Hos pi tal das For ças Arma das –
HFA, quan do pude per ce ber a ex ce lên cia, a qua li da -
de dos ser vi ços que ali são de sen vol vi dos e a im por -
tân cia es tra té gi ca des se hos pi tal aqui no Dis tri to Fe -
de ral. Embo ra seja um hos pi tal das For ças Arma das,
como o pró prio nome men ci o na, é uma uni da de que
aten de, tam bém, mu i tos ci vis. O hos pi tal pre ci sa, de
fato, ter suas fun ções ex pan di das. Por tan to, é ne ces -
sá ria a apro va ção da lei para que pos sa ha ver am pli a -
ção do qua dro de ser vi do res e para que, me di an te
con cur so, o hos pi tal pos sa se le ci o nar os pro fis si o na is 
que es tão in clu í dos no pro je to.

É im por tan te res sal tar que o HFA foi se le ci o na -
do, no Dis tri to Fe de ral, como o hos pi tal que vai se di ar
o Incor, onde fi ca rá es ta be le ci da a uni da de do Insti tu -
to do Co ra ção de São Pa u lo. Sem dú vi da, tal fato irá
con tri bu ir enor me men te com os aten di men tos de ur -
gên cia, de emer gên cia e de alta com ple xi da de no
Dis tri to Fe de ral.

Ma ni fes to todo o meu apo io e, lo gi ca men te, voto 
fa vo ra vel men te ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -
nua em dis cus são o Pro je to de Lei da Câ ma ra n.º 19,
de 2001. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 7, de 1996, ten do como 1º
sig na tá rio o Se na dor Wal deck Orné 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 se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.) 
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, 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.

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

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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 dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus -
são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 211, DE 2001

Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no,
re que i ro te nham tra mi ta ção em con jun to os se guin tes 
pro je tos:

PEC 58/99 com PEC 44/2000.

Sala das Ses sões, Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se, ime di a ta men te, à apre ci a ção do re que ri men to
que aca ba de ser lido, nos ter mos do art. 256 do Re gi -
men to Inter no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a apro -
va ção do re que ri men to im pli ca rá o re tor no da ma té ria
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a
fim de que aque le ór gão téc ni co apre cie con jun ta -
men te as de ma is pro po si ções a ele apen sa das.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Pre -
si den te, con sul to se po de mos en ca mi nhar o re que ri -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Po -
dem en ca mi nhar o re que ri men to um re pre sen tan te
de cada agre mi a ção par ti dá ria e o au tor do re que ri -
men to.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Pelo PMDB fa la rá o Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª, Se na dor Na bor Jú ni or, pelo PMDB.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Como Lí -
der. Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan to ao re que ri -
men to en ca mi nha do à Mesa pelo ilus tre Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, so li ci tan do que tra mi te,
con jun ta men te com a Emen da nº 44, uma ou tra
emen da de sua au to ria, que es ta be le ce a su pres são
do Tex to Cons ti tu ci o nal do ins ti tu to da re e le i ção para
Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver na dor de Esta do e
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Pre fe i to, eu gos ta ria de cha mar a aten ção da Casa
para o fato de que esta ma té ria não tem ne nhu ma co -
ne xão com a emen da cons ti tu ci o nal que apre sen tei.

A emen da cons ti tu ci o nal que apre sen tei está
tra mi tan do con jun ta men te com a ou tra, de nº 45, que
tem como pri me i ro subs cri tor o Se na dor Jef fer son
Pé res, em que S. Exª pro põe, tam bém, a de sin com -
pa ti bi li za ção, mas ape nas para Go ver na dor e Pre fe i -
to. A mi nha emen da é mais abran gen te, por que es ta -
be le ce a mes ma obri ga to ri e da de da re nún cia do car -
go seis me ses an tes da ele i ção para Pre si den te da
Re pú bli ca, Go ver na dor e Pre fe i to que que i ram con -
cor rer a sua re e le i ção.

A emen da do Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res pro põe a su pres são do Tex to Cons ti tu ci o nal do
ins ti tu to da re e le i ção. É to tal men te di fe ren te da pro -
pos ta que apre sen tei e que está em dis cus são aqui
na Ordem do Dia do Se na do Fe de ral.

Eu gos ta ria de fa zer um ape lo às Li de ran ças
das di ver sas Ban ca das com as sen to no Se na do Fe -
de ral para que re je i te mos o re que ri men to, por que, se -
não, isso irá atra sar ain da mais a tra mi ta ção des sa
ma té ria, que já re ce beu pa re cer fa vo rá vel da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e já está no
seu se gun do dia de dis cus são, para, na quin ta ses -
são de dis cus são, ser vo ta da pelo Ple ná rio do Se na -
do Fe de ral.

Então, esse é o ape lo que eu gos ta ria de for mu -
lar às Li de ran ças, para que esse re que ri men to não
pros pe re, a fim de não atro pe lar a tra mi ta ção des sa
emen da cons ti tu ci o nal, que, no caso de o re que ri -
men to ser apro va do, te ria de vol tar à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para que o Re la tor,
Se na dor Iris Re zen de, tam bém des se o pa re cer so -
bre a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal de au to ria
do no bre Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

Esse é o ape lo que for mu lo às Li de ran ças das
Ban ca das.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
como au tor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o Se na dor José Edu ar do Du -
tra me so li ci tou fa lar an tes de mim. Se pos sí vel, tro ca -
ría mos a po si ção.

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, pela Li -
de ran ça do Blo co.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. 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, que ro fa zer um ape lo ao Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res para re ti rar o re que ri men to. Inclu si ve,
te nho uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, vo ta -
da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, 
com um re sul ta do exa ta men te igual a este da emen -
da do Se na dor Na bor Jú ni or.

Eu ha via apre sen ta do uma pro pos ta de emen da 
cons ti tu ci o nal aca ban do com a re e le i ção para Pre fe i -
to e ins ti tu in do a de sin com pa ti bi li za ção para Go ver -
na do res e Pre si den te da Re pú bli ca.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia vo tou um pa re cer do Se na dor Jef fer son Pé res,
man ten do a re e le i ção em to dos os ní ve is, mas ins ti tu -
in do a de sin com pa ti bi li za ção, tam bém, em to dos os
ní ve is. Ou seja, uma pro pos ta exa ta men te igual a esta 
do Se na dor Na bor Jú ni or.

Mi nha pro pos ta vi nha a ple ná rio, mas, in fe liz -
men te, foi apre sen ta do um re que ri men to de tra mi ta -
ção con jun ta, o que aca bou pro vo can do o atra so da -
que la vo ta ção. 

Cre io que não po de mos in cor rer no mes mo erro, 
até por que esta não é uma ques tão de pa ter ni da de.
Embo ra a mi nha emen da seja an te ri or a do Se na dor
Na bor Jú ni or, que ro que vote a dele, por que a dele já
está no ple ná rio. Se fi zer mos um re que ri men to de tra -
mi ta ção con jun ta, acon te ce rá com a emen da do Se -
na dor Na bor Jú ni or o mes mo que acon te ceu com a
mi nha, vol tar para a Co mis são.

Inde pen den te do mé ri to, eu te ria toda a tran qüi -
li da de de de ba ter e vo tar, in clu si ve, a fa vor da emen -
da do Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que aten -
de me lhor ao que de fen do, que é aca bar com a re e le -
i ção. E S. Exª pro põe, in clu si ve, am pli a ção para cin -
co anos.

Pen so que, por se tra tar de as sun tos di fe ren tes
e por con si de rar que a de sin com pa ti bi li za ção já de -
ve ria ter sido vo ta da – por que a mi nha pro pos ta foi
apro va da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia an tes da ele i ção para Pre fe i to do ano pas -
sa do –, aca bou sen do pos ter ga da em face de ou tro
re que ri men to.

Não que ro fa zer com a emen da do Se na dor Na -
bor Jú ni or o mes mo que fi ze ram com a mi nha. Por
isso, ape lo ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res
para que re ti re seu re que ri men to. Se não hou ver a re -
ti ra da, meu voto será con trá rio ao re que ri men to.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por
ser de mo cra ta e ter um óti mo re la ci o na men to com to -
das as Ban ca das nes ta Casa, ja ma is de i xa ria de
aten der a ape los tão bem jus ti fi ca dos como os dos
Se na do res Na bor Jú ni or e José Edu ar do Du tra.

Na ver da de, a nos sa PEC não tem ne nhum ob -
je ti vo se não aca bar com a re e le i ção. A que tem como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Na bor Jú ni or, que é
esta que va mos vo tar da qui a pou co, per mi te a re e le i -
ção, des de que o Go ver na dor, o Pre si den te da Re pú -
bli ca ou o Pre fe i to se afas tem dos res pec ti vos car gos
seis me ses an tes do ple i to.

De cer ta for ma, o as sun to já avan çou. É uma
me lho ria qui lo mé tri ca em re la ção ao que se pas sa
hoje: o Pre si den te da Re pú bli ca, o Go ver na dor do
Esta do e os Pre fe i tos Mu ni ci pa is, ocu pan do os car -
gos res pec ti vos, com a ca ne ta na mão, po dem ser
can di da tos sem se afas ta rem dos man da tos que
exer cem por de le ga ção do povo.

A nos sa PEC pro põe que seja pro i bi da a re e le i -
ção e que os fu tu ros man da tá ri os – não os atu a is,
mas os ele i tos em 2002 – te nham um man da to de cin -
co anos. Ou seja, o Pre si den te da Re pú bli ca, os Go -
ver na do res e os Pre fe i tos que se rão ele i tos em 2002
te ri am man da tos de cin co anos, mas os atu a is en cer -
ra rão o seu man da to logo, de ime di a to – quan to à sa í -
da de al guns de les, dou gra ças a Deus.

Sr. Pre si den te, para não di ze rem que sou cri a dor
de ca sos – e não sou mes mo – e como é da mi nha es pi -
ri tu a li da de a con ci li a ção, so li ci to ape nas ao Sr. Pre si den -
te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, di li -
gen te como é, meu ami go Se na dor Ber nar do Ca bral,
que faça tra mi tar essa emen da cons ti tu ci o nal da nos sa
au to ria, que en trou em pa u ta na que la Co mis são em ju -
nho de 1999 e que já pas sou por dois re la to res, que a co -
lo ca ram nas ga ve tas – e não vou di zer seus no mes por -
que são meus ami gos. Esta emen da que vo ta re mos da -
qui a pou co – a de nº 44 – en trou em pa u ta em no vem bro 
de 2000 – um ano e meio de po is – e tem a sua tra mi ta -
ção mais adi an ta da que a de mi nha au to ria. 

So li ci to ao Sr. Pre si den te da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que de sig ne um ou tro re -
la tor, vis to que o úl ti mo res pon sá vel pela Emen da nº
58 por ela não se in te res sou. Su gi ro que seja o Se na -
dor José Edu ar do Du tra, que é fa vo rá vel. Des sa for -
ma, te nho cer te za ab so lu ta de que aque la emen da,

den tro em pou co, es ta rá sen do dis cu ti da nes te ple ná -
rio por to dos os Se na do res.

Aten den do a um ape lo do Se na dor Na bor Jú ni or 
e de to dos aque les que me pro cu ra ram, in clu si ve o
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, peço a re ti ra da do meu re -
que ri men to de ane xa ção, es pe ran do que a Pro pos ta
de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 58, que pro í be a re e le i -
ção, seja logo apro va da no Se na do Fe de ral. Te nho
cer te za de que é este o de se jo do povo bra si le i ro,
para que não seja uti li za da, de for ma des bra ga da, a
má qui na do Go ver no em fa vor da re e le i ção de man -
da tá ri os exe cu ti vos.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Antô nio Car los Va la da res, a Mesa aguar da a for -
ma li za ção do re que ri men to de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, uma vez que o au tor do re que ri men to, Se na dor
Antô nio Car los Va la da res, se dis põe a apre sen tar um
ou tro para a re ti ra da da ma té ria, não há mais nada que
adu zir. Re ser va rei o que ti nha a es cla re cer por oca sião
do exa me da pro pos ta pro pri a men te dita.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to do Se na dor Antô nio Car los Va -
la da res que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:
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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.

Apro va do.
Pas sa-se à dis cus são das Pro pos tas de Emen -

da à Cons ti tu i ção nºs 44 e 45, de 2000. 
Em dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -

ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te, cum pri -
men to o Se na dor Antô nio Car los Va la da res por en -
ten der que, re ti ran do o seu re que ri men to, pos sam
pros se guir es sas duas pro pos tas, uma de las subs cri -
ta pelo Se na dor Na bor Jú ni or e a ou tra, pelo Se na dor
Jef fer son Pé res.

Dis põe o art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral que “A
ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal de
qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do Dis tri -
to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, obe de ce rá aos prin cí pi os
de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da -
de...” As pro pos tas, por tan to, que pre ten dem fa zer com
que o Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res e os
Pre fe i tos, se de se ja rem sub me ter-se à re e le i ção, re nun -
ci em os seus res pec ti vos man da tos seis me ses, no mí -
ni mo, an tes do seu tér mi no vi e ram ao en con tro do pre -
vis to no art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim, va mos fa zer com que haja igual da de na
dis pu ta, por que há mu i tas re cla ma ções. Quem es ti ver 
no po der, mes mo que não que i ra, es ta rá com a má -
qui na à dis po si ção. E aque le que dis pu tar a ele i ção
com quem já ocu pa o car go fi ca rá des pro te gi do, pois
não tem aces so a es ses me i os. Sem dú vi da al gu ma,
há uma de si gual da de ca rac te ri za da.

Qu an do hou ver a ne ces si da de de se re nun ci ar,
no mí ni mo, seis me ses an tes, im plan ta re mos a igual -
da de e a im pes so a li da de, para que os ele i to res pos -
sam ana li sar com eqüi da de to das as ques tões. Nin -
guém terá van ta gem, nem mes mo o Pre si den te da
Re pú bli ca, os Go ver na do res ou os Pre fe i tos, no caso
de re e le i ção.

E a pes soa, que ren do sub me ter a sua ad mi nis -
tra ção a qual quer um dos três ní ve is, terá essa opor -
tu ni da de, por que, quan do fal ta rem seis me ses para o
tér mi no de um man da to de qua tro anos, sa be rá se há
con di ções de co lo car ou não em jul ga men to a sua ad -
mi nis tra ção.

Sr. Pre si den te, esta pro pos ta é um avan ço, sem
dú vi da al gu ma. Com o ad ven to do fun do de cam pa -
nha, que po de rá ocor rer com a re for ma da Lei Ele i to -
ral, ha ve rá mais con di ções de os ele i to res, com mais
eqüi da de, ana li sa rem es sas ques tões.

De i xo os meus cum pri men tos ao Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res por re ti rar o re que ri men to, a fim
de avan çar mos um pou co mais nes sa ques tão.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ca sil do Mal -
da ner, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -
té ria con ti nua em dis cus são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do Ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, para que esta ma té ria não fi que su -
je i ta a uma dis cus são exa us ti va ape nas no úl ti mo
dia, que é o dia da vo ta ção, ex po rei al guns ar gu -
men tos que jus ti fi cam por que me ma ni fes ta rei con -
tra ri a men te a este pro je to que es ta mos ago ra dis cu -
tin do.

As ele i ções para Pre fe i to no ano pas sa do fo ram
pre ce di das pela ex pec ta ti va de que acon te ce ria uma
ver da de i ra ca tás tro fe em ter mos de uti li za ção da má -
qui na pú bli ca. Pelo que as sis ti mos, não ocor reu nada
di fe ren te do que hou ve em ou tras épo cas nas qua is
não era pos sí vel a re e le i ção para Pre fe i tos.

Sr. Pre si den te, o Par la men to bra si le i ro to mou al -
gu mas ini ci a ti vas ex tre ma men te lou vá ve is no sen ti do
de as se gu rar a não-uti li za ção da má qui na pú bli ca.
Uma de las foi uma lei vo ta da nes ta Casa que se de -
no mi nou “lei con tra a com pra de vo tos”, e a ou tra é
aque la que pa re ce que es ta mos es que ci dos, a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, que pre vê san ções pe sa -
dís si mas e res tri ções de toda a or dem quan do o de -
ten tor de man da to ele ti vo ou exe cu ti vo es ti ver no úl ti -
mo ano do seu man da to. 

São res tri ções as mais du ras pos sí ve is e que
efe ti va men te im pe dem a uti li za ção da má qui na pú -
bli ca. Sa be mos dis so, por que a Lei de Res pon sa bi -
li da de Fis cal tem pra ti ca men te um ca pí tu lo de di ca -
do a im pe dir que, no úl ti mo ano, como pa re cia ser
pra xe na vida pú bli ca bra si le i ra, os de ten to res de
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man da tos do Po der Exe cu ti vo uti li zas sem e de i xas -
sem en di vi da men tos para os fu tu ros ocu pan tes da -
que le car go.

Além dis so, ten do em vis ta o re sul ta do das úl ti -
mas ele i ções, se gu ra men te, em mu i tos Esta dos bra -
si le i ros, mais de 50% ou até 60% dos pre fe i tos não fo -
ram re e le i tos. Cre io até que, em mu i tos ca sos, de ter a
má qui na quan do não se faz uma boa ad mi nis tra ção é
algo con tra quem está no exer cí cio do man da to, ou
seja, a exis tên cia da re e le i ção não é um fa tor que pri -
vi le gie, ab so lu ta men te, quem está no Po der. Bas ta
que não se faça uma boa ad mi nis tra ção que o fato de
se es tar no car go vai ser até um fa tor con tra a pró pria
ele i ção.

Além do mais, essa lei é nova. Aca ba mos de ter,
pela pri me i ra vez, re e le i ção para Pre si den te da Re pú -
bli ca, Go ver na do res e Pre fe i tos. E não me pa re ce que 
te nha exis ti do nada que pos sa fa zer com que o Par la -
men to mo di fi que a ati tu de que teve ao per mi tir a re e -
le i ção.

Por tan to, ou há re e le i ção sem res tri ções, ou não 
vejo por que essa lei pos sa res trin gir. Não se tra ta do
fato de al guém es tar no exer cí cio do car go. Mu i tas ve -
zes, uti li za va-se a má qui na para se fa zer o su ces sor
mu i to mais in ten sa men te do que se faz ago ra, quan -
do o de ten tor de car go ele ti vo tem so bre ele vol ta da a
fis ca li za ção da im pren sa, dos ad ver sá ri os, mu i to
mais in ten sa do que era an te ri or men te, quan do não
ha via re e le i ção.

Por isso, an te ci pa da men te digo que vo ta rei con -
tra este 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, a dis -
cus são da ma té ria pros se gui rá na pró xi ma ses são.

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 a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ten do sido ci ta do pelo emi nen te Se na dor Antô nio
Car los Va la da res, in for mo a S. Exª que ama nhã, tão
logo S. Exª com pa re ça à re u nião da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e iden ti fi que essa
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, a Pre si dên cia
de sig na rá um re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 207, DE 1995

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 2, de 2001)

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
207, de 1995, de au to ria do Se na dor Jú lio
Cam pos, que al te ra dis po si ti vos do De cre -
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940
– Có di go Pe nal, e de ter mi na ou tras pro vi -
dên ci as (tra ba lho es cra vo), ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 76, de 1997, da Co mis são Di re to ra,

Re la tor: Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, ofe -
re cen do a re da ção do ven ci do; e

– 778, de 2000, da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (so bre a Emen -
da nº 1-Plen) Re la tor: Se na dor Ra mez Te -
bet, pelo ar qui va men to da ma té ria, por ter
per di do a opor tu ni da de.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria do dia 3, quan do, em ob ser -
vân cia à con clu são do Pa re cer nº 778, de 2000, esta 
Pre si dên cia de ter mi nou a aber tu ra de pra zo para a
in ter po si ção de re cur so, a fim de que a ma té ria con -
ti nue a sua tra mi ta ção, pre vis ta no art. 254 do Re gi -
men to Inter no.

Nes se sen ti do, foi apre sen ta do o Re cur so nº 2,
de 2001.

Ten do a dis cus são da ma té ria sido en cer ra da no 
dia 23 de abril de 1997, pas sa-se à vo ta ção do subs ti -
tu ti vo, em tur no su ple men tar, com pa re cer pelo ar qui -
va men to.

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 213, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 315, com bi na do
com o dis pos to no art. 279 de Re gi men to Inter no, o
adi a men to da vo ta ção do Subs ti tu ti vo nº  PLS/207/95, 
a fim de que haja o re e xa me da pro po si ção, pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Jus ti ti ca ção

A pro po si ção, me re ce um novo exa me da CCJ,
para per mi tir ao ilus tre Re la tor, nes te ór gão téc ni co,
de emi tir o pa re cer so bre o Subs ti tu ti vo apre sen ta do
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que sa nou o ví cio de in cons ti tu ci o na li da de. O ilus tre
re la tor con clu iu pelo ar qui va men to do pro je to ale gan -
do, jus ta men te a au sên cia de de li be ra ção pelo Ple ná -
rio da Co mis são. Assim, para que pro po si ção de ta -
ma nho al can ce so ci al te nha cur so, so li ci ta mos o apo -
io dos no bre pa res para nova opor tu ni da de de aná li se 
pelo re la tor e de ma is mem bros do ór gão.

Sala das Ses sões,  24 de abril de 2001 – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, Lí der do Blo co de Opo si -
ção.

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 per -
ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Co mis são de Cons ti tu i -

ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
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 281, de 1999 (nº 
150/99, 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 FM “Ca pi tal dos Mi né ri os”
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 Ita pe va, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 618, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Agne lo Alves, 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
281, de 1999 (nº 150/99, 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 193, 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 281, de 1999 (nº 150, 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 281, de 1999 (nº
150, 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
FM Ca pi tal dos Mi né ri os 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 Ita pe va, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de abril de
2001. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Car los Wil son, Re la tor – Ma ria do Car mo Alves –
Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 193, 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 FM Ca pi tal dos
Mi né ri os 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 Ita pe va, 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 548, de 29 de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 29 de ja ne i ro de 1992, a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio FM Ca pi tal dos Mi né ri os
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 Ita pe va, 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. 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) – 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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 286, de 1999 (nº 
171/99, 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 Tro pi cal de Ri be i rão Pre to 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 Ri be i rão Pre to,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 485, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, 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 Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, 
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 286, de 1999 (nº 171/99, 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 194, 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 286, de 1999 (nº 171, 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 286, de 1999
(nº 171, 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 Tro -
pi cal de Ri be i rão Pre to 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 
Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de abril de
2001. _ Anto nio Car los Va la da res, Pre si den te _
Car los Wil son _ Re la tor _ Ma ria do Car mo Alves _
Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 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 Tro pi cal de Ri be i rão Pre to
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
Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 2 de fe ve re i ro de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 10 de maio de 1994, a con ces são de
“Rá dio Tro pi cal de Ri be i rão Pre to Ltda.” para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ri be i rão Pre to,
Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 60, de 2000 (nº
100/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Sis te ma Nova Di fu so ra 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 Olím pia, Esta do de São
Pa u lo, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 973, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Val mir Ama ral, 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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 60, de 2000 (nº 100/99, 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 195 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 60, de 2000 (nº 100, 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 60, de 2000 (nº
100, 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 Sis te ma Nova Di -
fu so ra 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 Olím pia, Esta do de
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de abril de
2001 _ Anto nio Car los Va la da res Pre si den te _ Car -
los Wil son  Re la tor _ Ma ria do Car mo Alves _ Mo -
za ri do Ca val can ti

ANEXO AO PARECER Nº 195 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 ”Sis te ma Nova Di fu so ra 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 Olím -
pia, 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 8 de abril de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 10 de maio de 1994, a con ces são de
”Sis te ma Nova Di fu so ra Ltda,“ para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de Olím pia, 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 61, de 2000 (nº
103/99, 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 O Diá rio Rá dio e Te le vi 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 Ser -
tão zi nho, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 974, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, 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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
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ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 61, de 2000 (nº 103/99, 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 196 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 61, de 2000 (nº 103, 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 61, de 2000 (nº
103, 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 O Diá rio 
Rá dio e Te le vi 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 Ser tão zi nho, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de abril de
2001. _ Anto nio Car los Va la da res, Pre si den te _
Car los Wil son, Re la tor _ Ma ria do Car mo Alves _
Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 196, 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 “O Diá rio Rá dio e Te le vi -
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 Ser tão zi nho, 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 42, de 23 de ja ne i ro de 1998, que re no va por dez 
anos, a par tir de 6 de ju lho de 1997, a per mis são ou -
tor ga da a “O Diá rio Rá dio e Te le vi são Ltda,” para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Ser tão zi nho, 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 2000 (nº
106/99, 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 Val pa ra í so 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 Val pa ra í so, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 912, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri ba mar Fi que ne, 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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 62, de 2000 (nº 106, 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 197, 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 62, de 2000 (nº 106, 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 62, de 2000 (nº
106, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
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Val pa ra í so 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 Val pa ra í so,
Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de abril de
20001. – Anto nio Car los Va la da res, Pre si den te –
Car los Wil son, Re la tor – Ma ria do Car mos Alves –
Mo za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 197, 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 Val pa ra í so 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 Val pa -
ra í so, 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 41, de 23 de ja ne i ro 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 “Rá dio Val pa ra í so 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 Val pa ra í so, 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 66, de 2000 (nº
192/99, 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 Me te o ro lo gia Pa u lis ta
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda tro pi cal na ci da de de Ibi tin -
ga, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 791, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Este vão, 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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 66, de 2000 (nº 192, 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 198, 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 66, de 2000 (nº 192, 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 66, de 2000 (nº
192, 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
Me te o ro lo gia Pa u lis ta Ltda, para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal na ci da de de
Ibi tin ga, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 24 de abril de
2001. _ Anto nio Car lor Va la da res, Pre si den te _ Car -
los Wil son, Re la tor _ Ma ria do Car mos Alves _ Mo -
za ril do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 198, 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 “So ci e da de Rá dio Me te o ro lo gia
Pa u lis ta Ltda,” para ex plo rar ser vi ço de
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ra di o di fu são so no ra em onda tro pi cal na ci -
da de de Ibi tin ga, 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 26 de agos to de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de ju lho de 1996, a con ces são de
“So ci e da de Rá dio Me te o ro lo gia Pa u lis ta Ltda,” para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda tro pi cal na ci da de de Ibi -
tin ga, 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 (Anto nio Car los Va la da -
res) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
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 (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 12:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 152, de 2001, do Se na dor Ro ber -
to Sa tur ni no, so li ci tan do, nos ter mos re gi -
men ta is, que so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 109, de 1999, além da Co mis são
cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i -
ção, seja ou vi da, tam bém, a de Assun tos
Eco nô mi cos.

Vo ta ção do re que ri men to, em tur no úni co. (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.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 109, de 1999, vai

à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, se guin do, pos -
te ri or men te, à de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – 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 209, de 2001, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Lei do Se na do nº 353, de 1999, do
Se na do, que tra mi ta em con jun to com os Pro je tos de
Lei do Se na do nºs 151/99 e 252/2000. Tra ta-se do fi -
nan ci a men to de cam pa nhas ele i to ra is. 

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se -
qüen te, nos ter mos do art. 345, II, do Re gi men to Inter -
no.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor
José Edu ar do Du tra, Lí der do Blo co.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, foi vo ta do o re que ri men to de ur gên cia?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Aca bou de ser vo ta do.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, gos ta ria que V. Exª con sul tas se
o Ple ná rio so bre a pos si bi li da de de in clu são, na pa u ta 
de ama nhã, e não na de quin ta-fe i ra, do re que ri men to 
de ur gên cia para o pro je to de lei que tra ta do fi nan ci a -
men to pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Da par te da Mesa, não há ne nhum em pe ci lho,
no bre Se na dor.

Con sul to as Li de ran ças pre sen tes se es tão de
acor do. (Pa u sa.)

Apro va do o pe di do do Se na dor José Edu ar do
Du tra, com o as sen ti men to das Li de ran ças, a ma té ria
cons ta rá da ses são de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1ª Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 214, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 256, in ci so I, do
Re gi men to do Se na do Fe de ral a re ti ra da do Pro je to
de Lei do Se na do nº 252/2000, de mi nha au to ria, que
dis põe so bre o fi nan ci a men to pú bli co ex clu si vo de
cam pa nhas ele i to ra is.

Sala das Ses sões 24 de abril de 2001.  – Edu ar -
do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Ten do em vis ta que a ma té ria a que se re fe re o
re que ri men to que aca ba de ser lido tra mi ta em con -
jun to com o PLS nº 353/99, para o qual foi apro va do
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re que ri men to de ur gên cia, sub me to o Re que ri men to
do Se na dor Edu ar do Su plicy à vo ta ção.

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.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 252, de 2000 vai

ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men -
to nº 208, de 2001, lido no Expe di en te, de au to ria do
Se na dor Ro ber to Fre i re e ou tros Srs. 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 dia 20 de ju nho pró xi mo
seja de di ca do a ho me na ge ar a me mó ria do his to ri a -
dor Caio Pra do Jú ni or, pelo trans cur so do seu 10º ani -
ver sá rio de fa le 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.
A data da ho me na gem, an te ri or men te fi xa da

para ama nhã, fica trans fe ri da para o dia 20 de ju nho
pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha. (Pa u sa.) 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
(Pa u sa.) 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias. (Pa -
u sa.) 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca -
bral. (Pa u sa.) 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do. (Pa -
u sa.) 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.
(Pa u sa.) 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -
de, Lí der do PSB no Se na do Fe de ral.

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, vol to mais uma
vez a fa zer um dis cur so cal mo, tran qüi lo, ten tan do tra -
zer a este Se na do um pou co de paz.

Por mais uma vez, ocu po esta tri bu na para
ques ti o nar o po si ci o na men to do Mi nis té rio da Edu ca -
ção, vol ta do con tra o Pro gra ma Espe ci al de Tre i na -

men to – PET, que tam bém já foi ob je to de ar do ro sas
de fe sas de meus Pa res em di ver sas opor tu ni da des. 

O PET, como se sabe, é um pro gra ma des ti na do 
a in cen ti var, nas ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, o sur -
gi men to de gru pos de es tu do de di ca dos ao tra ba lho
in te lec tu al em tem po in te gral, sob a ori en ta ção de um
pro fes sor tu tor, num am bi en te que fa vo re ça o en vol vi -
men to, a par ti ci pa ção e a tro ca de idéi as e ex pe riên -
cia en tre alu nos e pro fes so res.

Cri a do em 1979, hoje o PET está ins ta la do em
59 uni ver si da des bra si le i ras, com 315 gru pos fun ci o -
nan do, en vol ven do apro xi ma da men te 3.700 bol sis -
tas. Tra ba lha com as três ver ten tes de ati vi da de uni -
ver si tá ria: en si no, pes qui sa e ex ten são. Cada gru po
PET, que con ta com 12 alu nos e um pro fes sor tu tor,
for ma ci da dãos que apren dem, du ran te três anos, a
tra ba lhar em equi pe e a ir ra di ar para os de ma is co le -
gas o es pí ri to de li de ran ça e o com pro mis so com a
ge ra ção de co nhe ci men tos para a so lu ção dos mais
di ver sos pro ble mas.

No meu Esta do do Pará, fun ci o nam 19 gru pos
do PET, dis tri bu í dos tan to na Uni ver si da de Fe de ral do 
Pará – UFPA, como nas Fa cul da des de Ciên ci as
Agrá ri as – FCAP, com re sul ta dos im por tan tís si mos
para o cres ci men to da for ma ção pro fis si o nal.

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, ape nas um
exem plo des ses bons re sul ta dos: 

Nas Fa cul da des de Ciên ci as Agrá ri as do Pará,
em de cor rên cia dos re sul ta dos do PET, está-se con -
ce ben do um ou tro pro je to, em par ce ria com UFPA,
com pre fe i tu ras e a so ci e da de ci vil. Tra ta-se do Pro je -
to Ru ral Inte gra do, como está sen do de no mi na do,
que bus ca pro pi ci ar a in ser ção de aca dê mi cos de
Agro no mia e ou tros cur sos con vi da dos (Me di ci na,
Odon to lo gia, Nu tri ção, Psi co lo gia, Ser vi ço So ci al, Pe -
da go gia, Ve te ri ná ria, Enge nha ria Flo res tal, Enge nha -
ria de Pes ca, Zo o tec nia, den tre ou tros) a par ti ci par de 
for ma in te gra da, por um pe río do de 30 dias, em uma
co mu ni da de pre vi a men te es co lhi da por suas re a is
ne ces si da des no cam po da sa ú de, edu ca ção, agro -
pe cuá ria – é a in te ri o ri za ção do uni ver si tá rio. 

Os mol des des te pro gra ma, em al guns as pec -
tos, as se me lham-se ao ex tin to Pro je to Ron don. Nele,
equi pes de no má xi mo 15 aca dê mi cos de cur sos dis -
tin tos são co or de na das por um pro fes sor que, du ran -
te o pe río do su pra ci ta do, de sen vol ve rão ati vi da des di -
ver sas, as qua is de ve rão ser re pas sa das, por meio de 
re la tó rio, em re u nião de ava li a ção, à equi pe sub se -
qüen te.
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Esse pro gra ma re sul ta da ex pe riên cia do PET
na mi nha re gião, em um des do bra men to cri a ti vo de
um pro gra ma nos mol des da Ama zô nia, um ex ce len te 
pro gra ma de ex ten são das ati vi da des aca dê mi cas.
Mas nada dis so está sen do con si de ra do pelo MEC,
que de se ja o fim do PET.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, o Go ver no en fra -
que ce as nos sas uni ver si da des pú bli cas ao ten tar
eco no mi zar de to das as for mas; agri de o bem-es tar, o 
de sen vol vi men to des sas uni ver si da des, mas se es -
que ce de fa zer o mes mo com aque les que vi vem da
es pe cu la ção fi nan ce i ra.

Até 1997, en quan to o Pro gra ma Espe ci al de
Tre i na men to fun ci o nou sob a ge rên cia da Co or de na -
ção de Aper fe i ço a men to de Pes so al para o Ensi no
Su pe ri or – Ca pes, os gru pos PETs, além das bol sas
men sa is para alu nos e pro fes so res tu to res, re ce bi am, 
se mes tral men te, um au xí lio fi nan ce i ro – as ta xas aca -
dê mi cas, que ti nham por fi na li da de sub si di ar a com -
pra de li vros ex tras, as si na tu ras de re vis tas e con gê -
ne res, bem como a par ti ci pa ção dos bol sis tas em
con gres sos e re u niões ci en tí fi cas ou vi si tas de ca rá -
ter cul tu ral. Além dis so, cada gru po ti nha o di re i to de
ple i te ar a vin da anu al de um pro fes sor vi si tan te, que
de ve ria per ma ne cer com o gru po du ran te 15 dias.

Em 1997, a Ca pes cor tou as ta xas aca dê mi cas
e o pro fes sor vi si tan te e quis, ain da, cor tar 50% das
bol sas, re du zin do-as a seis bol sas por gru po. Essas
me di das re per cu ti ram mu i to mal en tre a co mu ni da de
aca dê mi ca, e a Ca pes viu-se com pe li da a re tro ce der.
Man te ve em 100% as bol sas, mas re ti rou de vez as
ta xas aca dê mi cas e o pro fes sor vi si tan te.

Em mar ço de 1999, a Ca pes anun ci ou a ex tin -
ção do PET para 30/12/99, o que foi alvo de ma ni fes -
ta ções con trá ri as de au to ri da des das áre as ci en tí fi -
cas, das as so ci a ções e do Con se lho de Re i to res,
bem como ob je to de ma té ria em di ver sos jor na is den -
tre ou tras ações.

Re pre sen tan tes de todo o Bra sil es ti ve ram aqui
co nos co no Con gres so Na ci o nal. Re cor do-me de que 
ocu pei esta tri bu na para de fen der o Pro gra ma, bus -
can do sen si bi li zar o Mi nis tro da Edu ca ção.

Nada dis so, en tre tan to, de mo veu o Sr. Mi nis tro
da Edu ca ção de sua in ten ção de le té ria, o que le vou a
um mo vi men to na ci o nal em de fe sa do PET. Cri ou-se
uma co mis são tri par ti te, for ma da pela re pre sen ta ção
do MEC, da Co mis são Na ci o nal em De fe sa do PET e
pela Co mis são de Edu ca ção da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, que, com sua mo bi li za ção, con se guiu pro te lar a
mor te anun ci a da do Pro gra ma.

É im por tan te res sal tar que, en quan to o PET es -
te ve sob a ge rên cia da Ca pes, fo ram pro mo vi das pelo 
ór gão, com a par ti ci pa ção de es pe ci a lis tas, di ver sas
ava li a ções, que con clu í ram pela ex ce lên cia do Pro -
gra ma e pela con ve niên cia de sua ma nu ten ção.

A des pe i to da sua ava li a ção po si ti va, o PET
aca bou sen do trans fe ri do da Ca pes para a Se cre ta ria
de Edu ca ção Su pe ri or, a Sesu, o que di fi cul tou ain da
mais seus trâ mi tes ope ra ci o na is. O pro gra ma fun ci o -
na ago ra por meio de con vê ni os fir ma dos com a
Sesu. Atu al men te, não se sabe quan do ou se se rão
efe tu a dos os pa ga men tos, com um agra van te: não
es tão sen do fe i tos os re pas ses des ti na dos aos pro -
fes so res tu to res. 

Além des sa es tra té gia de de i xar o Pro gra ma
mor rer à mín gua, fre qüen te men te a Sesu a re for ça
com des fe chos de gol pes ines pe ra dos. Como já foi
afir ma do, a re es tru tu ra ção do PET está em dis cus são 
des de o iní cio do se gun do se mes tre do ano 2000,
quan do o pró prio Se cre tá rio de Edu ca ção Su pe ri or
anun ci ou o seu fim. Na oca sião, por ges tões das Co -
mis são de Edu ca ção da Câ ma ra e do Sen do, foi ob ti -
da a pro mes sa do Mi nis tro da Edu ca ção de que o
PET não se ria ex tin to e de que se ria for ma do um co -
mi tê, com a par ti ci pa ção de téc ni cos, bol sis tas, tu to -
res e par la men ta res para dis cu tir mu dan ças para o
Pro gra ma.

Numa la men tá vel de mons tra ção de pou co apre -
ço pela pa la vra em pe nha da, o MEC não for mou o co -
mi tê e ela bo rou a pro pos ta no pró prio mi nis té rio, sor -
ra te i ra men te. A nova ver são do Pro gra ma, que des fi -
gu ra in te i ra men te o pro je to ini ci al, tro cou o nome de
“ex tin ção” por um “novo pro gra ma”, numa ati tu de in -
co e ren te e ar bi trá ria.

Esse novo pro gra ma de ve rá tra ba lhar para for -
ta le cer as li cen ci a tu ras em áre as con si de ra das “es -
tra té gi cas”: Ge o gra fia, His tó ria, Le tras, Bi o lo gia e
Ma te má ti ca, com o in tu i to de me lho rar o en si no mé -
dio. 

Insti tu i ções que não par ti ci pam do Pro vão se -
rão ex clu í das do “novo” PET. O “novo” pro gra ma
cor ta rá cer ca de 1.200 bol sas, fi can do, por tan to,
ape nas 2.500 do to tal hoje exis ten te. O PET, em sua 
es tru tu ra atu al, como já dis se, pos sui 3.700 bol sis -
tas. Con ta rá com cer ca de 350, 360 gru pos, com -
por tan do cada um sete bol sis tas – cor tan do, por -
tan to, cin co bol sis tas para cada gru po hoje es ta be -
le ci do. Vol ta rão as ta xas aca dê mi cas, mas com va -
lo res bas tan te in fe ri o res. Extin guem-se de fi ni ti va -
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men te as bol sas-tu to res, mu dan do-se o ter mo tu tor
para co or de na dor.

Numa ação com pro va do ra de seu ine quí vo co
au to ri ta ris mo, a Sesu en ca mi nhou a pro pos ta às ins ti -
tu i ções de en si no su pe ri or em mar ço úl ti mo, com o
pra zo de 24 ho ras para as ma ni fes ta ções de re tor no.
Di an te do im pas se no va men te cri a do, as uni ver si da -
des, os alu nos, os pro fes so res e to dos aque les que se 
pre o cu pam com a qua li da de de en si no su pe ri or no
País, en tre os qua is, cer ta men te, os in te gran tes do
meu Par ti do, o PSB, vol ta mos ao es ta do de mo bi li za -
ção.

Sras e Srs Se na do res, não se quer ne gar ao MEC
o di re i to de cri ar pro gra mas que jul gar con ve ni en te
para a sua po lí ti ca de en si no. O que não se pode ad -
mi tir é o re cur so a um es tra ta ge ma que ten ta dri blar
to dos os acor dos fir ma dos, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos e no Se na do Fe de ral, e di an te da mí dia es cri ta,
ra di o fô ni ca e te le vi si va, de pre ser va ção do PET, além
de am pla dis cus são com as par tes en vol vi das. Ao
con trá rio, o que fi ze ram foi re du zi-lo dras ti ca men te.

Não se pode ad mi tir tam bém o ar gu men to que
vem sen do in vo ca do pelo Sesu de que o nú me ro de
3.700 es tu dan tes não se ria sig ni fi ca ti vo num uni ver so 
de 500 mil gra du an dos.

Ora, como se jus ti fi ca que o MEC re du za es ses
3.700 es tu dan tes para in sig ni fi can tes 2.500 es tu dan -
tes? Como o pró prio MEC man tém um ou tro pro gra -
ma de no mi na do bol sa-san du í che, ter mo usa do pe los
es tu dan tes con trá ri os ao pro gra ma, para a gra du a ção 
que pri vi le gia as áre as agrá ri as e de en ge nha ria a um
cus to ab sur do e com re sul ta dos ni ti da men te ques ti o -
ná ve is?

O que se quer, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do -
res, é um mí ni mo de co e rên cia na exe cu ção das po lí -
ti cas pú bli cas. Como se pode ace i tar uma pos tu ra tão
in fle xí vel do MEC em re la ção ao PET quan do es ta -
mos as sis tin do a uma le niên cia em re la ção aos des -
man dos do en si no su pe ri or?

Como se pode man ter a cre di bi li da de do Pro vão 
se o pró prio ti tu lar da Sesu deu voto con trá rio à ex tin -
ção de uma fa cul da de de di re i to no Rio de Ja ne i ro,
que foi re pro va da qua tro ve zes no Pro vão? Qual o
sen ti do da ava li a ção para o MEC se um pro gra ma
bem-ava li a do é pe na li za do e um cur so de fi ci en te é
pou pa do?

Ou tra ati tu de inad mis sí vel é o des ca so com que
o MEC tem tra ta do o Con gres so Na ci o nal. No fi nal de
2000, o Mi nis tro foi con vi da do pela Co mis são de Edu -
ca ção para, numa Au diên cia Pú bli ca, tra tar so bre o

PET. O Mi nis tro não com pa re ceu e man dou em seu
lu gar o Se cre tá rio de Ensi no Su pe ri or do MEC. Insa -
tis fe i ta com o re sul ta do da Au diên cia Pú bli ca, a Se na -
do ra Emi lia Fer nan des pro pôs à Co mis são o en vio de
um re que ri men to de in for ma ções ao Mi nis tro da Edu -
ca ção para que S. Exª pres tas se es cla re ci men tos so -
bre a si tu a ção do PET. À épo ca, eu ocu pa va a Se gun -
da Vice-Pre si dên cia des ta Casa e, como mem bro da
Mesa, re la tei o re que ri men to, pe din do a ur gên cia no
seu en vio ao Mi nis tro. Se gun do in for mou-nos a Se -
cre ta ria da Co mis são de Edu ca ção do Se na do, o re -
que ri men to de in for ma ções per ma ne ce sem res pos -
ta. Ape nas o Mi nis tro in for mou que “o pro gra ma está
em fase de re for mu la ção, aguar dan do o le van ta men -
to dos da dos, para só en tão pres tar as in for ma ções”
ao Se na do. Isto, Sr. Pre si den te, mais pa re ce um des -
ca so do Mi nis tro Pa u lo Re na to com esta Casa, pois,
pas sa do cin co me ses da apro va ção do re que ri men to, 
a Co mis são de Edu ca ção per ma ne ce sem a res pos ta
de for ma ob je ti va.

O que se per ce be, Sr. Pre si den te, é que o Mi nis -
té rio da Edu ca ção está que ren do im por um novo pro -
gra ma, sem que haja a pos si bi li da de de qual quer de -
ba te. Por isso, não in for ma o Se na do, não cria uma
co mis são para de ba ter o as sun to, con for me se com -
pro me teu an te ri or men te, e ain da, não se dis põe a ou -
vir os par ti ci pan tes do Pro gra ma, ao im por um pra zo
cur to aos re i to res quan to à apre ci a ção de um novo
pro gra ma em subs ti tu i ção ao PET.

Não po de mos nos ca lar di an te dis so. Tor na-se
ne ces sá rio re to mar mos as dis cus sões so bre o PET.
Não se pode ace i tar a im po si ção, pelo MEC, de um
novo pro gra ma, fe i to por tec no cra tas que se ne gam a
ou vir as ba ses e a so ci e da de. Os es tu dan tes e pro fes -
so res en vol vi dos no Pro gra ma con ti nu am mo bi li za -
dos e bus can do o apo io des ta Casa para que se re a -
bram con ver sa ções com o Mi nis té rio so bre o as sun to. 
O Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te da Co mis são
de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, que já está en vol vi -
do na ques tão, tem o nos so apo io para ar ti cu lar a
aber tu ra de um ca nal de co mu ni ca ção en tre os in te -
gran tes do PET e o Mi nis té rio.

Não po de mos com pac tu ar com essa ar ro gân cia 
do Mi nis tro, Srªs e Srs. Se na do res. Aliás, o Bra sil tem
uma gra ve re cor rên cia na his tó ria da sua edu ca ção,
qual seja, a des con ti nu i da de das ex pe riên ci as e a
des va lo ri za ção das con quis tas, o que re sul ta na fal ta
de tra di ção.

O Pro gra ma Espe ci al de Tre i na men to – PET –,
com seus 22 anos de pro fí cua exis tên cia, já cons ti tui
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um acer vo a ser pre ser va do das li mi ta ções im pos tas
pe los or ga nis mos cre do res in ter na ci o na is e pe los
mo de los edu ca ci o na is ne fas tos do País.

Fico sur pre so com a ati tu de do Mi nis tro Pa u lo
Re na to, que, em ou tros as pec tos, tem apre sen ta do
pro po si ções po si ti vas – como no caso do Fun def, que
foi cri a do no Bra sil. No en tan to, age de ma ne i ra to tal -
men te dura e in tran si gen te, não cum prin do in clu si ve
os com pro mis sos as su mi dos com esta Casa, com as
Co mis sões de Edu ca ção do Se na do e da Câ ma ra
dos De pu ta dos, pre ten den do im por a sua von ta de,
eli mi nan do um pro gra ma que tan to bem tem fe i to ao
de sen vol vi men to das uni ver si da des pú bli cas bra si le i -
ras. Esse ho mem que se fala de se ja ser Se na dor ou
até Pre si den te da Re pú bli ca pelo PSDB. Infe liz men te, 
é qua se uma ca rac te rís ti ca dos di ri gen tes do PSDB
essa onis ciên cia, esse en ten di men to de que são os
do nos ab so lu tos da ver da de e que po dem im por a
sua von ta de a toda a co le ti vi da de. Isso não ocor re rá,
por que ha ve rá re sis tên cia dos me i os uni ver si tá ri os e
dos re i to res das nos sas uni ver si da des e dos po lí ti cos
com pro me ti dos com a me lho ria do en si no no nos so
País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, por per mu ta com o Se -
na dor Ade mir Andra de.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a vi o -
lên cia pra ti ca da pela po lí cia e por gru pos de ex ter mí -
nio, com a co ni vên cia do Esta do, no Bra sil, é bem
mais que pre o cu pan te: é es tar re ce do ra, che gan do a
res pon der por gran de par te dos ho mi cí di os ocor ri dos
em nos so ter ri tó rio, no ta da men te nos gran des cen -
tros ur ba nos. O as sun to não che ga a ser no vi da de,
pois a mí dia re la ta com fre qüên cia ca sos de exe cu ção 
su má ria, que, aos pou cos, des gra ça da men te, vão se
in cor po ran do ao co ti di a no da vida bra si le i ra. Ago ra,
Sr. Pre si den te, essa si tu a ção de ano ma lia, omis são e
cru el da de é de nun ci a da, mais uma vez, em fun da -
men ta do do cu men to pro du zi do por en ti da des sé ri as
de de fe sa dos di re i tos hu ma nos, com o ob je ti vo de

for çar as nos sas au to ri da des a to mar ati tu des efe ti -
vas de de fe sa da so ci e da de. Esse do cu men to é o re -
la tó rio Exe cu ções Su má ri as, Arbi trá ri as ou Extra ju di -
ci a is – uma apro xi ma ção da re a li da de bra si le i ra, o
qual, após ser lan ça do si mul ta ne a men te em di ver sas
ca pi ta is bra si le i ras, será apre sen ta do na 57ª ses são
da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Orga ni za ção
das Na ções Uni das, em Ge ne bra. As en ti da des que
ela bo ram esse le van ta men to re i vin di cam que um re -
pre sen tan te da ONU, a con vi te do Go ver no bra si le i ro, 
ve nha ao País com o fim de mo ni to rar o cum pri men to
de com pro mis sos as su mi dos em tra ta dos e con vê ni -
os in ter na ci o na is. Não bas ta – ale gam – que o Bra sil
seja sig na tá rio e ra ti fi que sua po si ção nes ses ins tru -
men tos de pro te ção dos di re i tos hu ma nos: é es sen ci -
al que o País ado te me di das efi ca zes para a su pe ra -
ção des sa si tu a ção de ig no mí nia.

De fato, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
vi o lên cia ex pres sa em al guns nú me ros do ci ta do do -
cu men to – e re la ta da pela im pren sa – pro vo ca um
sen ti men to mis to de dor e de re vol ta que se exa cer ba
com a cons ciên cia de que ta ma nha des gra ça não re -
sul ta de uma fa ta li da de, mas, em gran de par te, de um
mo de lo de or ga ni za ção so ci al equi vo ca do e cor rom -
pi do.

Os ín di ces de vi o lên cia no Bra sil são ex pres si -
vos até mes mo se com pa ra dos com os de pa í ses que
con vi vem com ma i or po bre za, com re cur sos na tu ra is
es cas sos e com acen tu a dos con fli tos ét ni cos e re li gi -
o sos. O di re tor do Cen tro de Jus ti ça Glo bal, Ja mes
Ca val la ro, ci ta do pelo jor nal O Esta do de S.Pa u lo em 
sua edi ção do úl ti mo dia 18, des ta ca que o nú me ro de 
ho mi cí di os pra ti ca dos no Bra sil – mais de 23 mil so -
men te no pri me i ro se mes tre de 1999 – é um dos mais
al tos en tre to dos os pa í ses das Amé ri cas.

O ci ta do re la tó rio de no mi na do Exe cu ções Su -
má ri as ob ser va que a cada ano, em nos so País, cer ca 
de duas mil pes so as são exe cu ta das pela Po lí cia e
ou tros agen tes do Esta do, além de gru pos de ex ter -
mí nio, re gis tran do-se tam bém gran de nú me ro de ví ti -
mas nos con fli tos de ter ras e nos mo ti va dos por in to -
le rân cia ra ci al ou pre fe rên cia se xu al.

Os da dos co le ta dos pe las en ti da des sig na tá ri as 
do do cu men to jun to ao Mo vi men to Na ci o nal dos Di re -
i tos Hu ma nos de mons tram, Sr. Pre si den te, que a vi o -
lên cia po li ci al e dos gru pos de ex ter mí nio é sig ni fi ca ti -
va men te ma i or nos gran des cen tros ur ba nos. Esse
fato vem com pro var a nos sa tese so ci a lis ta de que o
con fli to so ci al não é ge ra do pela po bre za ape nas,
mas pela ex clu são so ci al de lar gas par ce las da so ci e -
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da de, em con tra po si ção à con cen tra ção de ren da de
al guns seg men tos.

No Esta do do Rio de Ja ne i ro, con for me da dos
do CDDH, ocor re ram nada me nos do que 259 exe cu -
ções su má ri as em 1999, o que re pre sen tou 22,56%
do nú me ro to tal de ho mi cí di os. Na Ba hia fo ram 250
exe cu ções no mes mo pe río do, ou seja, 21,78% do to -
tal de as sas si na tos. O Esta do de São Pa u lo apre sen -
tou a ter ce i ra ma i or taxa, 19,43%, com 223 exe cu -
ções su má ri as, se guin do-se dos Esta dos de Per nam -
bu co, Espí ri to San to e Pa ra ná.

Esses al tos per cen tu a is não se re pe ti ram em
Esta dos mais po bres, o que evi den cia o acer to de
nos sas con vic ções. La men ta vel men te, Srªs e Srs. Se -
na do res, os con fli tos que re sul tam nes sas in con tá ve -
is cha ci nas são pro vo ca dos, na ma i o ria das ve zes,
por nos so mo de lo de eco no mia ca pi ta lis ta, que acen -
tua as de si gual da des so ci a is e que im pe de o aces so
de gran des con tin gen tes da so ci e da de aos mí ni mos
pa drões de vida dig na, ad vin do daí to das as se qüe las 
so ci a is e psi co ló gi cas de uma vida de gra dan te.

O re cru des ci men to da vi o lên cia no Bra sil, não
ape nas no que res pe i ta às cor po ra ções po li ci a is, pa -
ra mi li ta res e gru pos de ex ter mí nio, mas à so ci e da de
em seu con jun to, fez da se gu ran ça o pri me i ro item na
pa u ta de re i vin di ca ções das co mu ni da des. As no tí ci -
as, exa us ti va men te re pe ti das e fre qüen te men te de
for ma sen sa ci o na lis ta, de atos vi o len tos e de cri mes
bár ba ros ou he di on dos, têm pro vo ca do for te sen ti -
men to de in se gu ran ça e de in dig na ção dos ci da dãos.
Atô ni ta e des cren te, a so ci e da de pro cu ra so lu ções ra -
di ca is, como a re du ção da ida de pe nal, a in ten si fi ca -
ção do po li ci a men to e a re pres são vi o len ta, so lu ções
es sas, no en tan to, que, por si sós, já se re ve la ram ine -
fi ca zes.

Nós, so ci a lis tas, não so mos in gê nu os ao pon to
de ne gar a ne ces si da de de re pres são ao cri me. Po -
rém, en ten de mos que não bas ta re pri mir a vi o lên cia,
mu i tas ve zes com ata ques fron ta is aos di re i tos hu ma -
nos, con for me apre go am al guns re pre sen tan tes da
di re i ta, mas é es sen ci al com ba ter as ca u sas da vi o -
lên cia, que fre qüen te men te se in se rem nas con tra di -
ções do sis te ma em que vi ve mos.

As es ta tís ti cas, Srªs e Srs. Se na do res, de mons -
tram que a ação re pres si va, mu i tas ve zes, con tri bui
para a es ca la da da vi o lên cia numa so ci e da de en fer -
ma e mer gu lha da numa si tu a ção de pro fun da bar bá -
rie. Na Zona Sul de São Pa u lo, onde os ín di ces de cri -
mi na li da de são ele va dos, ve ri fi cou-se há al guns anos
que 70% das ví ti mas não pos su íam an te ce den tes cri -

mi na is. No Rio de Ja ne i ro, as ex pe riên ci as de ocu pa -
ção dos mor ros com tro pas do Exér ci to, além de não
da rem re sul ta dos efe ti vos, re sul ta ram uni ca men te
em hu mi lha ção das po pu la ções fa ve la das.

A vi o lên cia po li ci al, vol to a di zer, não re pri me a
cri mi na li da de; an tes, ali men ta a vi o lên cia e, o que é
pior, faz suas ví ti mas qua se sem pre en tre pes so as
ino cen tes. Isso fi cou so be ja men te de mons tra do, há
al guns anos, no li vro Rota 66, do jor na lis ta Caco Bar -
cel los: num uni ver so de 3.545 pes so as mor tas pela
Po lí cia Mi li tar de São Pa u lo, em 22 anos, 65% das ví ti -
mas ja ma is co me te ra cri me na que la me tró po le. A re -
pres são po li ci al, em vez de atu ar em de fe sa do ci da -
dão co mum, age exa ta men te con tra ele. Se le ti va, a
re pres são po li ci al ocor re prin ci pal men te con tra ví ti -
mas com per fil se me lhan te: jo vem, po bre, mo ra dor da 
pe ri fe ria e ne gro.

Cabe aqui per gun tar se o Esta do está cons ci en -
te do seu pa pel, pois sa be mos que a re pres são aos
in di ví du os de ba i xa con di ção so ci al não se li mi ta à es -
fe ra po li ci al, mas es ten de-se ao âm bi to ju di ciá rio. É
con sa bi do que a Jus ti ça bra si le i ra fun ci o na pre ca ri a -
men te. Além de tar dia, tra ta de si gual men te os ci da -
dãos que, por ga ran tia cons ti tu ci o nal, têm di re i tos
igua is. É a voz cor ren te e, mais do que isso, ver da de
tri vi al, o fato de que “rico, no Bra sil, não vai para a ca -
de ia”. Qu an do vai, tem re ga li as e cum pre pena por
pou co tem po, en quan to o ci da dão po bre, de cor ou
sem ins tru ção, amar ga con di ções de su ma nas que
ex pli cam as re be liões qua se co ti di a nas.

Nos sas au to ri da des, há mu i to, per de ram o con -
ce i to de re cu pe ra ção dos in di ví du os e de re in te gra -
ção so ci al. A no ção de pe ni ten ciá ri as como es ta be le -
ci men tos onde os de ten tos cum prem pena e são as -
sis ti dos para, pro gres si va men te, se re in se ri rem na
so ci e da de, não pas sa, hoje, de mera de fi ni ção do di -
ci o ná rio.

É do lo ro so ver, Srªs e Srs. Se na do res, que jo -
vens e até me ni nos, cri a dos com a fa mí lia ou aban do -
na dos nas ruas, de lin qüen tes re in ci den tes ou não,
ten do pra ti ca do al gum de li to, qual quer que seja, são
con de na dos ao ca mi nho do cri me. Re co lhi dos aos
es ta be le ci men tos de su pos ta re e du ca ção, tri lham um 
ca mi nho sem vol ta, sa in do de lá di plo ma dos no cri me.

O que di zer, além de tudo o que já foi dito, do
mas sa cre do Ca ran di ru? A re cen te re be lião de sen ca -
de a da si mul ta ne a men te em pre sí di os de todo o País,
sob a li de ran ça do PCC – Pri me i ro Co man do da Ca pi -
tal, de mons trou uma vi o lên cia ina u di ta. Cen to e onze
de ten tos fo ram cha ci na dos com qui nhen tos e quin ze

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-fe i ra 25 07123



ti ros dis pa ra dos a san gue frio, mas não nos ser viu de
li ção.

Qu al quer ci da dão co mum bra si le i ro, uma vez ví -
ti ma do ar bí trio po li ci al, está con de na do a pas sar por
uma ex pe riên cia de gra dan te, amon to a do em ce las
mi nús cu las e imun das, em con ví vio com pre sos de di -
fe ren tes gra us de pe ri cu lo si da de. Ne gan do-lhe o mí -
ni mo de dig ni da de, o Esta do vai-lhe ne gar, tam bém,
por omis são e inér cia, a pro te ção à in te gri da de fí si ca
e à vida.

Não es ta mos ro man ce an do, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res. Os jor na is, as re vis tas, as
emis so ras de rá dio e de te le vi são di a ri a men te nos re -
la tam ca sos que se en qua dram nes sa si tu a ção.

Há mu i to que nós, do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i -
ro, nos ba te mos pela trans for ma ção de nos sa so ci e -
da de, pro pon do a ado ção de um mo de lo eco nô mi co e 
so ci al que faça do ho mem um ir mão do ou tro ho mem,
e não seu al goz. O Bra sil tem um dos ma i o res ín di ces
de de si gual da de so ci al de todo o mun do. O seg men to
de 1% da po pu la ção mais rica do País de tém uma ri -
que za equi va len te à dos 50% mais po bres. No en tan -
to, já vi mos que os ma i o res ín di ces de cri mi na li da de e 
vi o lên cia não se con cen tram nas re giões mi se rá ve is,
mas nas re giões me tro po li ta nas ri cas em que a opu -
lên cia con tras ta com a mera e so fri da sub sis tên cia.

Essa con tra di ção, tí pi ca do nos so re gi me ca pi -
ta lis ta in jus to, da nos sa eco no mia di re ci o na da para o
pa ga men to de dí vi da, tem sido exa cer ba da em todo o
mun do pela po lí ti ca ne o li be ral – até há al guns anos,
para em bas ba ca dos em pre sá ri os e tec no cra tas bra -
si le i ros, a pa na céia de que pre ci sá va mos. O tem po
mos trou o que to dos sa bi am e pou cos que ri am ad mi -
tir: que a eco no mia de mer ca do, por si, não ofe re ce as 
so lu ções re que ri das pela co mu ni da de, por que pro -
duz ri que zas mas não se pro põe a re par ti-las.

Hoje, o pró prio Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal
faz um mea cul pa – tar di a men te. No Bra sil, na Argen -
ti na, no Mé xi co, em toda a Amé ri ca La ti na como, de
res to, em to dos os pa í ses pe ri fé ri cos, a eco no mia ne -
o li be ral con se guiu apro fun dar a mi sé ria do povo e
rou bar-lhe a chan ce de tra ba lhar para so bre vi ver com
dig ni da de.

Nos sa so ci e da de, Srªs e Srs. Se na do res, está
en fer ma, e não po de mos fe char os olhos para isso.
Para nós, so ci a lis tas, essa en fer mi da de não é uma fa -
ta li da de, mas pro vém das con di ções iní quas e das re -
la ções so ci a is de gra dan tes do ca pi ta lis mo, que gera
e acen tua de si gual da des; que es ta be le ce a ri va li da de 
e a com pe ti ção en tre as pes so as; que pro vo ca da nos

so ci a is, eco nô mi cos e psi co ló gi cos ir re ver sí ve is às
ca ma das po pu la ci o na is mais ca ren tes.

Assim, não nos sur pre en dem as exe cu ções su -
má ri as, que re fle tem a bru ta li za ção do sis te ma re -
pres si vo, e a es ca la da da vi o lên cia. No mo men to em
que a so ci e da de bra si le i ra, in clu in do po bres, ri cos e
ci da dãos de clas se mé dia, pro cu ra atô ni ta e as sus ta -
da uma for ma de com ba ter a cri mi na li da de, nós que -
re mos so mar nos sos es for ços; e o fa ze mos, ad ver tin -
do, como já o fi ze mos, que a efi cá cia das me di das a
se rem to ma das, vi san do a uma paz du ra dou ra, não
re si de na mera re pres são, mas na ado ção de po lí ti -
cas pú bli cas que pro mo vam a fra ter ni da de e a jus ti ça
so ci al.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na Gré cia an ti ga,
mu i tos fi ló so fos di zi am que a po lí ti ca era a mais no bre 
das pro fis sões. No Bra sil de hoje, quan do se fala em
po lí ti co, ime di a ta men te to dos tor cem a cara, to dos
olham com uma es pé cie de nojo da que les que vi vem
de po lí ti ca pro fis si o nal.

Essa era uma vi são dos vá ri os se to res da clas -
se po lí ti ca até um dia des ses, e o Se na do es ta va fora
des sa vi são tão dura que a po pu la ção tem dos po lí ti -
cos pro fis si o na is. Mas de um tem po des se para cá, o
Se na do tam bém foi in se ri do, de modo do lo ro so e vi o -
len to, nes sas que re las, nes ses pro ble mas que ge ram
a to dos nós tan to cons tran gi men to e ver go nha.

Nes ta se ma na, Sr. Pre si den te Srªs e Srs. Se na -
do res, fui ao meu Esta do na tal, vol tei ao Rio de Ja ne i -
ro, par ti ci pei de vá ri as so le ni da des, e não hou ve lu gar 
onde eu não fos se in ter pe la do, com pa la vras du ras
em mu i tas ve zes, so bre a pou ca ver go nha, a pou ca
im por tân cia dos pro ble mas que es tão sen do dis cu ti -
dos. Enfim, toda essa pa ra li sia em que nós nos me te -
mos.

A cri se não é do País. E isso está pa ten te em to -
dos es ses lu ga res que eu pas sei e da for ma como as
pes so as me in ter pe la ram. A cri se é do Se na do da Re -
pú bli ca. É uma cri se lo ca li za da. É uma cri se de atri tos
in ter nos, que está nos le van do, Sr. Pre si den te, Srs.
Se na do res, a uma ima gem mu i to ruim. É uma cri se lo -
ca li za da do Se na do e não da Re pú bli ca. E nós te mos
obri ga ção de re sol vê-la no mais cur to es pa ço de tem -
po pos sí vel, sob pena de isso se trans mi tir em for ma
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de pa ra li sia à ins ti tu i ção, ao Con gres so e, de re pen te, 
ter mos re fle xo até na nos sa eco no mia.

Quem não co nhe ce a pu jan ça da eco no mia bra -
si le i ra e vê fa lar nes sa cri se toda que es ta mos vi ven -
do in ter na men te aqui – a cada hora to ma mos um sus -
to, a cada hora a cre di bi li da de di mi nui – é ca paz de
pen sar que o Bra sil todo está nes se mes mo tom, nes -
sa mes ma sin to nia, nes se mes mo pro ble ma. Não é
ver da de.

A cri se é nos sa, do Se na do da Re pú bli ca, e
cabe a nós, Se na do res, com os ins tru men tos que te -
mos, en con trar a so lu ção mais rá pi da pos sí vel.

Te nho an da do lou co de an gús tia, Sr. Pre si den te. 
Se al guém está se di ver tin do aqui, pos so lhe ga ran tir
de que não é este Se na dor. Não vim aqui para isso.
Eu vim aqui para tra ba lhar pelo meu Esta do e pelo
meu País.

Cu i dei da mi nha vida par ti cu lar. Qu an do achei
que po dia ti rar tem po para ofe re cer ao meu País, eu o
fiz. Enfren tei vá ri as ele i ções e es tou no se gun do man -
da to, mas eu me cons tran jo em ver que, a cada dia,
quan do pen sa mos que va mos fa lar de pro ble mas im -
por tan tes, na ver da de, abor da mos que re las in ter nas
de me nor im por tân cia. Qu e bra ram re gras, mas não é
isso que re sol ve rá os pro ble mas do Bra sil. Te mos de
vol tar a nos sa cons ciên cia, o nos so in te res se, a nos -
sa for ça de tra ba lho para os pro ble mas des te País.
Estou lou co para vol tar ao tra ba lho nor mal, ao tra ba -
lho que com pe te a esta Casa e ao Con gres so. Estou
lou co para en con trar so lu ções que re sol vam pro ble -
mas que afli gem o nos so te ci do so ci al, que são mu i -
tos: sa ú de, edu ca ção e se gu ran ça. São pro ble mas in -
ter nos e ex ter nos, en dó ge nos e exó ge nos, Sr. Pre si -
den te, para os qua is te mos de en con trar al ter na ti vas,
como as ques tões so bre Mer co sul, Alca, ex por ta ção.
Te mos de ex por tar 10% ao ano e au men tar esse per -
cen tu al cada vez mais. E esse pa ta mar não é brin ca -
de i ra! Quem ex por ta gera em pre go, pro mo ve di vi sas!
No en tan to, per ce bo uma des co ne xão com ple ta, um
bra ço im por tan te como a Pe tro bras des vin cu la da do
res to do País, com pran do de bro ker, que, por sua
vez, com pra do País e que, ao con trá rio de nós, faz
con tra par ti da. Já ci tei, nes ta casa, três ve zes este
exem plo: com pra mos da Argé lia US$1 bi lhão de pe -
tró leo, e ven de mos US$40 mi lhões, por quê? Por que,
na ver da de, não es ta mos im por tan do da Argé lia, mas 
do in ter me diá rio que com pra do re fe ri do País ao qual
ven de o pro du to e ga nha suas co mis sões. Será que
isso é cer to? Será que um bra ço im por tan te como a
in dús tria do pe tró leo pode ser des vin cu la do do res to
do País e não ter co or de na ção? Quer di zer, esse bra -

ço cres ce, e o cor po con ti nua do mes mo ta ma nho ou
até di mi nui e nós não es ta mos cu i dan do dis so. Nós
não es ta mos olhan do o nos so ba lan ço de pa ga men to 
fren te a fren te a cada País, es ta mos des cu i dan do do
co mér cio ex ter no, es ta mos des cu i dan do das nos sas
es tra das que é só bu ra co de mun do afo ra, es ta mos
des cu i dan do da sa ú de de mu i tas áre as do País, da
ele tri fi ca ção, nós não cu i da mos da nos sa ma triz ener -
gé ti ca e da re for ma tri bu tá ria, en fim, nós só fa la mos
aqui em bri ga, em fu xi co em co i sas mi ú das, e eu es -
tou can sa do, Sr. Pre si den te, eu es tou can sa do do ca -
mi nho que es ta mos pal mi lhan do. Eu que ria es tar dis -
cu tin do os pro ble mas do nos so País, eu que ria es tar
me sen tin do útil. Eu que sem pre fui em pre sá rio e
acos tu ma do a ter mi nar o dia e fa zer o ba lan ço me
per gun tan do: o que eu pro du zi hoje? Eu sen to aqui,
fico olhan do, e quan do ter mi na o dia, eu me per gun to
no va men te: o que é que eu pro du zi? Nada. Ouvi fu xi -
co o tem po todo, bate-boca, per so na li da des va i do sas 
dis cu tin do e ten tan do cada uma ocu par mais es pa ço
e der ro tar o ou tro, mas não vejo esta Casa fa zen do o
tra ba lho que de ve ria es tar fa zen do.

Às ve zes, eu pen so até que es ta mos em Bi zân -
cio, onde pro ble mas me no res che ga vam a pro vo car
cen te nas de mi lha res de mor tes. Lem bro até de um
caso em que Bi zân cio trans for mou-se em uma ci da de 
ca tó li ca e co me ça ram a dis cu tir a vir gin da de de Nos -
sa Se nho ra. Era na tu ral, era vir gem e teve o Mes si as,
mas um gru po di zia: Não, mas ela con ti nua vir gem
mes mo de po is de ter o Mes si as. E essa co i sa foi cres -
cen do e cres cen do e vi rou uma guer ra. Mor re ram
cen te nas de mi lha res de pes so as nes sa dis cus são,
se a vir gin da de era an te ri or e pos te ri or, era pos te ri or
e an te ri or, e nós es ta mos aqui as sim. Estou ven do
num cres cen do.

Hoje vi pela pri me i ra vez nes ta Casa as pes so as 
to ca rem no as sun to de ou tras que bras de si gi lo,
quan do, em uma ou ou tra ele i ção, vá ri os Se na do res
pas sa vam e mos tra vam a sua cé du la para a te le vi são, 
por que era um pac to en tre os oito Se na do res que as -
sim o fi ze ram. Per gun to: é que bra an te ri or, é que bra
pos te ri or, é a mes ma co i sa, por que de i xa ram de cum -
prir o prin cí pio cons ti tu ci o nal, ou isso não tem im por -
tân cia para nós? Cla ro que tem im por tân cia, mas vale 
para pa ra li sar um Se na do?

Eu não es tou fe liz e ocu po esta tri bu na exa ta -
men te para di zer que é a hora de quem er rou ser pu ni -
do, mas ra pi da men te. Sa in do da qui, vou para o Con -
se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, de que faço par -
te. Espe ro que, nas três re u niões des ta se ma na, pos -
sa mos acla rar tudo e to mar as de ci sões para vol tar ao 
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tra ba lho. Estou can sa do des sa len ga len ga. Então,
faço esse de sa ba fo. Eu que ria po der es tar aqui dis cu -
tin do trans po si ção do rio São Fran cis co, que vai re -
sol ver pro ble mas para doze mi lhões de con ter râ ne os
meus. Eu que ria es tar aqui fa lan do dos mo de los da
Su dam e da Su de ne, de qual é o nos so pro je to in dus -
tri al, de qual é a nos sa ma triz ener gé ti ca. Eu que ria
es tar dis cu tin do, nes ta Casa, as sun tos so bre os qua -
is, quan do eu ter mi nas se de fa lar, eu dis ses se que
avan ça mos na bus ca de so lu ções. E o que vejo? A
im pren sa cé le re, apres sa da e in te res sa da em au -
men tar o fu xi co, por que isso ven de jor nal; nós, cada
vez mais, sen do em pur ra dos para to mar par ti do de
“A” ou de “B”. Não é isso que se es pe ra do Se na do da
Re pú bli ca, não é isso que se es pe ra da tra di ção que
te mos.

Ao en cer rar esse meu de sa ba fo, eu que ria di zer
que não po de mos con ti nu ar gas tan do tem po e ener -
gia da for ma como es ta mos fa zen do. Há ou tras pes -
so as in fe li zes nes ta Casa, há ou tras pes so as que não 
es tão sa tis fe i tas, eu pen so que a gran de ma i o ria não
está sa tis fe i ta. Mas es ta mos sen do le va dos por uma
mi no ria que quer a fer ro e a fogo trans for mar es sas
pe que nas que re las em guer ras pes so a is que es tão
avil tan do o nos so Se na do da Re pú bli ca.

Eu que ria lem brar aos Se na do res que com essa 
ima gem que es ta mos ten do será di fí cil a re con du ção
de mu i ta gen te. Dois ter ços des te Se na do, em me nos
de dois anos – em um ano e pou cos me ses – es ta rá
nos pa lan ques dis cu tin do a sua re e le i ção. Qu e ro sa -
ber como vão vol tar! O que vão di zer aos seus ele i to -
res? Não é o meu caso, te nho seis anos ain da. Mas
eu, que te nho seis anos já es tou pre o cu pa do, ima gi ne 
en tão a pre o cu pa ção para quem tem me nos de dois
anos. É hora de en con trar mos a so lu ção para es ses
pro ble mas in ter nos que são pe que nos fren te aos pro -
ble mas da Re pú bli ca, e é hora de co me çar mos a tra -
ba lhar de ver da de nos as sun tos que com pe tem a um
Se na do da Re pú bli ca bra si le i ra. Mu i to obri ga do. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Le o mar Qu in ta ni lha, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Anto -
nio Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra 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.) – Eu gos ta ria de re gis trar o re sul ta do do le van ta -
men to que te nho fe i to des de o dia 04 de abril e da de -

ci são que to mei no sen ti do de de fi ni ti va men te, ser
pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca pelo Par ti -
do dos Tra ba lha do res. Des de o iní cio de mar ço, te -
nho ou vi do mem bros do Di re tó rio Na ci o nal e co le gas
De pu ta dos Fe de ra is e Esta du a is, al guns dos qua is
pon de ra ram que se ria me lhor eu abrir mão de ser
pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, de tal ma -
ne i ra que pu des se Luiz Iná cio Lula da Sil va, o nos so
Pre si den te de Hon ra, ser con sa gra do, por con sen so,
o nos so can di da to.

Entre tan to, re sol vi fa zer esse le van ta men to. Vi si tei 
di ver sas ci da des e re giões bra si le i ras: no in te ri or do
Esta do do Pi a uí, Cam po Ma i or e José de Fre i tas; São
José do Rio Pre to; a ci da de do Rio de Ja ne i ro; e San tos.
Em São Pa u lo, fiz pa les tras na Esco la João Hi ros hi, na
Estra da do Alva ren ga – uns dos ba ir ros vi zi nhos à Di a -
de ma com ma i or pro ble má ti ca do pon to de vis ta so ci al – 
e em Pe dre i ra. Esti ve, on tem, em For ta le za e, no do min -
go, em San tos. Esti ve na ci da de de Ti ra den tes. Em to -
dos es ses lu ga res, fa lei para as ba ses do Par ti do. Nor -
mal men te, nes ses au di tó ri os es ta vam pre sen tes cer ca
de 60% ou 70% de fi li a dos, e o res tan te de sim pa ti zan -
tes do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Em to dos es ses au di tó ri os e pla téi as, após os
de ba tes, nos qua is fiz ques tão de de tec tar pa la vras
fa vo rá ve is à re ti ra da da mi nha can di da tu ra, foi fe i to le -
van ta men to. E, nor mal men te, 80%, 85% ou 90% dos
pre sen tes di zi am que se ria mu i to im por tan te que eu
man ti ves se a mi nha pré-can di da tu ra.

Re gis tro esse fato, por que, ain da há pou co, en -
con trei-me com o De pu ta do José Ge no í no e con ver -
sei com o De pu ta do Ge ral do Ma ge la. Ambos dis se -
ram que ex pu se ram para o jor na lis ta Fá bio Za ni ni, do
jor nal Fo lha de S.Pa u lo, que con si de ra ram in jus ta a
mi nha pon de ra ção de que se ria im por tan te que os
mem bros da Di re ção e os De pu ta dos Fe de ra is do
Par ti do dos Tra ba lha do res pu des sem in for mar-se
com a base do Par ti do so bre essa ques tão.

O com pa nhe i ro e De pu ta do José Ge no í no dis -
se-me que está sem pre em con ta to com a base e que
tem vi a ja do mu i to, so bre tu do no in te ri or de São Pa u lo, 
onde vi si tou as 14 ma cror re giões – e eu te nho co nhe -
ci men to dis so. Então, te nho a cer te za de que, se ele
es ti ver for mu lan do a mes ma ques tão, ele ob te rá um
re sul ta do se me lhan te àque le que eu es tou ob ten do
no en quê te que so li ci tei a pes so as em todo o Bra sil,
se jam fi li a dos do Par ti do, se jam sim pa ti zan tes do PT,
se jam aque les que de se jam opi nar a res pe i to. 

A ques tão é a se guin te: o Se na dor Edu ar do Su -
plicy deve man ter a sua pré-can di da tu ra à Pre si dên -
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cia da Re pú bli ca ou o Se na dor Edu ar do Su plicy deve
re ti rar a sua pré-can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca? So bre o re sul ta do de tal en quê te, de se jo in for -
mar que che ga ram, des de o dia 4 de abril até 24 de
abril, 9 (ago ra há pou co), no en de re ço , 1.090 res pos -
tas. Des tas, 1.030, ou seja, 94,5%, de se jam que eu
man te nha a mi nha can di da tu ra; 25 pes so as, ou seja,
2,3% es tão di zen do que devo re ti rar a mi nha can di da -
tu ra; fi nal men te, 35, ou seja, 3,2% de se jam que seja
can di da to a Go ver na dor, ou a Vice, ou que me man te -
nha no Se na do Fe de ral sem ser can di da to.

Di an te des te qua dro de 94,5% de res pos tas fa -
vo rá ve is a que eu man te nha a mi nha pré-can di da tu ra
e ten do em vis ta o que pude per ce ber nes se mes mo
sen ti do tan to em San tos como em São José do Rio
Pre to ou no in te ri or do Pi a uí, ou on tem no Ce a rá, ou
na pe ri fe ria de São Pa u lo, devo man ter a mi nha
pré-can di da tu ra. A pro pó si to, na Esco la de Admi nis -
tra ção de Empre sas de São Pa u lo da Fun da ção Ge -
tú lio Var gas, pe ran te 29 alu nos, to dos os 29 pro cla -
ma ram que eu de ve ria con ti nu ar pré-can di da to. Obvi -
a men te, não é uma amos tra ade qua da, mas fiz ques -
tão de ir a lu ga res onde ela exis te.

Há pou co, con ver sei com o De pu ta do Ge ral do
Ma ge la, que me in for mou que, ama nhã à no i te, a Pre -
si den te do PT, Arle te Sam pa io, pre si di rá um de ba te
so bre a su ces são a Go ver na dor do Dis tri to Fe de ral.
Ha ve rá uma dis pu ta en tre cin co pré-can di da tos para
o Go ver no do Dis tri to Fe de ral.

Qu e ro di zer que irei su ge rir à Pre si den te do Dis -
tri to Fe de ral, Arle te Sam pa io, que em uma des sas
opor tu ni da des de de ba te in clua a ques tão – e, se qui -
se rem, dis po nho-me a es tar pre sen te para de ba ter –
se deve ou não ha ver pré vi as e, por tan to, à mi nha
pré-can di da tu ra. Mas o sen ti men to que per ce bo em
to das as pes so as é que o mais ade qua do e sa u dá vel
para o Par ti do é que eu man te nha meu nome.

Por essa ra zão, en ca mi nhei on tem co mu ni ca -
ção ao Pre si den te José Dir ceu e à Exe cu ti va Na ci o nal 
di zen do que, de fi ni ti va men te, sou can di da to à Pre si -
dên cia e, so bre tu do, dis po nho-me a es tar ex pon do
pro pos tas ao Par ti do, po den do es tar de ba ten do com
Lula e com to dos os fi li a dos, sem pre com o ma i or res -
pe i to.

Re i te ro que, caso Lula seja o ven ce dor, se rei o
mais en tu si as ta de seus apo i a do res. Te nho, to da via, a 
con vic ção de que te nho tam bém con di ções de es tar
dis pu tan do com o Lula de igual para igual, com o ma i -
or res pe i to. Será uma hon ra para mim es tar dis pu tan -
do com Lula ou com ou tros com pa nhe i ros a can di da -
tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca; en tre tan to, te nho a

con vic ção da pos si bi li da de de ven cer tan to a pré via
como, pos te ri or men te, a su ces são pre si den ci al, ou
seja, a ele i ção para a Pre si dên cia da Re pú bli ca, Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, que pre si de esta
ses são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Edu ar do Su plicy, te nho cer te za de
que, se V. Exª che gar à Pre si dên cia da Re pú bli ca, o
nos so País não será este em que es ta mos vi ven do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res Jef fer son Pé res, Gil vam
Bor ges 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. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a meio ca mi -
nho en tre a per ple xi da de e a in dig na ção, a opi nião pú -
bli ca mun di al foi co lhi da pela de ci são do go ver no dos
Esta dos Uni dos de não en dos sar a re gu la men ta ção
das nor mas con ti das no Pro to co lo de Kyo to, des ti na -
das a re du zir a emis são, na at mos fe ra, de dió xi do de
car bo no e de ou tros ga ses igual men te pre ju di ci a is à
sa ú de hu ma na e ao meio am bi en te.

No úl ti mo dia 4 de abril, a Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, a cuja Pre si dên -
cia tive a hon ra de ser re cen te men te con du zi do, es bo -
çou mo ção di ri gi da às au to ri da des com pe ten tes do
Go ver no Fe de ral nor te-ame ri ca no, por in ter mé dio de
Emba i xa da dos Esta dos Uni dos, ex pres san do nos sa
pre o cu pa ção e nos so pro tes to, di an te não ape nas
das de cla ra ções da Casa Bran ca, mas tam bém – e
tal vez até prin ci pal men te – da re so lu ção, apro va da
pelo in qui e tan te pla car de 95 a 0, no Se na do da que le
país, de se re cu sar a exa mi nar o tra ta do, por con si de -
rá-lo pre ju di ci al à eco no mia da ma i or po tên cia pla ne -
tá ria.

Sem dú vi da, es ta mos às vol tas com uma iro nia
da His tó ria: o Pre si den te Ge or ge W. Bush san ci o na
esse re tro ces so no en ca mi nha men to de uma so lu ção 
mun di al para o gra vís si mo pro ble ma do efe i to es tu fa,
me nos de uma dé ca da de po is de seu pai ter as si na do 
a Con ven ção so bre Mu dan ça Cli má ti ca, du ran te a
Con fe rên cia Rio-92, a qual fun ci o nou como pe dra de
to que do pro ces so que de sem bo cou em Kyo to, em
1997. Nes te úl ti mo epi só dio, ou tra im por tan te au to ri -
da de ame ri ca na, o ex-Vice-Pre si den te Al Gore, teve
pa pel de re le vo, ca ben do-lhe o mé ri to de ter sido uma
das pri me i ras fi gu ras de pro je ção mun di al a cha mar
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aten ção da hu ma ni da de para os pe ri gos do aque ci -
men to glo bal.

Uma li ge i ra re ca pi tu la ção do no ti ciá rio in ter na ci -
o nal ser ve para nos lem brar que o pro ces so de ne go -
ci a ção já ha via en tra do em “zona de tur bu lên cia”, des -
de a mais re cen te ro da da de con ver sa ções so bre a
im ple men ta ção de Kyo to, re a li za da em Haia, em no -
vem bro úl ti mo.

De lá para cá, o fu tu ro do pro to co lo afi gu -
rou-se mais ne bu lo so e pro ble má ti co, em ra zão dos
con tra di tó ri os “si na is” emi ti dos por Was hing ton.
Isso por que, se, de um lado, o Sr. Ge or ge W. Bush
ten ta de i xar cla ro que sua opo si ção a Kyo to não
está aber ta à ne go ci a ção, de ou tro, sua fun ci o ná ria
Chris tie Whit man, Di re to ra da Agên cia de Pro te ção
Ambi en tal (a po de ro sa EPA), de cla ra, em tom bem
mais con ci li a tó rio, que a “mu dan ça cli má ti ca glo bal
é uma ques tão sé ria que o Go ver no tem o com pro -
mis so de tra tar em es tre i ta co o pe ra ção com nos sos
ami gos e ali a dos”.

Se esta de cla ra ção da mais alta au to ri da de am -
bi en tal nor te-ame ri ca na for algo mais que “pa la vras
ao ven to”, como di zia Tho mas Hob bes, en tão o Go -
ver no dos Esta dos Uni dos fará bem co me çan do por
ad mi tir o ób vio ulu lan te: que sua na ção é, de lon ge, a
ma i or po lu i do ra do Pla ne ta; que cada ame ri ca no des -
pe ja na at mos fe ra 5,4 to ne la das de CO

2
 por ano; que

a con ven ção do Rio con sa grou o prin cí pio de “res pon -
sa bi li da des co muns, mas di fe ren tes” pe ran te a ques -
tão, de acor do com o es tá gio de de sen vol vi men to so -
ci o e co nô mi co de cada país; que mes mo gi gan tes
mul ti na ci o na is res pon sá ve is por gra ves im pac tos am -
bi en ta is, tais como a Shell, a Du Pont e a Bri tish Pe tro -
le um, vêm-se mos tran do gra da ti va men te mais aco -
mo da tí ci as às pre mis sas de Kyo to; que, fi nal men te,
os Esta dos Uni dos não po dem de ser tar do de ver,
para com os seus ci da dãos e o con jun to da hu ma ni -
da de, de em pe nhar seu in con tras tá vel peso po lí ti co,
eco nô mi co e es tra té gi co no cum pri men to das me tas
de ter mi nan do uma re du ção de até cin co por cen to
das emis sões ga so sas re gis tra das pe los pa í ses in -
dus tri a is no ano-base de 1990 até 2008 ou, o mais
tar dar, 2012.

A bem da ver da de, já se per ce be que al gu mas
des sas na ções do Nor te de sen vol vi do co me çam a
en xer gar na re ver são ame ri ca na uma con ve ni en te
des cul pa para se exi mi rem des sas mes mas me tas.
Com efe i to, ape nas o Re i no Uni do e a Re pú bli ca Fe -
de ral da Ale ma nha po dem se con si de rar pró xi mas
dos al vos de Kyo to: o pri me i ro, em ra zão da rá pi da

con ver são do car vão ao gás em seu sis te ma de pro -
du ção de ener gia elé tri ca; e a se gun da, gra ças ao su -
má rio fe cha men to de boa par te das in dús tri as po lu i -
do ras de sua an ti ga por ção co mu nis ta.

Cabe, mais do que nun ca, a in da ga ção: que mo -
ral te rão es ses “do nos do mun do” para con ti nu ar co -
bran do do ca bo clo ama zô ni co, do le nha dor in do né -
sio, ou do cam po nês afri ca no um fim às agres sões
que os po vos pe ri fé ri cos in fli gem a seus res pec ti vos
pa tri mô ni os flo res ta is, tan gi dos pela po bre za, pela
ne ces si da de, pelo de sam pa ro, en fim, pela fal ta de
pers pec ti vas e al ter na ti vas?

A ques tão é sé ria e ur gen te, e sua dra ma ti ci da -
de se viu re al ça da com a di vul ga ção dos cál cu los de
aba li za da equi pe ci en tí fi ca do Insti tu to Tec no ló gi co de 
Mas sa chus sets (MIT), co or de na da pelo Dr. Henry Ja -
coby, se gun do quem o au men to me di a no de tem pe ra -
tu ra que o mun do pode es pe rar, na hi pó te se de nada
vir a ser fe i to, é de dois e meio gra us cen tí gra dos até o 
fim des te sé cu lo. A crer em ou tros es pe ci a lis tas igual -
men te con ce i tu a dos, isso cor res pon de rá a uma ele -
va ção do ní vel mé dio do mar de até 90 cen tí me tros,
no mes mo pe río do. Não é di fí cil ima gi nar as gra vís si -
mas con se qüên ci as de tudo isso para a so bre vi vên cia 
do Pla ne ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go -
ver no dos Esta dos Uni dos que, para se ajus ta rem
aos com pro mis sos de Kyo to, pre ci sa rão cor tar 300
mi lhões de to ne la das do dió xi do de car bo no que
hoje jo gam na at mos fe ra, ago ra ale gam que o cum -
pri men to do pro to co lo ame a ça em per rar a lo co mo ti -
va eco nô mi ca ame ri ca na jus to no mo men to em que
pa re ce es tar en tran do em rit mo re ces si vo. Fon tes
aca dê mi cas não-go ver na men ta is re pu ta da men te
sé ri as, como o Dr. Da vid Vic tor, mem bro do Con se -
lho de Re la ções Exte ri o res de Nova York, ins ti tu to
que há mais de sete dé ca das pu bli ca a fa mo sa re -
vis ta Fo re ign Affa irs, apon tam que um pos sí vel na u -
frá gio do tra ta do so bre aque ci men to glo bal te ria ca -
u sas bem mais com ple xas que a sim ples de ser ção
de Was hing ton, de ven do ser de bi ta do, na re a li da -
de, à ri gi dez de seu es que ma de me tas e pra zos em
re la ção aos cus tos que as in dús tri as en fren ta ri am
para eles se ajus ta rem.

Ora, a di plo ma cia exis te para exa u rir con fli tos,
es co i mar ares tas e har mo ni zar di fe ren ças até a con -
se cu ção de um com pro mis so ne go ci a do. Em me a -
dos de ju lho, a ci da de de Bonn abri ga rá mais uma
ro da da do pro ces so de Kyo to. Va mos es pe rar que
até lá, a bu ro cra cia ame ri ca na uni fi que sua men sa -
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gem, que a Casa Bran ca e o Ca pi tó lio pon de rem a
res pe i to das ma ni fes ta ções dos seus par ce i ros in -
ter na ci o na is e, so bre tu do, das pres sões da opi nião
pú bli ca do més ti ca, fle xi bi li zan do sua rí gi da po si ção
do mo men to.

Ape sar de mi nhas pre o cu pa ções, de cer to com -
par ti lha da pelo con jun to dos Se na do res, sou oti mis ta
quan to às chan ces de a co mu ni da de in ter na ci o nal
che gar à pró xi ma “Cú pu la da Ter ra”, pro gra ma da para 
se tem bro de 2002, em Jo a nes bur go, com um con sen -
so ope ra ci o nal ca paz de re du zir os ris cos do efe i to
es tu fa.

Até lá, te nho a con vic ção de que o Se na do da
Re pú bli ca, de ten tor de re le van tes in cum bên ci as
cons ti tu ci o na is no de ba te, na for mu la ção, na con sul ta 
e na fis ca li za ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra, de ve rá
se guir fa zen do fren te co mum com o Po der Exe cu ti vo
na de fe sa do avan ço das ne go ci a ções so bre as mu -
dan ças cli má ti cas mun di a is.

Mu i to obri ga do.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, as es ta tís ti cas
com pa ra ti vas in ter na ci o na is não de i xam mar gem a
dú vi das: nos so trân si to de ve í cu los au to mo to res fi gu -
ra en tre os mais vi o len tos do mun do. Nos sos ín di ces
de aci den ta li da de, de in ca pa ci ta ção e de mor ta li da de
no trân si to são alar man tes. Che gam mes mo a cons ti -
tu ir mais uma de nos sas ver go nhas, pois nos si tu am
jun to a pa í ses com grau mu i to me nor de de sen vol vi -
men to eco nô mi co, cul tu ral e po lí ti co.

Pa re ce, Se nhor Pre si den te, que o mo to ris ta bra -
si le i ro ain da não atin giu a ma i o ri da de. Uma quan ti da -
de in fe liz men te gran de de nos sos con du to res de ve í -
cu los ain da di ri ge ir res pon sa vel men te por ruas e es -
tra das. No trân si to, a fa mi ge ra da Lei de Gér son, pela
qual deve-se bus car le var sem pre van ta gem em tudo,
vige com todo seu ri gor e vi gor.

E ver da de que a Lei de nú me ro 9.503, de 1997,
o novo Có di go de Trân si to Bra si le i ro (CTB), ao in tro -
du zir pe na li da des se ve ras aos in fra to res das nor mas
nela pre vis tas, trou xe al gum pro gres so para uma si tu -
a ção an tes de ses pe ra do ra. No en tan to, em mi nha
opi nião, o CTB ca re ce ain da de aper fe i ço a men to. São 
pe que nas co i sas, por me no res com pre en si vel men te
es que ci dos quan do de sua ela bo ra ção, aná li se e vo -
ta ção nes te Con gres so Na ci o nal.

Uma des sas omis sões, que de se jo sa nar por
meio de um pro je to de emen da adi ti va, re fe re-se ao
ta ba gis mo ao vo lan te. As ra zões para a pros cri ção
des se com por ta men to vão mu i to além dos as pec tos

de sa ú de e pre ven ção de do en ças li ga das ao con su -
mo de pro du tos de ri va dos do ta ba co, fa tos cuja cons -
ciên cia, nos úl ti mos de cê ni os, vem fa zen do os le gis -
la do res de todo o mun do res trin gi rem cada vez mais a 
li ber da de de fu mar.

Não é des sa ques tão de sa ú de que vou tra tar
nes te pro nun ci a men to, Se nho ras e Se nho res Se na -
do res. Embo ra o com ba te ao ta ba gis mo – cos tu me
com pro va da men te as so ci a do a di ver sos ti pos de
mo lés ti as dos sis te mas car di o vas cu lar e res pi ra tó -
rio, além de ou tros qua dros pa to ló gi cos – seja hoje
en ten di do uni ver sal men te como da obri ga ção dos
go ver nos, nos so foco, aqui, é a se gu ran ça do trân si -
to. Nes se sen ti do, ali nha rei so men te os ar gu men tos
es pe ci fi ca men te vol ta dos para as pos sí ve is con se -
qüên ci as de se fu mar ao vo lan te de ve í cu los au to -
mo to res.

Par to igual men te do en ten di men to de que as
li ber da des in di vi du a is cons ti tu em um va lor fun da -
men tal do re gi me de mo crá ti co. Uma con du ta so -
men te deve ser re pri mi da se pre ju di ca ou põe em
ris co ou tras pes so as ou, de ma ne i ra ime di a ta, o
pró prio agen te des sa con du ta. Assim, o fu man te
só deve ter o exer cí cio de seu há bi to re pri mi do
quan do a fu ma ça que li be ra cons tran ge ou tras
pes so as a ina lá-la in vo lun ta ri a men te, ou mes mo
ex pres sa men te con tra a von ta de; a ame a ça à sa ú -
de do pró prio fu man te, que é de lon go pra zo, deve
ser ob je to tão-so men te de es cla re ci men to, nun ca
de san ção ou re pres são.

Em nos so caso, o da as so ci a ção en tre fumo e
con du ção de ve í cu los au to mo to res, há que con si de -
rar os pe ri gos a que o ato de fu mar ex põe o mo to ris ta 
fu man te e ou tras pes so as, den tro de seu car ro ou do
lado de fora, pró xi mas a ele. Sa be mos, de ime di a to,
que o ato de fu mar ocu pa, in ter mi ten te, se não per -
ma nen te men te, uma das mãos do fu man te. Isso,
como é ób vio, traz pre ju í zo à ra pi dez de re a ção do
mo to ris ta nos ca sos em que seus re fle xos são exi gi -
dos.

Isso, por si, já se ria su fi ci en te para en qua drar a
con du ta no in ci so V do ar ti go 252 do CTB, que pro í be
di ri gir o ve í cu lo usan do ape nas uma das mãos, ex ce -
tu an do as si tu a ções em que o mo to ris ta pre ci se fa zer
al gum dos si na is ma nu a is re gu la men ta res, ou aci o -
nar a ala van ca de câm bio ou ou tro equi pa men to in ter -
no re gu lar do au to mó vel.

Além dis so, as pes qui sas mé di cas com pro vam
que o fumo in duz um re la xa men to de cer tas fun ções 
ce re bra is. Esse re la xa men to é, pre ci sa men te, o fa -
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tor ca u sa dor da adi ção fato com pre en sí vel, em uma 
so ci e da de cu jos in te gran tes vi vem sub me ti dos a
per ma nen te ten são. Mais uma vez, cons ta ta mos
que o fumo di mi nui a aten ção do mo to ris ta e sua
pron ti dão para to mar ações emer gen ci a is, quan do
exi gi das pe las cir cuns tân ci as do trân si to. Deve fi car 
cla ro, por tan to, que a as so ci a ção en tre fumo e di re -
ção deve ser pros cri ta tan to quan to aque la, de fato
mais ime di a ta men te ar ris ca da, en tre o vo lan te e a
be bi da al coó li ca. Não

so men te pros cri ta, mas to mar-se tam bém ob je -
to de cam pa nhas ofi ci a is de es cla re ci men to igual -
men te in ci si vas.

Res ta tra tar mos ain da de um ou tro as pec to do
ta ba gis mo, que é o des ti no dos re sí du os só li dos de
sua con su ma ção: as cin zas e as guim bas dos ci gar -
ros. Ora, Se nhor Pre si den te, em bo ra to dos os mo de -
los de au to mó vel pre ve jam cin ze i ros em seus pa i néis
ou por tas, sa be mos mu i to bem que gran de par te dos
in di ví du os que fu mam ao vo lan te sa co de a pon ta que -
i ma da de seus ci ga nos e ati ra, ao fi nal, suas guim bas
ja ne la afo ra de seus ve í cu los, ar ros tan do-as às vias.
Ao fazê-lo, in ci dem no de li to pre vis to pelo ar ti go 172
do CTB, que in ter di ta “ati rar do ve í cu lo ou aban do nar
na via ob je tos ou subs tân ci as”.

No caso dos ci ga nos – ou me lhor, de suas pon -
tas – há um pe ri go adi ci o nal: tra ta-se de ma te ri al pe ri -
go so, por se en con trar em alta tem pe ra tu ra e nor mal -
men te con ter bra sa. Não é des pre zí vel o ris co de uma 
pon ta des sas, ati ra da por um mo to ris ta in con se qüen -
te, que i mar um ino cen te tran se un te ou al gum pas sa -
ge i ro de car ro que pas se ao lado no mo men to. Mais
ain da, po de mos nos per gun tar quan tos in cên di os na
mata não se rão pro vo ca dos, anu al men te, so bre tu do
nas re giões e épo cas se cas, por um mo to ris ta fu man -
te e des le i xa do que ati rou, de sua ja ne la, uma pon ta
de ci ga no em di re ção aos acos ta men tos ou can te i ros
cen tra is das ro do vi as.

O mo to ris ta fu man te, Se nho ras e Se nho res Se na -
do res, é um in cen diá rio em po ten ci al. Pior: um in cen diá -
rio que nem se dá con ta do pe ri go que re pre sen ta para
to dos e para o pa tri mô nio ma te ri al e na tu ral.

Qu an to pre ju í zo am bi en tal que já ti ve mos não te -
ria sido evi ta do se já fos se pro i bi do di ri gir fu man do?

Essas são, Se nhor Pre si den te, al gu mas das
con si de ra ções sim ples que me le va ram a apre sen tar
esse pro je to de al te ra ção do CTB, sem pre no sen ti do
de aper fe i çoá-lo. É a ne ces si da de da evo lu ção de
nos sos cos tu mes no trân si to que está a exi gir de nós,
le gis la do res pre o cu pa dos com o bem co mum, ini ci a ti -
vas nes se sen ti do. Não po de mos con ti nu ar na con di -

ção de cam peões mun di a is de aci den ta li da de no
trân si to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e 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, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 353, DE 1999

(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 209, de 2001)

(Re cur so nº 32, de 2000)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to

de Lei do Se na do nº 151, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 353, de 1999, de au to ria do Se na dor
Sér gio Ma cha do e ou tros Srs. Se na do res, que dis -
põe so bre o fi nan ci a men to pú bli co ex clu si vo das
cam pa nhas ele i to ra is e es ta be le ce cri té ri os ob je ti -
vos de dis tri bu i ção dos re cur sos no âm bi to dos par -
ti dos, ten do

Pa re cer nº 1.176, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Álva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1, 2 (na
for ma de su be men da), 3 a 5 e 9-CCJ, e pela pre ju di ci -
a li da de do Pro je to de Lei do Se na do nº 151, de 1999,
com o qual tra mi ta em con jun to.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos).

– 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 151, DE 1999

(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 209, de 2001)

(Re cur so nº 32, de 2000)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to

de Lei do Se na do nº 353, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 151, de 1999, de au to ria do Se na dor Pe dro 
Si mon, que dis põe so bre a des ti na ção de re cur sos
Orça men tá ri os para o cus te io das cam pa nhas ele i to -
ra is, ten do

Pa re cer nº 1.176, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor

07130 Qu ar ta-fe i ra   25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Álva ro Dias, pela pre ju di ci a li da de do Pro je to, e fa vo -
rá vel ao Pro je to de Lei do Se na do nº 353, de 1999,
com o qual tra mi ta em con jun to, ao lhen do as Emen -
das nºs 1, 2 (na for ma de su be men da), 3 a 5 e 9-CCJ.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos).

– 3 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur sos nº 31, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 187, de 1999, de au to ria do Se na dor Jor ge 
Bor nha u sen, que mo di fi ca a Lei nº 9.096, de 1995,
com a fi na li da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção par ti -
dá ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.175, de 2000, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la tor: Se na dor Ser gio Ma cha do, com vo tos con trá ri -
os dos Se na do res Artur da Tá vo la, Ro ber to Re -
quião e, em se pa ra do, do Se na dor Antô nio Car los
Va la da res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 5 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 7, 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 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.

– 5 –
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)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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.

– 6 –
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)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 47, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos

do Re cur so nº 2, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 47, de 1999, de au to ria do Se na dor
José Edu ar do Du tra e ou tros Se nho res Se na do res,
que dis põe so bre a con vo ca ção de ple bis ci to acer ca
da de ses ta ti za ção da Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do
São Fran cis co – CHESF, ten do

Pa re cer sob nº 92, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, pela re je i ção, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Car los Wil son, José Edu ar do Du tra, Lú cio
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Alcân ta ra, Pe dro Si mon e, ven ci do, em se pa ra do, do
Se na dor Amir Lan do.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 288, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 288, de 1999 (nº 179/99, 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 Sara Nos sa Ter ra 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 Angra dos Reis, Esta do do Rio de
Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 835, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arthur da Tá -
vo la.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 289, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 289, de 1999 (nº 183/99, 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 Mo re na Sté reo Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Cam pi nas, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 468, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ções do Se na dor Jef fer son Pe res e da Se -
na do ra He lo í sa He le na.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 75, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 75, de 2000 (nº 210/99, na Câ ma ra

dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são ao Sis te ma Excel si or de Co mu ni ca ção Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on -
das mé di as na ci da de de Ibi ú na, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 855, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 83, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 83, de 2000 (nº 269/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Pre -
fe i tu ra Mu ni ci pal de Ca pi nó po lis a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ca pi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2001, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i -
ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 30 
mi nu tos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL

SENADOR JADER BARBALHO

Ter ça-fe i ra
24-4-2001

18 ho ras – Se nhor Anto nio Car los Vi a na San tos,
Pre si den te da Asso ci a ção dos Ma gis -
tra dos Bra si le i ros
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SENADO FEDERAL

Ata da 41ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 25 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 Anto nio Car los Va la da res

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Ma ga lhães – Anto 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 
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ma tu sa lém – Fran ce li -
no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to
Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo
Na po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer -
son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Alen car –
José Co e lho – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in -
ta nil ha – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – 
Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va
– 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 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 to nio Vi le la Fi -
lho – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res)  A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 74 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil -
do Mal da ner, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Nº 66, de 2001, de 19 do cor ren te, as in for ma -
ções em res pos ta ao nº 185, de 2001, do Se na dor
Car los Be zer ra.

O Mi nis tro an te ci pou-se à de ci são da
Mesa, an tes mes mo de ela ma ni fes tar-se
so bre o re que ri men to.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao re que ren te, e ane xa das, tam -
bém em có pia, no pro ces sa do da Men sa gem 
nº 281, de 2000, cuja ma té ria visa ins tru ir.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2001

(Nº 613/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ASEARC – Asso ci a ção Se te-lagoana de
Enti da des Assis ten ci a is e Rá dio Co mu ni -
tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Sete La go as,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 202, de 6 de de zem bro de 1999, que au to ri za
a ASEARC – Asso ci a ção Se te-Lagoana de Enti da des 
Assis ten ci a is e Rá dio Co mu ni tá ria a exe cu tar, por três 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sete La go as, 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.
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MENSAGEM Nº 48, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos os 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 202. de 6 de de zem bro de 1999, que au to -
ri za a ASEARC – Asso ci a ção Se te-Lagoana de Enti -
da des Assis ten ci a is e Rá dio Co mu ni tá ria 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 lo ca li da de de
Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 6 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 220/MC

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a in clu sa
Por ta ria nº 202 , de 6  de de zem bro de 1999, pela qual
au to ri zei a ASEARC – Asso ci a ção Se te-Lagoana de
Enti da des Assis ten ci a is e Rá dio Co mu ni tá ria, a exe cu -
tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
de Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998 e da nor -
ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da pela
Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re gem a
ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter mos da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri -
do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.000945/98, que lhe deu ori gem. 

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 202,
DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000945/98 re sol ve: 

Art. 1º Au to ri zar a ASEARC – Asso ci a ção Se -
te-Lagoana de Enti da des Assis ten ci a is e Rá dio Co -
mu ni tá ria com sede na Rua San ta na nº 293, Ba ir ro da
Boa Vis ta, na ci da de de Sete La go as, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 19º27’29"S e lon gi tu de em
44º14’l6"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção. Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga

PARECER CONJUR/MC Nº 640/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000945/98.
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is.
Inte res sa da: ASEARC – Asso ci a ção Se te-Lagoana
de Enti da des Assis ten ci a is e Rá dio Co mu ni tá ria.
Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de
Ha bi li ta ção pu bli ca do no DOU de 5-11-98. Inscri ção
de 2 (duas) en ti da des in te res sa das. Ha bi li ta ção da
en ti da de su pra-referenciada, con si de ran do o aten di -
men to dos ter mos do ci ta do Co mu ni ca do e das con -
di ções es ta be le ci das na le gis la ção per ti nen te.
Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à en ti da de
em epí gra fe.

I – Dos Fa tos

A ASEARC – Asso ci a ção Se te-Lagoana de
Enti da des Assis ten ci a is e Rá dio Co mu ni tá ria (“Rá dio
Co mu ni tá ria San ta na”), as so ci a ção ci vil, sem fins lu -
cra ti vos, se di a da na Rua San ta na, nº 293, Ba ir ro da
Boa Vis ta, na ci da de de Sete La go as, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, me di an te re que ri men to pro to co la do sob o 
nº 53710.000945/98, ma ni fes tou in te res se em exe cu -
tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são, na área abran gi da pelo 
cír cu lo de raio igual a 1 (um) km, com cen tro lo ca li za -
do no en de re ço de sua sede so ci al, co or de na das ge -
o grá fi cas de 19º27’29"S de la ti tu de e 44º14’16"W de
lon gi tu de, sen do esse o lo cal as si na la do para a ins ta -
la ção do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
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mos do art. 12 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.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi ci al
da União de 5 de no vem bro de 1998, avi so tor nan do pú -
bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual con vi dou as
en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do Ser vi ço,
nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção in di ca dos, a ins -
cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de 45 (qua ren ta e cin -
co) dias para a efe ti va ção des sa pro vi dên cia.

3. De cor ri do o pra zo con sig na do, acor reu ao
cha ma men to, além da pe ti ci o ná ria, a Ação So ci al Co -
mu ni tá ria Se te-Lagoana, que, tem pes ti va men te, re -
que reu, a sua ha bi li ta ção, me di an te do cu men to pro -
to co la do sob o nº 53710.001607/98. No en tan to, essa
Asso ci a ção não lo grou a ha bi li ta ção per ti nen te con si -
de ran do não ha ver cum pri do as con di ções es ta be le -
ci das no art. 11 da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, con so an te Infor ma ção cons tan te às fls. 409 dos 
pre sen tes au tos.

4. A re que ren te, Asso ci a ção Se te-Lagoana de
Enti da des Assis ten ci a is e Rá dio Co mu ni tá ria, apre sen -
tou a do cu men ta ção de que tra tam a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998, seu Re gu la men to, apro va do pelo
De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a
Nor ma Com ple men tar aci ma ci ta da, con for me a se guir:

– Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção da en ti da -
de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes, de vi da men te re -
gis tra dos (doc. de fls. 13, 14 a 25 e 26);

– com pro van tes de que os di ri gen tes da en ti da -
de são bra si le i ros na tos e ma i o res de 21 anos (doc.
de fls. 28 a 39);

– de cla ra ção, as si na da por to dos os di ri gen tes,
com pro me ten do-se ao fiel cum pri men to das nor mas
es ta be le ci das para o Ser vi ço (doc. de fls. 41 a 45);

– de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta ções de
apo io, formu la das por en ti da des re pre sen ta ti vas da
co mu ni da de (doc. de fls. 52 a 389);

– de cla ra ção cons tan do a de no mi na ção de fan -
ta sia da en ti da de “Rá dio Co mu ni tá ria San ta na” (doc.
de fls. 48).

– de cla ra ções, as si na das pelo re pre sen tan te le -
gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área da co mu -
ni da de a ser aten di da pela es ta ção (doc. de fls. 40);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de qual quer mo -
da li da de de ser vi ço de ra di o di fu são, in clu si ve co mu ni -
tá ria, ou de qual quer ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is
de te le vi são me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so ci a dos e
de ad mi nis tra do res pes so as que, nes tas con di ções,
ou tra en ti da de de ten to ra de ou tor ga dos ser vi ços
men ci o na dos (doc. de fls. 46);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção do sis te ma
ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to do dis pos to no item
14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 47);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to ma rá as
pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as a e b do item 6.11
da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 395);

– plan ta de ar ru a men to, em es ca la de de no mi -
na dor má xi mo igual a 10.000, as si na lan do o lo cal de
ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te (doc. de fls. 403); !
for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te pre en chi do,
con ten do as ca rac te rís ti cas téc ni cas de ins ta la ção e
ope ra ção pre ten di das para a es ta ção (doc. de fls. 394);

– di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da an te na
trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção ver ti cal e es pe -
ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma ir ra di an te pro pos to
(doc. de fls. 397 e 398);

– de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do em
aten di men to aos in ci sos V e VI do item 6.11 da Nor -
ma nº 2/98 (doc. de fls. 400);

– pa re cer con clu si vo, as si na do pelo pro fis si o nal
ha bi li ta do e Ano ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca – 
ART, re fe ren te à ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 401).

5. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

6. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por
de fi ni ção le gal, “a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra res -
tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu ni tá ri -
as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de de
pres ta ção do ser vi ço” (art. 1º da Lei nº 9.612, de 1998).

7. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

– dar opor tu ni da de de di fu são de idéi as ele men tos
de cul tu ra, tra di ções e há bi tos so ci a is da co mu ni da de;

– ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e in te gra ção 
da co mu ni da de, es ti mu lan do o la zer, a cul tu ra e o
con ví vio so ci al;

– pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca, in te gran do-se 
aos ser vi ços de de fe sa ci vil, sem pre que ne ces sá rio;

– con tri bu ir para o aper fe i ço a men to pro fis si o nal
nas áre as de atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de
con for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

– per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos no exer cí cio
do di re i to de ex pres são da for ma mais aces sí vel pos sí vel.

8. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da lei):
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– pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti -
cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí cio do de sen -
vol vi men to ge ral da co mu ni da de;

– pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e jor na lís ti -
cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos mem bros da co -
mu ni da de;

– res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is das pes -
so as e da fa mí lia;

– não dis cri mi na ção de raça, re li gião, sexo, pre fe rên -
ci as se xu a is, con vic ções po lí ti ca-ideológico-partidárias e
con di ção so ci al nas re la ções co mu ni tá ri as.

9. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
desse Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal
que, ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce,
no art. 21, i nci so XII, alí nea a, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

“Art. 21. Com pe te à União:
..............................................................
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens."

10. Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria, de ter mi na:

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

11. Com ple men tan do, o 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 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis põe:

“Art. 9º Com pe te ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções:

..............................................................
II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a

exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar."

12. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo -
ma le gal es ta be le ce:

“Art. 19. A au to ri za ção para exe cu ção
do Rad Com será for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,
a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.”

13. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o
art. 6º, parágra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de 
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel por igual
pe río do se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

14. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re -
gis tro de Pes so as Ju rí di cas, em 29 de maio de 1998,
no Li vro “A-10", sob o nº de or dem 3791 cu jos ob je ti -
vos so ci a is, de cla ra dos no art. 3º do Esta tu to So ci al,
guar dam com ple ta si mi li tu de com as fi na li da des a
que se des ti na o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, ex pli ci ta das no art. 3º da lei que o ins ti tui.

15. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re -
ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é com -
pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de 
a ser aten di da pelo Ser vi ço:

Pre si den te: Cla u di nei Dias da Sil va
Vi ce-Presidente: Ge ral do Mi guel de Pi nho
Se cre tá rio: Ro ber to Re na to Pon tel lo
Te sou re i ro: Andra de Fer nan di no Jú ni or
Di re tor de Pa tri mô nio: Hé lio Di niz Pe i xo to
16. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da de 

aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re gu la -
men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do Ser -
vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções exi gi -
das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

17. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

18. Pos te ri or men te a ma té ria de ve rá ser apre ci a -
da pel o Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to ri -
za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.
Bra sí lia, 6 de agos to de 1999. – Má rio Cé sar

De grá zia Bar bo sa, Assis ten te Ju rí di co.

Apro vo. Sub me to à ele va da con si de -
ra ção da Srª Con sul to ra Ju rí di ca.

Bra sí lia, 6 de agos to de 1999. – Adal zi ra Fran -
ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Geral de Assun -
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 772/99

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 640/99, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção
para exe cu tar Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na ci da de de Sete La go as, Esta do de Mi nas Ge ra is,

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira 26  07157



for mu la do pela ASEARC – Asso ci a ção Se te-Lagoana 
de Enti da des Assis ten ci a is e Rá dio Co mu ni tá ria. Re -
me tam-se os au tos, acom pa nha dos de mi nu tas de
Por ta ria e Expo si ção de Mo ti vos, à con si de ra ção do
Exmº Se nhor Mi nis tro, para de ci são.

Bra sí lia, 6 de agos to de 1999. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2001

(Nº 619/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Rá dio Co mu ni tá ria Ilha FM a exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pa ri que ra-Açu, Esta do de São
Pa u lo.

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 67, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ilha FM a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa ri que ra-Açu, 
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 515, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 67, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ilha FM a exe cu tar,
pelo pra zo de 3 três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pa ri que ra-Açu, Esta do de São Pa u lo. 

Bra sí lia, 25 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 68/MC

Bra sí lia, 10 de abril de 2000

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

Por ta ria nº 67, de 21 de  mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a cão Rá dio Co mu ni tá ria Ilha FM 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 Pa ri que ra-Açu, 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 53830.001944/98, 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 Veiga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 67,
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 5383.0001944/98,  re sol ve:

Art. lº Au to ri zar a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria 
Ilha FM, com sede na Rua Davi Men des Jú ni or nº 87 – 
Cen tro, na ci da de de Pa ri que ra-Açu, 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 sub se quen -
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 24º42’43"S e lon gi tu de em
47º53’02“W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção. Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. 

Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74, DE 2001

(Nº 621/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci -
da de de Dom Sil vé rio a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Dom Sil vé rio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 110, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci da de
de Dom Sil vé rio 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 Dom Sil vé rio, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 517, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 110, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da ci da de 
de Dom Sil vé rio 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 Dom Sil vé rio, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Bra sí lia, 25 de abril de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM. nº 99/MC

Bra sí lia, 14 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 110, de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
da ci da de de Dom Sil vé rio 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 Dom Sil vé rio,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 53710.000987/98, 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 110,
DE 22 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 53710.000987/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria da ci da de de Dom Sil vé rio, com sede na
Rua Alfeu Nu nes Cor de i ro, nº 88 – Cen tro, na ci da de
de Dom Sil vé rio Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na que la lo -
ca li da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 20º09’36"S e lon gi tu de em
42º58’04"W uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 2001

(Nº 620/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
çao de Di fu são Co mu ni tá ria, do Ca to lé a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Cam pi na Gran de, Esta -
do da Pa ra í ba.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 109, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria do Ca to lé 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 Cam pi -
na Gran de, Esta do da Pa ra í ba.

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

MENSAGEM Nº 516, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 109, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria do Ca to lé 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 Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba.

Bra sí lia, 25 de abril de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 87/MC

Bra sí lia, 14 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 109, de 22 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria do Ca to -
lé 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 Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba.

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 Admi nis tra ti vo nº 53730.000841/98,
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 dos das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 109,
DE 22 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, ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53730.000841/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Di fu são Co mu -
ni tá ria do Ca to lé, com sede na rua Ma ria Mi ner vi na de 
Fi gue i re do, s/nº, Ba ir ro do Ca to lé, na ci da de de Cam -
pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba, 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 07º14’35"S e lon gi tu de em
35º52’26“W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 76, DE 2001

(Nº 622/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a ACBNH
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro
Novo Ho ri zon te a exe cu tar ser vi ço de
radio di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Can de i as do Ja ma ri, Esta do de Ron dô nia.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 103, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
ACBNH – Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro Novo
Ho ri zon te a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Can de i as do Ja ma ri, Esta do de Ron dô nia.

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

MENSAGEM Nº 518, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 103, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za
a ACBNH – Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro Novo
Ho ri zon te a exe cu tar, 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 Can de i as do Ja ma ri, Esta do de
Ron dô nia.

Bra sí lia, 25 de abril de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 101/MC

Bra sí lia, 14 de abril de 2000

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
Por ta ria nº 103, de 22 de mar ço 2000, pela qual au to -
ri zei a ACBNH – Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro
Novo Ho ri zon te 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 Can de i as do Ja ma ri, Esta -
do de Ron dô nia;

2. Sub me ti do o as sun to a exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998;

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 ias au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53800.000272/98, 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2001

(Nº 625/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
çao Cul tu ral Co mu ni tá ria de La goa For -
mo sa a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de La goa For mo -
sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 73, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de La goa For mo sa
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
La goa For mo sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 563, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 73, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de La goa For mo -
sa 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 La goa For mo sa, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

EM nº 78 /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 73, de 21 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de La goa
For mo sa, 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 La goa For mo sa, Esta do de Mi -
nas Ge ra is;

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 53710.000779/98, 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 73,
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 1998,
e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53710.000779/98, re sol ve

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni -
tá ria de La goa For mo sa com sede na Pra ça Pre fe i to
Ca mun di nho, na ci da de de La goa For mo sa, Esta do
de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na que la lo ca li da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 18º46’35"S e lon gi tu de em
46º24’11"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9MHz.

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

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

Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2001

(Nº 626/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção dos Mo ra do res da Vila Men des –
AMOVIM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Co ro nel
Xa vi er Cha ves, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 92, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Men des –
AMOVIM 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 Co ro nel Xa vi er Cha ves, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 565, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 92, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Men des –
AMOVIM 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 Co ro nel Xa vi er Cha ves, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

EM nº 92/MC

Bra sí lia, 14 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 92, de 22 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção dos Mo ra do res da Vila Men des –
AMOVIM a exe cu tar o ser vi co de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, na ci da de de Co ro nel Xa vi er Cha ves, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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 1996,
do Re gu la men to do Ser vi co 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 da 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 Admi nis tra ti vo nº 53710.000980/98.,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 92,
DE 22 DE MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas de suas atri bu i ções con si de ran do o dis -
pos to nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000980/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Mo ra do res da 
Vila Men des Amo vim, com sede na Rua Ge ral do Pas -
sa ri ni, nº 244, na ci da de de Co ro nel Xa vi er Cha ves,
Esta do de Mi nas Ge ra is a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 21º01’26"S e lon gi tu de em
44º13’21"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá ele 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 -
dade ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis
me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li -
be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2001

(Nº 627/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso -
ciaçao de Rá dio Co mu ni tá ria e De fe sa do
Meio Ambi en te Pro-Guaramirim a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Gu a ra mi rim, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

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

ta ria nº 106, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria e De fe sa do Meio
Ambi en te Pró–Gu a ra mi rim 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 Gu a ra mi rim, Esta do de
San ta Ca ta ri na.

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

MENSAGEM Nº 566, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 106, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria e De fe sa do Meio 
Ambi en te Pró-Guaramirim 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 Gu a ra mi rim,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

EM nº 96/MC

Bra sí lia, 14 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 106, de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria e De -
fesa do Meio Ambi en te Pró-Guaramirim 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
Gu a rami rim, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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 da 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 53820.000662/98, 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 106,
DE 22 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 53820.000662/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni -
tá ria e De fe sa do Meio Ambi en te Pró-Guaramirim,
com sede na rua Ata ná sio Rosa, s/nº, Cen tro, na ci da -
de de Gu a ra mi rim, Esta do de San ta Ca ta ri na, 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 26º28"30’S e lon gi tu de em
48º59"37’W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

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

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

Pi men ta da Ve i ga
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, DE 2001

(Nº 628/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de Eldo ra do do Sul a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Eldo ra do do Sul, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 100, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Eldo ra do do Sul a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Eldo ra do 
do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 567, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 100, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Eldo ra do do Sul a exe -
cu tar, 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 Eldo ra do do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

EM nº 100/MC

Bra sí lia, 14 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 100, de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Eldo ra do do
Sul 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 Eldo ra do do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

2. Sub me ti do o as sun to a exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram

no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to 
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
Nor ma Com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191 de 6 de agos to de 1998.

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 da 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 Admi nis tra ti vo nº 53790.000291/99,
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 100,
DE 22 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 53790.000291/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de 
Eldo ra do do Sul, com sede na Av. Ge tú lio Var gas,
nº 525, na ci da de de Eldo ra do do Sul, Esta do do Rio
Gran de do Sul, 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 tude em 29º59’49"S e lon gi tu de em
51º18’20"W, uti li zando 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 -
dade ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis
me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li -
be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2001

(Nº 630/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção a Ser vi ço da Espe ran ça a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Indi a na, 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 86, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção a Ser vi ço da Espe ran ça 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 Indi a na, 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 590, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

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 86, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção a Ser vi ço da Espe ran ça 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 Indi a -
na, Esta do de São Pa u lo.

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

EM nº 58/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 86, de 21 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção a Ser vi ço da Espe ran ça 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 Indi a na, 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 apos 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 53830.002580/98, 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 86,
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 53830.002580/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção a Ser vi ço da
Espe ran ça, com sede na Rua Ca pi tão Wi ta ker nº 186
– Cen tro na ci da de de Indi a na, 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 quen 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 22º10’32"S e lon gi tu de em
51º15’03"W uti li zan do a fre qüên cia de 105.9 MHz.

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

Art. 5º
 
Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de

sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PARECERES Nº 199 E 200, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 16, de 2001 (nº 3.242/2000, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos da
Leis nº 4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, 
de 12 de de zem bro de 1972, 6.015, de 31
de zem bro de 1973, 6.739, de 5 de zem bro
de 1979, 9.393, de 19 de de zem bro de
1996, e dá ou tras pro vi dên ci as (al te ra
nor mas so bre ca das tro, tri bu ta ção e re -
gis tro imo bi liá rio de imó ve is ru ra is)

PARECER Nº 199, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966
A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos exa mi na,

nes ta opor tu ni da de, pro po si ção di ri gi da ao art. 22 da
Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, com o ob je ti vo de
al te rar o re gi me ju rí di co vi gen te so bre o ca das tro, a
tri bu ta ção e o re gis tro imo bi liá rio re fe ren te a imó ve is
ru ra is.

Se aco lhi da a pro pos ta de al te ra ção, pas -
sar-se-ia a exi gir a pro va de qui ta ção do Impos to so -
bre Pro pri e da de Ter ri to ri al Ru ral – ITR. Além dis so,
dos tí tu los de do mí nio des ta ca dos do pa tri mô nio pú -
bli co pas sa ria a cons tar o nú me ro de ins cri ção do
Cer ti fi ca do de Ca das tro de Imó vel Ru ral – CCIR.

E mais: os ser vi ços no ta ri a is men ci o na rão, obri -
ga to ri a men te, nas res pec ti vas es cri tu ras, o có di go, a
de no mi na ção e a lo ca li za ção do imó vel, o nome e a
na ci o na li da de do seu pro pri e tá rio.

A pro po si ção tor na im po si ti va, aos pro pri e tá ri os
e de ten to res de pos se, a atu a li za ção dos res pec ti vos
ca das tros de pos se e do mí nio, e con si de ra nu las as
aver ba ções que dís cre pem da nor ma le gal.

Lei nº 5.868, de 1972
O art. 2º da pro po si ção ob je ti va al te rar os arts. 1º, 

2º e 8º da Lei nº 5.868, de 1972, com vis tas a:
a) de ter mi nar a re vi são ge ral de ca das tros de

imó ve is, re fe ri dos no § 4º do art. 46 da Lei nº 4.504, de 
1964;

b) cri ar o Ca das tro Na ci o nal de Imó ve is Ru ra is – 
CNIR, en ti da de a ser ge ren ci a da con jun ta men te pelo
Incra e pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, que ado -
ta rão có di go úni co de iden ti fi ca ção para cada imó vel

ca das tra do. Esse tema é ver sa do nos § 3º, 4º e 5º do
art. 22 da Lei nº 4.947/1966; e

c) con si de rar nu los os atos in frin gen tes dos re -
gis tros, de fe so aos ser vi ços no ta ri a is pro ce der a re -
gis tros ir re gu la res, sob pena de res pon sa bi li za ção
ad mi nis tra ti va, ci vil e pe nal (art. 8º, § 3º)

Lei nº 6.015, de 1973
O art. 3º da pro po si ção, di ri gi do aos arts. 169,

176, 225 e 246 da Lei nº 6.015, de 1973 (Lei de Re gis -
tros Pú bli cos), visa a dis por que os imó ve is si tu a dos
em co mar cas ou cir cuns cri ções li mí tro fes te rão em
seus re gis tros essa con di ção, e nos ca sos de des -
mem bra men to, no vas di vi sões ou ali e na ção de pro -
pri e da des, es ses fa tos se rão con sig na dos no re gis tro, 
a en car go dos in te res sa dos.

O art. 176 da Lei nº 6.015, de 1973, por seu
turno, se aco lhi da a pro pos ta, so fre ria as se guin tes
al te ra ções: a iden ti fi ca ção do imó vel, se ru ral (su bi -
tem 3-a), será fe i ta com in di ca ção do có di go do imó -
vel, dos da dos cons tan tes do CCIR, da de no mi na ção
e de suas ca rac te rís ti cas, con fron ta ções, lo ca li za ção
e área; e se ur ba no (su bi tem 3-b), de suas ca rac te rís -
ti cas e con fron ta ções, lo ca li za ção, área, lo gra dou ro,
nú me ro e de sig na ção ca das tral, se exis tir.

Nos ca sos de des mem bra men to ou re com po si -
ção fun diá ria (art. 176, § 3º) de imó ve is ru ra is, a iden -
ti fi ca ção de cor re rá de me mo ri al des cri ti vo as si na do
por téc ni co ha bi li ta do, com a es pe ci fi ca ção das co or -
de na das dos vér ti ces li mi ta do res, geo-referenciadas
ao Sis te ma Ge o dé si co Bra si le i ro, com po si ção a ser
fi xa da pelo Incra. Essa iden ti fi ca ção será obri ga tó ria
para a efe ti va ção do re gis tro, na hi pó te se de trans fe -
rên cia do imó vel (§ 4º).

O § 3º do art. 225 da Lei nº 6.015/73, por sua vez,
se gun do a pro pos ta, de ter mi na ria que, nos au tos ju di -
ci a is que ver sem so bre imó ve is ru ra is a lo ca li za ção, os
li mi tes e as con fron ta ções se rão ob ti dos a par tir de
me mo ri al des cri ti vo chan ce la do por téc ni co, com in di -
ca ção pre ci sa das po si ções ge o dé si cas, nos mes mos
mol des pro pos tos ao § 3º do art. 176 da mes ma lei.

O art. 246 da Lei nº 6.015/73, com a pro pos ta,
pas sa a dis por so bre as for ma li da des das aver ba -
ções, tais como o re co nhe ci men to de fir mas, jun ta da
de pro vas e cer ti dão de iden ti fi ca ção pes so al (§ 1º).
As ter ras in dí ge nas se rão re gis tra das no nome da
União Fe de ral (§ 2º), ex ce to nos ca sos de do mí nio
pri va do nos li mi tes de ter ra in dí ge na (§ 3º) hi pó te se
em que o ofi ci al pro mo ve rá a aver ba ção des sa cir -
cuns tân cia. O § 4º, por fim, es ta tui pra zo de trin ta dias
para os pro ce di men tos car to rá ri os das aver ba ções
re fe ri das nos pa rá gra fos an te ce den tes.
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Lei nº 6.739, de 1979
Com o art. 4º, o au tor da pro pos ta quer o acrés -

ci mo dos arts. 8ºA, 8ºB e 8ºC à Lei nº 6.739, de 1979,
com o es co po de dis ci pli nar a re ti fi ca ção de ma trí cu la
pela União, o Esta do, o Dis tri to Fe de ral e o Mu ni cí -
pio, quan do fe i ta em de sa cor do com o dis pos to na
Lei nº 6.015, de 1973.

O mes mo dis po si ti vo pre vê, ain da, os pra zos
para o ofi ci al do Re gis tro de Imó ve is pro ce der à re ti -
ficação (§ 1º) ou sus ci tar dú vi da (§ 2º), ca ben do,
nes se caso, a ape la ção pre vis ta no art. 202 da re fe ri -
da Lei nº 6.015, de 1973, que será jul ga da pelo Tri bu -
nal Re gi o nal Fe de ral de si tu a ção do imó vel, ou por in -
ter po si ção do Mi nis té rio Pú bli co da União, quan do se
tra te de pro ces so de in te res se da União ou de suas
au tar qui as e fun da ções.

Na hi pó te se de ter ras in dí ge nas, a pre vi são é de 
que a União pro mo ve rá o re gis tro da área em seu pró -
prio nome, e, ca ben do re ti fi ca ção de re gis tro, ob ser -
var-se-ão os pro ce di men tos pre vis tos na Lei nº 6.015,
de 1973. Se hou ver in te res se da União, Esta do, Dis tri -
to Fe de ral ou Mu ni cí pio, pro ce der-se-á ao pe di do de
can ce la men to da ma trí cu la e do re gis tro, e se o in te -
res se for da União e de suas fun da ções e au tar qui as,
a ma té ria será de in cum bên cia do Cor re ge dor-Geral
de Jus ti ça, e com pe ten te para co nhe cê-la o Juiz Fe -
de ral da res pec ti va Se ção Ju di ciá ria.

Nos ca sos de apro pri a ção in de vi da de ter ras pú -
bli cas, o ente pú bli co pre ju di ca do po de rá re que rer o
can ce la men to da ma tri cu la (art. 4º, com pro pos ta de
acrés ci mo de art. 8ºB à Lei nº 6.739, de 1979), con -
tan do-se em oito anos o pra zo para o aju i za men to da
ação res ci só ria (art. 8ºC) re la ti va a pro ces sos re fe ren -
tes a trans fe rên cia de ter ras pú bli cas ru ra is.

Lei nº 9.393, de 1996

Por fim, o art. 5º de lege fe ren da di ri ge-se ao
art. 16 da Lei nº 9.393, de 1996, para de ter mi nar que a 
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, com o apo io do Incra,
ad mi nis tra rá o CAFIR – Ca das tro de Imó ve is Ru ra is,
mu ni ci an do-o das in for ma ções ne ces sá ri as ao con -
tro le das gle bas, pos ses e pro pri e da des ru ra is.

II – Aná li se

A com pe tên cia des ta Co mis são para exa mi nar
o tema está pre vis ta no art. 97, e no in ci so II do art. 99, 
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. A me di da
pro pos ta é per ti nen te, por que visa co i bir tran sa ções
fun diá ri as ir re gu la res e apro pri a ção de ter ri tó ri os in dí -
ge nas, per pe tra das nos pró pri os Ofí ci os de Re gis tros.

A me di da pro pos ta es ta be le ce dois cri té ri os vá -
li dos para re or ga ni zar o sis te ma fun diá rio. Pri me i ro,
ao ins ti tu ir nu me ra ção das pro pri e da des e, de po is, ao 
atri bu ir com pe tên cia à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral
para, em con jun to com o Incra, mo ni to rar as trans fe -
rên ci as, re di men si o na men tos e fu sões, des mem bra -
men tos e re mem bra men tos de gle bas e de ma is pro -
pri e da des fun diá ri as.

Essas me di das po rão fim ao des con tro le ad mi -
nis tra ti vo e às ocu pa ções de sor de na das das ter ras
pú bli cas, ini bi rão as fra u des car to rá ri as, por que da rão 
su por te fá ti co-legal para que a União, os Esta dos, o
Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os se de fen dam do es -
bu lho e das ar ti cu la ções pro mo vi das con tra o bem
comum.

Con si de re-se que, à gui sa de pro mo ver o bem
pú bli co, até mes mo au to ri da des mu ni ci pa is in va dem,
des ma tam, da ni fi cam e avil tam o di re i to das de ma is
pes so as. Com isso, ins ti tu em ver da de i ro caos fun diá -
rio que pa í ses mais de sen vol vi dos já su pe ra ram há
mais de três sé cu los, e que até ago ra vi go ra en tre nós 
como prá ti ca cor ren te, com gra ves con se qüên ci as
para a con ser va ção da água, para a qua li da de de
vida e para o meio am bi en te de modo ge ral.

Opor tu na, por tan to, é a pre sen te in te gra ção en -
tre leis es pe ci a is, re de fi nin do atri bu i ções do lncra, Ca -
fir e Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, e tam bém  ele van -
do o grau de res pon sa bi li da de dos no tá ri os pe los re -
gis tros, os qua is es ta rão su je i tos a ma i or e mais efi ci -
en te con tro le nos pro ce di men tos de ali e na ção fun diá -
ria, além de mul tas.

De uma pers pec ti va mais am pla, de ve-se con si -
de rar ain da que é de ver do Esta do De mo crá ti co de
Di re i to co nhe cer e pro te ger seus na ci o na is, co me -
çan do, para isso, por pre ser var o bem co mum e o
meio am bi en te. De re le vo, tam bém, que os sis te mas
de iden ti fi ca ção fun diá ria em to dos os Esta dos, Dis tri -
to Fe de ral e Mu ni cí pi os pas sa rão a con tar com téc ni -
cas ver da de i ra men te ace i tá ve is de con tro le, por nu -
me ra ção em có di go, em com pas so com os arts. 5º, in -
ci so LXXIII, e 225, § 3º da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
dis põem so bre a pro te ção ao pa tri mô nio pú bli co e o
di re i to ao meio am bi en te eco lo gi ca men te equi li bra do.

A ex ce ção que, na pro pos ta, dis cre pa dos as -
pec tos po si ti vos, lo ca li za-se no art. 3º, e re fe re-se aos 
§§ 3º e 4º do art. 176, e § 3º do art. 225, per ten cen tes
à Lei de Re gis tros Pú bli cos (Lei nº 6.015, de 1973). A
ra zão da in com pa ti bi li da de de tais dis po si ti vos com
os de ma is re si de na exi gên cia de le van ta men to to po -
grá fi co ge or re fe ren ci a do, isto é, de men su ra ção téc ni -
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ca de ma i or pre ci são, re a li za da e às ex pen sas dos
pro du to res ru ra is.

Ocor re que essa men su ra ção acar re ta ria des -
pe sas in su por tá ve is para os pe que nos e mé di os pro -
du to res ru ra is, ca u san do for te an ti no mia com as sub -
ven ções go ver na men ta is e em prés ti mos ban cá ri os a
que são for ça dos para man ter a pro du ti vi da de. A im -
po si ção cons tan te dos re fe ri dos dis po si ti vos, se apli -
ca da, feri ria de mor te a eco no mia cam pe si na, além
de cons ti tu ir con tra di ção po lí ti ca, pois o Po der Pú bli co 
cons ci en te das di fi cul da des do cam po, es ta ria re pas -
san do ver bas de sub ven ção em es tí mu lo à pro du ti vi -
da de e, si mul ta ne a men te, exi gin do a ado ção de téc ni -
ca de men su ra ção de ter ras às ex pen sas dos pro du -
to res ru ra is, e as sim one ran do-os in su por ta vel men te.

III – Voto

Com as con si de ra ções pre ce den tes, ma ni fes ta -
mo-nos pela Apro va ção do pro je to, com as se guin tes
Emen das.

Emen da nº 1-CAE

Dê-se ao § 3º do art. 176 da Lei nº 6.015, de
1973, ob je to do art. 3º do Pro je to de Lei, a se guin te re -
da ção:

”Art. 176. ...............................................
..............................................................
§ 3º Nos ca sos de des mem bra men to,

par ce la men to ou re mem bra men to de imó -
ve is ru rai s, a iden ti fi ca ção pre vis ta na alí nea 
a do item 3 do in ci so II do § 1º será ob ti da a
par tir de me mo ri al des cri ti vo, as si na do por
pro fis si o nal ha bi li ta do e com a de vi da Ano -
ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca – ART,
con ten do as co or de na das dos vér ti ces de fi -
ni do res dos li mi tes dos imó ve is ru ra is,
geo-referenciadas ao Sis te ma Ge o dé si co
Bra si le i ro e com pre ci são po si ci o nal a ser fi -
xa da pelo Incra, ga ran ti da a isen ção de cus -
tos fi nan ce i ros aos pro pri e tá ri os de imó ve is
ru ra is cuja so ma tó ria da área não ex ce da à
4 (qua tro) mó du los fis ca is.“ (AC)

Emen da nº 2-CAE

Dê-se ao § 3º do art. 225 da Lei nº 6.015, de
1973, ob je to do art. 3º do pro je to de lei, a se guin te re -
da ção:

“Art. 225. ...............................................
..............................................................

§ 3º Nos au tos ju di ci a is que ver sem
so bre imó ve is ru ra is, a lo ca li za ção, os li mi -
tes e as con fron ta ções se rão ob ti dos a par tir 
de me mo ri al des cri ti vo as si na do por pro fis si -
o nal ha bi li ta do e com a de vi da Ano ta ção de
Res pon sa bi li da de Téc ni ca – ART, con ten do
as co or de na das dos vér ti ces de fi ni do res dos
li mi tes dos imó ve is ru ra is, geo-referenciadas
ao Sis te ma Ge o dé si co Bra si le i ro e com pre -
ci são po si ci o nal a ser fi xa da pelo Incra, ga -
ran ti da a isen ção de cus tos fi nan ce i ros aos
pro pri e tá ri os de imó ve is ru ra is cuja so ma tó -
ria da área não ex ce da à 4 (qua tro) mó du los 
fis ca is.“(AC)

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2001. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor – Fre i -
tas Neto – Jef fer son Pe res – Wel ling ton Ro ber to –
Fran ce li no Pe re i ra – José Co e lho – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos  – La u ro Cam pos – Ro ber to Sa tur -
ni no – Gil ber to Mes tri nho – Wal deck Orne las –
José Agri pi no – José Fo ga ça – Pa u lo Sou to.

PARECER Nº 200 , 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 Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

A pro pos ta que ora se exa mi na é di ri gi da, pri -
me i ra mente, ao art. 22 da Lei nº 4.947, de 6 de abril
de 1966, com vis tas a al te rar o re gi me ju rí di co vi gen te 
so bre o ca das tro, a tri bu ta ção e o re gis tro imo bi liá rio
re fe ren te a imó ve is ru ra is. Com a al te ra ção, pas sa-se
a exi gir a pro va de qui ta ção do im pos to so bre Pro pri e -
da de Ter ri to ri al Ru ral – ITR, e dos tí tu los de do mí nio
des ta ca dos do pa tri mô nio pú bli co cons ta rá o nú me ro
de ins cri ção do Cer ti fi ca do de Ca das tro de Imó vel Ru -
ral – CCIR.

Con so an te o pro pos to, no re gis tro de imó ve is,
os ser vi ços no ta ri a is men ci o na rão, obri ga to ri a men te,
nas es cri tu ras de re gis tro, o có di go, de no mi na ção e
lo ca li za ção do imó vel, além do nome e a na ci o na li da -
de do seu de ten tor. A pro po si ção tam bém obri ga aos
pro pri e tá ri os e de ten to res de pos se a atu a li za ção do
res pec ti vo ca das tro e con si de ra nu las as aver ba ções
con trá ri as ao dis pos to em suas pre vi sões nor ma ti vas.

O art. 2º da pro po si ção tem por ob je ti vo al te rar
os arts. lº, 2º e 8º da Lei nº 5.868, de 1972, com vis tas
a: a) de ter mi nar a re vi são ge ral de ca das tros de imó -
ve is re fe ri dos no § 4º do art. 46 da Lei nº 4.504, de
1964; b) cri ar o Ca das tro Na ci o nal de Imó ve is Ru ra is
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– CNIR, en ti da de a ser ge ren ci a da con jun ta men te
pelo Incra e pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, que
ado ta rão có di go úni co de iden ti fi ca ção para cada
imó vel ca das tra do (§§ 3º, 4º e 5º do art. 22 da Lei
nº 4.947/66); e c) con si de rar nu los os atos in frin gen -
tes dos re gis tros, de fe so aos ser vi ços no ta ri a is pro ce -
der a re gis tros ir re gu la res, sob pena de res pon sa bi li -
za ção ad mi nis tra ti va, ci vil e pe nal (art. 8º, § 3º).

O art. 3º, di ri gi do aos arts. 169, 176, 225 e 246
da Lei nº 6.015, de 1973 (Lei de Re gis tros Pú bli cos),
visa a dis por que os imó ve is si tu a dos em co mar cas li -
mí tro fes te rão em seus re gis tros essa con di ção, e nos 
ca sos de des mem bra men to, no vas di vi sões ou ali e -
na ção de pro pri e da des, es ses fa tos se rão con sig na -
dos no re gis tro, a en car go dos in te res sa dos. Nos au -
tos ju di ci a is que ver sem so bre imó ve is ru ra is, será
obri ga tó ria a in di ca ção da lo ca li za ção, dos li mi tes e
das con fron ta ções, chan ce la das por pro fis si o nal ha -
bi li ta do com a ART – Ano ta ção de Res pon sa bi li da de
Téc ni ca e de ma is pro ce di men tos de ter mi na dos pelo
Incra.

O art. 4º pro põe acrés ci mo dos arts. 8ºA, 8ºB e
8ºC à Lei nº 6.739, de 1979, com o es co po de dis ci pli -
nar a re ti fi ca ção de ma trí cu la pela União, o Esta do, o
Dis tri to Fe de ral e o Mu ni cí pio, quan do fe i ta em de -
sacordo com o dis pos to na Lei nº 6.016, de 1973. O
mes mo dis po si ti vo pre vê ain da os pra zos para o ofi ci al
do Re gis tro de Imó ve is pro ce der à re ti fi ca ção (§ 1º)
ou sus ci tar dú vi da (§ 2º), ca ben do a ape la ção pre vis -
ta no art. 202 da re fe ri da Lei nº 6.515, de 1973, que
será jul ga da pelo Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral, de si tu a -
ção do imó vel, ou por in ter po si ção do Mi nis té rio Pú bli -
co da União, quan do se tra te de pro ces so de in te res -
se da União ou de suas au tar qui as e fun da ções (§ 4º).

Na hi pó te se de ter ras in dí ge nas, a pre vi são é de 
que a União pro mo ve rá o re gis tro da área em seu pró -
prio nome e, ca ben do re ti fi ca ção de re gis tro, ob ser -
var-se-ão os pro ce di men tos pre vis tos na Lei nº 6.015,
de 1973. Se hou ver in te res se da União, Esta do, Dis tri -
to Fe de ral ou Mu ni cí pio, pro ce der-se-á ao pe di do de
can ce la men to da ma trí cu la e do re gis tro e, se o in te -
res se for da União e de suas fun da ções e au tar qui as,
a ma té ria será de in cum bên cia do Cor re ge dor-Geral
de Jus ti ça e com pe ten te para co nhe cê-la o Juiz Fe -
de ral da res pec ti va Se ção Ju di ciá ria.

Nos ca sos de apro pri a ção in de vi da de ter ras pú -
bli cas, o ente pú bli co pre ju di ca do po de rá re que rer o
can ce la men to da ma trí cu la (art. 4º com pro pos ta de
acrés ci mo de art. 8ºB à Lei nº 6.739, de 1979), con -
tan do-se em oito anos o pra zo para o aju i za men to da

ação res ci só ria (art. 8ºC) re la ti va a pro ces sos re fe ren -
tes a trans fe rên cia de ter ras pú bli cas ru ra is.

Por fim, o art. 5º de lege fe ren da di ri ge-se ao
art. 16 da Lei nº 9.393, de 1996, para de ter mi nar que a 
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, com o apo io do Incra,
ad mi nis tra rá o CAFIR – Ca das tro de Imó ve is Ru ra is,
mu ni ci an do-o das in for ma ções ne ces sá ri as ao con -
tro le das gle bas, pos ses e pro pri e da des ru ra is.

II – Aná li se

A me di da pro pos ta é das mais per ti nen tes. Ve -
ja-se que o ter ri tó rio ru ral bra si le i ro tem sido ob je to de 
tran sa ções ir re gu la res, in va sões de ter ras pú bli cas,
apro pri a ção de ter ri tó ri os in dí ge nas e ou tras prá ti cas
que pre ci sam ser con ti das, por quan to mu i tas de las
con tam com a par ti ci pa ção de in te gran tes dos pró pri -
os ta be li o na tos de re gis tros, que de ve ri am ze lar pela
cor re ção das ma trí cu las, mas aca bam por pro mo ver
ir re gu la ri da des que in cen ti vam no vos aven tu re i ros às
apro pri a ções abu si vas, que exi gem gran de es for ço
do Po der Pú bli co para con tê-las.

De fato, no Bra sil, es ta be le ceu-se um sis te ma
de fal sas re gu la ri za ções de pro pri e da des ru ra is, em
que os do cu men tos são for ja dos e em que as pes so -
as en vol vi das, não raro la ran jas, ven dem, com pram e
al te ram li vre men te as gle bas, sem que o Po der Pú bli -
co, atu al men te, con si ga exer cer efe ti vo con tro le so bre 
es sas ações.

A me di da pro pos ta es ta be le ce, por tan to, dois
cri té ri os vá li dos para re or ga ni zar o sis te ma fun diá rio,
pri me i ro ao ins ti tu ir nu me ra ção das pro pri e da des e,
de po is, ao atri bu ir com pe tên cia à Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral para, em con jun to com o Incra, mo ni to -
rar as trans fe rên ci as, re di men si o na men tos e fu sões,
des mem bra men tos e re mem bra men tos de gle bas e
de ma is pro pri e da des fun diá ri as.

Essas me di das po rão fim ao des con tro le ad mi -
nis tra ti vo e às ocu pa ções de sor de na das das ter ras
pú bli cas, ini bi rão as fra u des car to rá ri as, por que da rão 
su por te fá ti co-legal para a União, os Esta dos, o Dis tri -
to Fe de ral e os Mu ni cí pi os se de fen de rem do es bu lho
e das ar ti cu la ções pro mo vi das con tra o bem co mum.

Con si de re-se que, à gui sa de pro mo ver o bem
pú bli co, até mes mo au to ri da des mu ni ci pa is in va dem,
des ma tam, da ni fi cam e avil tam o di re i to das de ma is
pes so as, e com isso ins ti tu em ver da de i ro caos fun -
diá rio, que pa í ses mais de sen vol vi dos já su pe ra ram
há mais de três sé cu los e que ago ra vi go ra en tre nós
como prá ti ca cor ren te, com gra ves con se qüên ci as
para a con ser va ção das águas, para a qua li da de de
vida e para o meio am bi en te de modo ge ral.
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Opor tu na, por tan to, é a pre sen te in te ra ção en tre 
leis es pe ci a is, res pon sá ve is pela nova de fi ni ção de
atri bu i ções do Incra, Ca fir e Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral, e tam bém a ele va ção do grau de res pon sa bi li -
da de dos no tá ri os pe los re gis tros, que es ta rão su je i -
tos a ma i or e mais efi ci en te con tro le dos pro ce di men -
tos de ali e na ção fun diá ria.

De uma pers pec ti va mais am pla, de ve-se con si -
de rar ain da que é de ver do Esta do De mo crá ti co de
Di re i to co nhe cer e pro te ger seus na ci o na is, co me -
çan do, para isso, por pre ser var o bem co mum e o
meio am bi en te. De re le vo, tam bém, que os sis te mas
de iden ti fi ca ção fun diá ria em to dos os Esta dos, Dis tri -
to Fe de ral e Mu ni cí pi os pas sa rão a con tar com téc ni -
cas ver da de i ra men te ace i tá ve is de con tro le, por nu -
me ra ção em có di go, em com pas so com os arts. 5º, in -
ci so LXXIII, e 225, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral que
dis põem so bre a pro te ção ao pa tri mô nio pú bli co e o
di re i to ao meio am bi en te eco lo gi ca men te equi li bra do.

III – Voto

Com as con si de ra ções pre ce den tes, ma ni fes ta -
mo-nos pela apro va ção do pro je to.

Sala das Re u niões, 18 de abril de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor 
– Antô nio Car los Ma ga lhães – Jef fer son Pé res 
(abs ten ção) – Bel lo Par ga (abs ten ção) – José Edu ar -
do Du tra (abs ten ção) – Ro me ro Jucá – Amir Lan do
– Álva ro Dias (abs ten ção) – Osmar Dias (abs ten -
ção) – Ra mez Te bet (abs ten ção) – Mar lu ce Pin to.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e á pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

LXXIII – qual quer ci da dão é par te le gí ti ma para
pro por ação po pu lar que vise a anu lar ato le si vo ao

patri mô nio pú bli co ou de en ti da de de que o Esta do
par ti ci pe, à mo ra li da de ad mi nis tra ti va, ao meio am -
bi ente e ao pa tri mô nio his tó ri co e cul tu ral, fi can do o
au tor, sal vo com pro va da má-fé, isen to de cus tas ju di -
ci a is e do ônus da su cum bên cia;
....................................................................................

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambi en te

Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te
eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do
povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon -
do-se ao Po der Pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.
....................................................................................

§ 3º As con du tas e ati vi da des con si de ra das le -
si vas ao meio am bi en te su je i ta rão os in fra to res, pes -
so as físi cas ou ju rí di cas, a san ções pe na is e ad mi nis -
tra ti vas, in de pen den te men te da obri ga ção de re pa rar
os da nos ca u sa dos.
....................................................................................

LEI Nº 6.016, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 1.004 (*), de 21 de ou tu bro de 1969,
que ins ti tu iu o Có di go Pe nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 72 a 81,
de 2001, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do
com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão
re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe -
ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2001 (nº 3.242/2000,
na Casa de Ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, que al te ra dis po si ti vos das Leis nºs 4.947,
de 6 de abril de 1966, 5.868, de 12 de de zem bro de
1972, 6.015, de 31 de de zem bro de 1973, 6.739, de 5
de de zem bro de 1979, 9.393, de 19 de de zem bro de
1996, e dá ou tras pro vi dên ci as (ca das tro, tri bu ta ção e 
re gis tro imo bi liá rio de imó ve is ru ra is.), cujos pa re ce -
res fo ram li dos an te ri or men te, tra mi ta em re gi me de
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ur gên cia cons ti tu ci o nal e cons ta rá da pa u ta da
Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
or dem.) – Peço a V. Exª que me ins cre va para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel após a Hora do Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª está ins cri to em pri me i ro lu gar.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, com o mes mo ob je ti vo,
so li ci to a mi nha ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª é o se gun do ins cri to, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES) 
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção re le van te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do, Se na dor Ri car do San tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO)  Re -
que i ro tam bém a mi nha ins cri ção, mes mo em quar to
lugar, por que pode ha ver uma opor tu ni da de, com a de -
sis tên cia de al guém de sis te, e eu gos ta ria que V. Exª
me aten des se.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

O pri me i ro ora dor ins cri to é o Se na dor Mo re i ra
Men des, por per mu ta com o Se na dor Ri car do San tos. 
S. Exª dis põe de vin te 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, tra go hoje ao co nhe ci men to des ta Casa
um fato tí pi co da glo ba li za ção. Não que eu seja con tra 
esse pro ces so, mas por que, como todo mo vi men to
eco nô mi co de am pli tu de mun di al, esse tam bém tem
os seus ex ces sos. E o ex ces so que des ta tri bu na de -
nun cio tra ta de uma ten ta ti va de ma no bra es pú ria,
que ten ta obri gar, atra vés dos ór gãos con du to res da
po lí ti ca na ci o nal de co mu ni cação, a Rede Glo bo de
te le vi são a ce der seu si nal para fa zer par te da gra de
de pro gra ma ção de uma emis so ra nor te-americana
que, ten do ad qui ri do o con tro le aci o ná rio do sis te ma
de TV a cabo do Gru po Abril, quer o si nal aber to a
qual quer cus to.

Sei que mu i tos po dem dis cor dar da pro gra -
mação da Rede Glo bo ou de sua li nha edi to ri al por
esse ou por aque le mo ti vo. Entre tan to, mu i tos mais
bra si le i ros con cor dam que ela é, sim ples men te, um
mem bro a mais de cada fa mí lia bra si le i ra. A TV Glo bo
e sua pro gra ma ção é aque la pre sen ça an ti ga e atu al
em cada lar e em cada re can to des te País.

Re ce bi, há al guns dias, um fol der in for ma ti vo
fa zen do di vul ga ção da his tó ria des sa emis so ra de te -
le vi são e de sua re a li da de atu al, e faço ques tão de re -
pro du zir par te do tex to pu bli ca do.

A ma té ria co me ça acen tu an do a im por tân cia
atu al do nos so País no ce ná rio mun di al, afir man do o
se guin te:

Bas ta acom pa nhar o no ti ciá rio in ter -
na ci o nal para per ce ber que o Bra sil tem
ocu pa do um pa pel de des ta que cada vez
mais mar can te no mun do. Mais do que uma
cla ra li de ran ça na Amé ri ca La ti na, o Bra sil
tem in flu en ci a do o sis te ma po lí ti co e fi nan -
ce i ro mun di al. Tem des per ta do in te res se de
in ves ti do res e gran des gru pos eco nô mi cos.
Tem in co mo da do com pe ti do res co mer ci a is.
O pro ces so de in ter na ci o na li za ção é ir re ver -
sí vel. O Bra sil está en tran do no mun do, e o
mun do no Bra sil. Nes te mo men to, a pre ser -
va ção e o for ta le ci men to de uma cul tu ra na -
ci o nal, são con di ções bá si cas para que pos -
sa mos pro gre dir sem per der nos sas ca rac -
te rís ti cas, pros pe rar sem aban do nar nos sa
uni da de.

Até ago ra, te mos fe i to um bom tra ba -
lho. Atu al men te, só a TV Glo bo exporta pro -
gra mas bra si le i ros para 104 pa í ses. Vi ve -
mos num ter ri tó rio cer ca do pela lín gua es -
pa nho la e in va di do via sa té li te em in glês.
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Mais do que nun ca, uma pro du ção ar tís ti ca
de lín gua por tu gue sa, de qua li da de, tor -
na-se um ati vo dos mais pre ci o sos.

Diz ain da o do cu men to pro du zi do pela Rede
Glo bo de te le vi são:

Um país já foi um ter ri tó rio de li mi ta do
por li nhas em um mapa. Hoje, nos pri me i ros 
anos do ter ce i ro mi lê nio, essa de fi ni ção se
tor nou mais sub je ti va e com ple xa. Um país
hoje é, mais do que nun ca, uma soma de
há bi tos, lín gua, his tó ria, ex pres sões ar tís ti -
cas e cul tu ra is.

His to ri ca men te, de fen dia-se a uni da de
de um país, mi li ta ri zan do suas fron te i ras.
Hoje, esta de fe sa con sis te em pre ser var a
sua cul tu ra. Há cin qüen ta anos, é isso que a 
nos sa te le vi são vem fa zen do por esta soma
de afi ni da des e emo ções que cha ma mos de 
Bra sil. Um gi gan te con ti nen tal que de sa fia
his to ri a do res, so ció lo gos e an tro pó lo gos a
en ten der sua uni da de...

... E a cada dia des ses cin qüen ta anos a TV
bra si le i ra vem di fun din do uma no ção de iden ti da de
na ci o nal.

E essa ver da de, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res, não se es go ta nes ses va lo res. Há um pa tri mô -
nio in co mum que o do cu men to a que me re fe ri, pro du -
zi do pela Rede Glo bo aborda.

E con ti nua:

O Bra sil não faz par te do re du zi dís si -
mo clu be dos pa í ses do nos de alta tec no lo -
gia e de ca pi tal, mas está mu i to bem equi -
pa do para li de rar um ou tro gru po: o dos pro -
du to res de cul tu ra. Nos so País é um enor me 
vi ve i ro de ta len tos. E o que a TV bra si le i ra
sem pre fez [es pe ci al mente a Rede Glo bo  e
digo isso por mim mes mo] foi es ti mu lar a
pro du ção ar tís ti ca e in te lec tu al do País. Pro -
du zin do uma te le vi são de al tís si ma qua li da -
de, onde os pro gra mas são cri a dos por au -
to res bra si le i ros, en ce na dos por ato res bra -
si le i ros e di ri gi dos por di re to res bra si le i ros.
Onde jor na lis tas bra si le i ros fa zem os te le jor -
na is, e apre sen ta do res bra si le i ros fa lam
com as mu lhe res, ma ri dos e cri an ças de
can to a can to do País.

Uma soma de ta len tos tra du zi da em
nú me ros gran di o sos: são 125 mil em pre gos
di re tos e in di re tos na te le vi são aber ta. Uma

le gião que tra ba lha sob a mes ma car ti lha: a
da va lo ri za ção do ati vo in te lec tu al e ar tís ti co 
do nos so País, como a úni ca ma ne i ra de
pre ser var o nos so pa tri mô nio cul tu ral e ga -
ran tir con di ções com pe ti ti vas aos bra si le i ros.

E mais, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res:
o do cu men to res sal ta de for ma cris ta li na a re la ção
da TV com a cri a ti vi da de de nos sos in te lec tu a is e a
he te ro ge ne i da de de nos so povo.

A cena é fa mi li ar: você liga a TV na
Glo bo, e o Bra sil en tra na sua casa. Não
ape nas o Bra sil diá rio do Jor nal Na ci o nal,
mas tam bém o Bra sil ro mân tico de José de
Alen car, o Bra sil ru ral de Gra ci li a no Ra mos,
o Bra sil sen su al de Jor ge Ama do, o Bra sil
épi co de Éri co Ve rís si mo, o Bra sil co ti di a no
de Nel son Ro dri gues, o Bra sil ur ba no de
Ru bem Fon se ca. To dos es ses bra sis es ti ve -
ram e es tão dis po ní ve is para todo e qual -
quer bra si le i ro ao to que de um bo tão. Esta é 
a ló gi ca da TV aber ta: li vre, gra tu i ta e dis po -
ní vel em todo ter ri tó rio na ci o nal.

Pou cas te le vi sões no mun do ti ve ram
um pa pel tão im por tan te, como em pre en de -
do ras cul tu ra is, como a bra si le i ra. E, prin ci -
pal men te, pou cas fi ze ram com que tan tas
pes so as as sis tis sem a es tes pro gra mas
com tan to pra zer e or gu lho.

Não é nada fá cil man ter uma iden ti da -
de cul tu ral num país tão mo nu men tal e he -
te ro gê neo como o Bra sil. Cada re gião tem
suas fes tas po pu la res, pra tos tí pi cos, há bi -
tos, cos tu mes e, às ve zes, até lin gua gens
di fe ren tes. A TV aber ta bra si le i ra tem um
enor me or gu lho de ter par ti ci pa do ati va men -
te da for ma ção des sa iden ti da de. Le van do o 
Bra sil para to dos os ou tros pa í ses que exis -
tem no nos so ter ri tó rio. Re a fir man do os pon -
tos co muns e va lo ri zan do as di fe ren ças.
Man ten do uma pro gra ma ção de in te res se
na ci o nal, mas dan do apo io e es pa ço para
os pro gra mas re gi o na is nas suas inú me ras
afi li a das em todo o país. Ga ran tin do que, lá
na fron te i ra com a Argen ti na ou na di vi sa
com a Bo lí via, nos so povo as sis ta a pro gra -
mas em por tu guês, cri a dos e pro du zi dos
por bra si le i ros.

Este é o teor de uma ma té ria bem fe i ta e, se -
gun do o meu en ten di men to, ho nes ta quan to à re a li -
da de da his tó ria, da li nha edi to ri al de pro gra ma ção e 
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da bus ca per ma nen te pela ex ce lên cia de pro du ção
e pro gra ma ção da Rede Glo bo, des ta can do o con te -
ú do dos tex tos e a dis po si ção da Emis so ra em de -
fen der ”esse ati vo, essa iden ti da de, esse pa tri mô -
nio, essa re la ção e essa uni da de“ que a to dos con -
vo ca para jun tos de fen de re mos.

Tal vez seja hora de per gun tar por que es tou
aqui des cre ven do va lo res tão co nhe ci dos so bre a
Rede Glo bo de Te le vi são, essa emis so ra que há dé -
ca das é lí der de au diên cia no país. O que ame a ça
seus va lo res? Qual é a agres são e qual ris co está ela
cor ren do nes te mo men to?

To mei co nhe ci men to, Sr. Pre si den te, Srs. Se na -
do res, atra vés de ma té ri as jor na lís ti cas, ar ti gos em
re vis tas de cir cu la ção na ci o nal e do cu men tos da Câ -
ma ra Fe de ral, es pe ci al men te os pro nun ci a men tos
pro fe ri dos pe los no bres De pu ta dos Ney Lo pes, Luis
Pi a uhy li no, Mar ce lo Bar bi e ri e Alo í sio Mer ca dan te, de 
que se en con tra no Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe -
sa Eco nô mi ca – Cade, do Mi nis té rio da Jus ti ça, pro -
ces so cuja de ci são po de rá de fi nir o fu tu ro da li ber da -
de de ex pres são do pen sa men to em nos so país, li -
ber da de essa que pa re ce tão bem aga sa lha da sob a
Cons ti tu i ção de 88, mas que ago ra, em ra zão de
ques ti o na men to me ra men te mer ca do ló gi co, pre ci sa
ser vis ta sob ame a ça, o que me faz, como re pre sen tan -
te do povo, cha mar a aten ção do Con gres so Na ci onal.

Uma em pre sa mul ti na ci o nal, pro pri e tá ria de sa -
té li tes de co mu ni ca ção e de ten to ra do con tro le de po -
de ro sa rede de ve í cu los ini ci ou, em nos so país, a
pres ta ção de um ser vi ço de trans mis são de si na is de
te le vi são via sa té li te, o que é per fe i ta men te ad mi ti do
por nos so le gis la ção. No en tan to, pre ten de ago ra
essa mul ti na ci o nal im por a pro du to res cul tu ra is do
país a obri ga ção de ces são de con te ú do de pro gra -
ma ção como for ma de atra ir as si nan tes para o sis te -
ma que uti li za no trans por te de tais si na is.

É au da ci o sa, em bo ra jus ti fi ca da, a pre ten são da 
em pre sa es tran ge i ra e até mes mo, sob de ter mi na do
as pec to, li son je i ra para a pro du ção au di o vi su al bra si -
le i ra por ver tão bem re co nhe ci do o seu va lor. É o
ates ta do de qua li da de dado por quem co nhe ce o
mun do e faz o mes mo ex pe ri men to do mi na dor em ou -
tras par tes do pla ne ta nes ta fase de glo ba li za ção de
co i sas e sen ti men tos a que, com ra zão, par te con si -
de rá vel do mun do re a ge e de for ma cla ra.

Injus ti fi ca da, no en tan to, pa re ce ser a pri me i ra
abor da gem do Cade no pro ces so por es tar con fun -
din do bem cul tu ral com in fra-estrutura, aqui lo que a
to dos os que es tão no mer ca do deve ser dado di re i to
de aces so, como os ser vi ços por tuá ri os nes te mo -

men to de pri va ti za ção das do cas, para que se evi te a
pra ga do mo no pó lio nos trans por tes de mer ca do ri as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Cade,
em boa hora cri a do e que vem de sem pe nhan do com
acer to as suas atri bu i ções, está su bor di na do à lei que 
o ins ti tu iu para que fos se o ca mi nho ad mi nis tra ti vo na
so lu ção de pro ble mas de con cor rên cia, tudo em
nome do con su mi dor fi nal, a quem a lei de se ja pro te -
ger. Não é um cen tro de de man das ju rí di cas, até por -
que sua com po si ção mis tu ra pes so as de no tó rio sa -
ber ju rí di co com as de re co nhe ci do sa ber eco nô mi co
e, de suas de ci sões, como de tudo o mais em ter mos
le ga is, cabe o re cur so de mo crá ti co aos tri bu na is ju di -
ciá ri os, de ten to res do mo no pó lio da in ter pre ta ção das 
leis.

A lei bra si le i ra de de fe sa da ati vi da de eco nô mi -
ca é cla ra quan do de fi ne como ilí ci ta a ten ta ti va de
”do mi nar o mer ca do re le van te de bens e ser vi ços“, e
cla rís si ma quan do diz não cons ti tu ir tal do mí nio ”a
con quis ta de mer ca do re sul tan te de pro ces so na tu ral
fun da do na ma i or efi ciên cia do agen te eco nô mi co em
re la ção aos seus com pe ti do res“. 

Assus ta, por tan to, sa ber que o Cade cor re o ris -
co de acom pa nhar um re la tó rio ei va do de pre con ce i to 
e gra ves equí vo cos, po den do de ci dir pelo de ses tí mu -
lo à pro du ção cul tu ral e, mais que isso, pela ab sur da
va lo ri za ção de um gru po in ter na ci o nal que está uni -
ca men te pre o cu pa do com o seu pro je to ma i or, que a
in ge nu i da de pode cha mar de glo ba li za ção, mas que
quem ten ta en xer gar o que ocor re e se mira nos
exem plos de ou tras fa ses de mu dan ça de ci clo eco nô -
mi co da his tó ria do ho mem sabe ser o exer cí cio da
do mi na ção.

Quer o re la tor do Cade, Sr. Pre si den te, a apli ca -
ção do prin cí pio do must-carry, isto é, da obri ga ção
de car re gar, que se pra ti ca – e com jus te za pelo in te -
res se pú bli co – quan do se tra ta, por exem plo, dos fios
de di ver sas em pre sas de trans mis são de rede elé tri -
ca ou de te le fo nia.

Na ver da de, quer a mul ti na ci o nal con cor ren te,
de for ma se não sa gaz, su til, e la men ta vel men te as -
sim com pre en di do pelo re la tor do Cade, con quis tar,
atra vés de uma com pa ra ção jus ta, um di re i to di fe ren -
te e por isso in jus to, por que le var um si nal de TV não é 
ape nas e nem o mes mo que um fio de ener gia. 

Se eles qui ses sem com pa rar, com in te li gên cia
ou ho nes ti da de, a rede elé tri ca que usa de for ma co -
mum o pos te e se as se me lha ao sis te ma trans mis sor,
cabo ou sa té li te, ja ma is está para a pro gra ma ção, que 
só po de ria ser com pa ra da à pró pria ener gia re ce bi da
pelo usuá rio fi nal. 
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Qu e rem o di re i to ao pos te? Pois já o têm ga ran -
ti do pela Cons ti tu i ção e pela le gis la ção com ple men tar 
bra si le i ra que lhes per mi te mos trar sua rede no país.
Ago ra, le var en tre seus si na is o si nal aber to da Rede
Glo bo, com seus cus tos, sua li nha edi to ri al, seu con -
te ú do, sua tra di ção e seus com pro mis sos com o povo
bra si le i ro e com mi lhões de te les pec ta do res em mais
de cem pa í ses é o mes mo que que rer obri gar uma
gran de e tra di ci o nal emis so ra de rá dio a con cor rer
con si go mes ma e per mi tir que, numa mes ma ci da de,
uma rá dio co mu ni tá ria gere sem cus tos a pro gra ma -
ção da que la ou tra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mer ca -
do cul tu ral é sem pre ob je to dos de se jos em to das as
con quis tas mer ca do ló gi cas, haja vis ta, en tre nós, o
que acon te ceu com a in dús tria ci ne ma to grá fi ca de ci -
clos su ces si vos de es for ço he rói co e re nas ci men to
se gui do da des tru i ção im pi e do sa. Tudo por que a dis -
tri bu i ção das fi tas – sob o co man do es tran ge i ro – im -
pe de a afir ma ção com que to dos so nha mos. Daí não
se es tra nhar mais a es té ti ca da vi o lên cia que im por ta -
mos sem cu i da do, mas que já pro du ziu os fru tos per -
ni ci o sos que to dos te mía mos. 

Em te le vi são, ao con trá rio, por que o Cons ti tu in -
te foi ze lo so, o do mí nio es tran ge i ro cai a cada ano, e
se res trin ge, hoje, ao fil me de lon ga-metragem, que
de tém 15,3% da pro gra ma ção ge ral das re des. O jor -
na lis mo, com 13,5% da pro gra ma ção, tem o me lhor
ín di ce, se gui do dos shows, com 16,8%, da pro gra -
ma ção in fan til, com 13%, e, fi nal men te, do es por te,
com 7,6%.

Mas o que pa re ce pre o cu par os que che gam
sem o pro pó si to de pro du zir é a te le dra ma tur gia, com
os seus 5,6% de pro gra ma ção ge ral, mas com ace i ta -
ção ex ter na ex cep ci o nal, até mes mo nos pa í ses de
cul tu ra não oci den tal. Os da dos, Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, es tão na úl ti ma edi ção da re vis ta
Meio&Men sa gem, a mais res pe i ta da pu bli ca ção di ri -
gi da ao mer ca do pu bli ci tá rio bra si le i ro.

O sim plis mo re du tor do re la tó rio do Cade pre fe -
re ne gar a pes qui sa isen ta da re a li da de do meio te le -
vi são no País para ace i tar como pro va a trans cri ção
de uma re u nião ex ter na de exe cu ti vos de em pre sas
do mer ca do de ca pi ta is que, sob a res pon sa bi li da de
ex clu si va de uma cor re to ra que acon se lha va seus cli -
en tes, re pro du zia da dos ques ti o ná ve is até mes mo
para os le i gos na ma té ria, dan do uma rede bra si le i ra
como de ten to ra de 50% da au diên cia diá ria e, em ra -
zão dis so, de 70% dos anún ci os co mer ci a is.

Fos se ver da de i ra a re a li da de ex pres sa na que -
les nú me ros, ca be ria ao re la tor do Cade, pela isen ção 

exi gi da em lei, sa ber se tal qua dro era con se qüên cia
na tu ral da ”efi ciên cia do agen te eco nô mi co“, de que
fala a le gis la ção pro te to ra do mer ca do, o que pa re ce
cons ti tu ir a re a li da de, já que as re des con cor ren tes
não ques ti o nam tal fato. Pelo con trá rio, exem plar -
men te lu tam na guer ra pela au diên cia e fes te jam, não 
raro, os pon tos que as se gu ram a li de ran ça em mu i tos 
ho rá ri os.

Não, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
se tra ta de uma dis pu ta en tre con cor ren tes, mas de
um en go do pro pos to por em pre sa que nada pro duz
em ter mos cul tu ra is no País, que não tem in te res se
em cor rer o ris co des se ne gó cio com ple xo que é jun -
tar ta len tos para a pro du ção de bens cul tu ra is, de se -
jan do ape nas, e com am bi ção, usar o que ter ce i ros
pro du zem e têm o di re i to sa gra do de en tre gar para
dis tri bu i ção a quem res pe i tam e en ten dem ser par ce i -
ros das co i sas bra si le i ras.

Não de se jam os pro du to res de te le vi são se guir
o ca mi nho su i ci da do ci ne ma, para não te rem, um dia, 
que re pe tir a his tó ria da Atlân ti da e da Vera Cruz, efê -
me ros so nhos na ti vos de um ci ne ma bra si le i ro de ca -
te go ria e au to-sustentável. 

E para en cer rar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, peço a aten ção des ta Casa para o que está
ocor ren do, e es tra nho que não haja no Cade o que
es ta mos re cla man do para ou tros se to res da ad mi nis -
tra ção pú bli ca, que é a ve da ção a que ex-membros de 
jul ga men to e ar bi tra gem se trans for mem em ad vo ga -
dos ou par ce i ris tas con tra ta dos por par tes que li ti -
gam, não pela in ter fe rên cia do sa ber – que pode ser
ex cep ci o nal –, mas da con di ção que de se qui li bra a
isen ção com que os pro ces sos de vem ser tra ta dos.

Há, no caso em ques tão, um pa re cer do
ex-presidente do Cade, con tra ta do pela em pre sa es -
tran ge i ra, que, a nos so ver, ten ta usur par o di re i to que 
é nos so, e, em ma té ria de bens cul tu ra is, as ca u te las
de vem ser sem pre re no va das.

Di an te des se qua dro de ab so lu ta in jus ti ça, não
só contra a Rede Glo bo, mas prin ci pal men te con tra a
cul tu ra na ci o nal, ape lo ve e men te men te ao Cade –
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – para 
que re ve ja o pa re cer do re la tor apo sen ta do e, como a
Ana tel, de ci da em fa vor dos nos sos va lo res, já tão vi li -
pen di a dos ao lon go de nos sa his tó ria.

Era o meu re gis tro, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra, do PSDB do Ce a rá, por ces são do Se na dor Iris
Re zen de, do PMDB de Go iás.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de 
mais nada, que ro agra de cer ao Se na dor Iris Re zen de 
a ces são de seu tem po, por que me dá oca sião para
abor dar um as sun to que exi gia, no meu modo de en -
ten der, uma ma ni fes ta ção de mi nha par te, in clu si ve
para des cre ver pro vi dên ci as que to mei e ve nho to -
man do seja pe ran te a Mesa do Se na do seja pe ran te
ou tros ór gãos pú bli cos que vou men ci o nar du ran te o
meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
vi ven do aqui uma es pé cie de pa ra do xo. Por que digo
isso? Por que, che gan do ao iní cio de um novo mi lê nio,
esta mos cons ta tan do – en tris te ci dos, é ver da de –
que não é a tec no lo gia ape nas que pode ofe re cer
ma i or con fi a bi li da de, se gu ran ça, ce le ri da de e au to -
ma ção a pro ce di men tos que ne ces si tam ser pra ti ca -
dos em de ter mi na das ins ti tu i ções, como, no caso, o
Se na do Fe de ral. Te mos um sis te ma ele trô ni co de vo -
ta ção. No en tan to, nes te mo men to, es ta mos ven do
que to dos os ins tru men tos que se des ti nam, em prin -
cí pio, a ofe re cer ma i or se gu ran ça e ce le ri da de ao pro -
ces so de ci só rio, es tão sob ques ti o na men to, por que o
pro ble ma é mais sé rio e mais pro fun do: ele está no
ho mem.

De vez em quan do, ou vi mos fra ses que pro cu ram
descre ver a Era que es ta mos vi ven do como um mo -
men to ter mi nal. Fa la-se, por exem plo, no fim do em -
pre go para di zer que o em pre go de hoje é mu i to di fe -
ren te do em pre go do pas sa do: as re la ções são mais
ins tá ve is, mais pre cá ri as, exi gem uma po li va lên cia e
uma gran de ca pa ci da de de adap ta ção do em pre ga -
do. Fa la-se até no fim da his tó ria, como se tudo o que
ti ves se de acon te cer na evo lu ção so ci o ló gi ca da hu -
ma ni da de já hou ves se se exa u ri do; como se já não
hou ves se mais ca mi nhos a des cre ver. 

Pen so, no en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que tal vez es te ja mos as sis tin do ao fim da 
éti ca. Esta mos com todo esse ar se nal ele trô ni co a
nos sa dis po si ção, mas a dis cus são de fun do é so bre
a éti ca, é so bre a con du ta, é so bre o com por ta men to,
é so bre o de sem pe nho. 

Há al guns anos, na Câ ma ra dos De pu ta dos,
Par la men ta res fo ram fla gra dos vo tan do por seus co -
le gas usan do os bo tões de vo ta ção da ca de i ra vi zi -
nha. Pro cu rou-se, en tão, con tor nar esse des vio de
con du ta do Par la men tar ins ta lan do-se um me ca nis -
mo que exi gia que o Par la men tar usas se ao mes mo
tem po as duas mãos para a vo ta ção e, as sim, não pu -
des se, com uma mão li vre, vo tar pelo au sen te.

Está ha ven do, por tan to, com pe ti ção en tre a mo -
der ni za ção tec no ló gi ca e a con du ta hu ma na, que
bus ca, em de ter mi na das cir cuns tân ci as, me i os ilí ci -
tos para fra u dar – o que é ex tre ma men te gra ve, no
caso do Par la men to – o pró prio exer cí cio do man da to
par la men tar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não vou
aqui en trar no mé ri to do pro ble ma, que está sen do
exa mi na do na ins tân cia pró pria, que é o Con se lho de
Éti ca – que, aliás, te nho a hon ra de in te grar –, que ha -
ve rá de to mar a de ci são que lhe pa re cer a mais cor re -
ta e a mais sé ria, que será ana li sa da por ou tras ins -
tân ci as do Se na do Fe de ral. 

Qu e ro la men tar a pre ca ri e da de das re la ções
fun ci o na is en tre os Se na do res e os fun ci o ná ri os da
Casa. Um Se na dor não pode e não deve usar de sua
au to ri da de, em mo men to al gum, para exi gir que o
fun ci o ná rio co me ta al gum ato con trá rio à le gis la ção
vi gen te, as sim como não deve apro ve i tar-se de qual -
quer fra gi li da de fun ci o nal para exor bi tar da sua com -
pe tên cia e da sua au to ri da de, até por que, em lu gar de 
exal tá-lo, isso o di mi nu i ria.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in fe liz -
men te, to dos es ses acon te ci men tos que se vêm de -
sen ro lan do no Se na do es tão jo gan do tam bém uma
nu vem de po e i ra que tol da a vi si bi li da de da nos sa ins -
ti tu i ção. O ho mem co mum, aque le que está no seu
tra ba lho, lu tan do para ga nhar o pão de cada dia com
o suor do seu ros to, a dona de casa, que, en tre uma e
ou tra ta re fa do més ti ca, vê o frag men to de um te le jor -
nal, o pro fis si o nal li be ral, o em pre sá rio, o es tu dan te, o 
jo vem se qui o so de li ções de éti ca, to dos eles es tão,
de cer ta ma ne i ra, per ple xos, para não di zer até, em
al guns ca sos, es tar re ci dos. E, nes te mo men to, os
olhos se vol tam para o Se na do, que de ve rá to mar
uma de ci são a res pe i to de to dos es ses fa tos que aqui
es tão sen do in ves ti ga dos. 

Sr. Pre si den te, on tem ocor reu um epi só dio que
me en cheu de in dig na ção e de re vol ta, ma ni fes ta das
nes te ple ná rio. Fo ram di vul ga das lis tas apó cri fas,
cuja au to ria não se pode es ta be le cer – pelo me nos
até aqui –, com da dos e in for ma ções anô ni mas. No
en tan to, até por sur gi rem des se mons tro sa gra do da
tec no lo gia que é a Infor má ti ca, a Inter net, es sas in for -
ma ções ga nham, para os me nos avi sa dos, ares de
co i sa res pe i tá vel. É o bo a to ele trô ni co, é a ma le di cên -
cia por in ter mé dio do com pu ta dor, é o ano ni ma to vil
sob o qual se en co brem os que não têm co ra gem de
co lo car ob je ti va men te res tri ção que seja so bre a con -
du ta ou so bre o com por ta men to de um po lí ti co, de um 
ho mem pú bli co. Foi por isso que me en chi de in dig na -
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ção e apre sen tei on tem, aqui, aque la ques tão in de fe -
ri da pelo Pre si den te do Se na do, ale gan do dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal. 

Mas não de sis ti, ain da que mu i tos co le gas te -
nham me dito que já vi ram duas ou três lis tas e exis ta
essa ma le di cên cia dis se mi na da pela Inter net.
Enquan to a ma le di cên cia en con tra tan tos ca na is de
di vul ga ção, eu só te nho mi nha voz e esta tri bu na para
de i xar bem cla ra a mi nha po si ção so bre a mo men to sa 
ques tão que foi a de ci são que ti ve mos que to mar so -
bre o man da to do Se na dor Luiz Este vão.

Ontem, por vol ta de 15 ho ras, mi nha as ses so ra
de im pren sa, a jor na lis ta San dra Ibi a pi na, to mou co -
nhe ci men to de site dis po ní vel na Inter net con ten do o
que se ria uma lis ta de vo ta ção da ses são na qual foi
cas sa do o man da to do Se na dor Luiz Este vão. Ime di a -
ta men te, ela cha mou um fun ci o ná rio do meu ga bi ne -
te, aces sou o site e im pri miu a lis ta. O site era hós pe -
de do por tal hpG, que ofe re ce um ser vi ço gra tu i to de
hos pe da gem de si tes. Quer di zer, um ser vi ço gra tu i to 
à dis po si ção para o ca lu ni a dor, para o di fa ma dor,
para aque le que quer en con trar ali um es pa ço para fa -
zer esse tipo de mal às pes so as. Para ter aces so a
esse ser vi ço bas ta que o usuá rio ace i te um con tra to e 
pre en cha uma fi cha ca das tral com al gu mas in for ma -
ções. 

Às 17 ho ras a pá gi na foi re ti ra da do ar e às 17
ho ras e 30 mi nu tos, fiz um ex pe di en te ao Pro da sen
pe din do que des co bris se, se pos sí vel, o au tor do site. 
Hoje – que ro elo gi ar –, re ce bi um te le fo ne ma do Dr.
Kle ber, di re tor do Pro da sen, di zen do-me que está to -
man do to das as pro vi dên ci as, in clu si ve de or dem ju -
di ci al, se ne ces sá rio, para que se des cu bra o res pon -
sá vel pela ve i cu la ção des sa ma té ria. 

Hoje, foi di vul ga da re por ta gem no Pa no ra maB -
ra sil, que foi à sede da em pre sa que man tém o por tal
hpG, em São Pa u lo, com o se guin te teor: 

A pes soa que co lo cou a pá gi na com
essa lis ta to mou to das as pre ca u ções para
não ser iden ti fi ca da. Não é pos sí vel sa ber
quem fez isso“. A in for ma ção é de Caio
Andra de, dono da em pre sa res pon sá vel
pelo por tal onde foi pen du ra da lis ta apó cri fa
com os vo tos da ses são que cas sou Luiz
Este vão.

No que de pen der do por tal, o au tor da
pá gi na con ti nu a rá anô ni mo. De acor do com
o dono da Web For ce, não é pos sí vel lo ca li -
zar o en de re ço IP – nú me ro que iden ti fi ca a
má qui na, como se fos se um ”CEP“ – de
quem a cri ou. Além dis so, para cri ar um site

na Inter net pelo por tal hpG, o in ter na u ta pre -
ci sa ape nas pre en cher um ter mo de ser vi ço, 
não ne ces sa ri a men te com in for ma ções ve rí -
di cas. Foi o que fez a pes soa que co lo cou a
lis ta de vo ta ção na rede, ex pli ca Andra de“.

E há mais, o Sr. Car los Lima, Di re tor de De -
sen vol vi men to da Pro to co lo Web – ve jam bem onde
nós es ta mos, com pre en dam a in dig na ção de que
es ta mos pos su í dos – afir mou: ”Tra ba lha mos ape nas 
com a tec no lo gia. Não faz di fe ren ça o con te ú do“.
Quer di zer, se a tec no lo gia está boa não im por ta o
que se pu bli que, ain da que ca u se da nos à ima gem
de quem quer que seja.

É, por tan to, uma ver são ci ber né ti ca do ve lho
con ce i to vol ta i ri a no. Qu an do Vol ta i re foi cha ma do a
de fi nir o que era ca lú nia, dis se: ”Suba no alto de um
cam pa ná rio com um saco che io de pe nas e, lá em
cima, abra o saco e de i xe as pe nas vo a rem“. Po rém,
não é mais um cam pa ná rio e um saco de pe nas; ago -
ra é a Inter net como um po de ro so ins tru men to de in -
for ma ção e de cul tu ra, mas tam bém de ca lú nia, de
men ti ra, de di fa ma ção. É so bre isso que peço que re -
fli ta mos. 

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ou vi rei os apar tes dos Se na do res Edu ar do Si que i -
ra Cam pos e José Edu ar do Du tra, com todo pra zer,
mas não sem an tes fa lar das pro vi dên ci as que já ado -
tei, por que vou até o fim. 

Pos so não achar os cul pa dos, mas não vou de i -
xar esse caso pelo meio do ca mi nho. Por isso, en ca -
mi nhei re pre sen ta ção ao Dr. Ge ral do Brin de i ro, va za -
da nos se guin tes ter mos: 

... so li ci ta a V. Exª se dig ne co nhe cê-la
e ado tar as pro vi dên ci as ca bí ve is, com base 
na fun da men ta ção que se se gue:

..............................................................
1. É fato pú bli co e no tó rio a vi o la ção

do si gi lo da vo ta ção se cre ta ocor ri da no Se -
na do Fe de ral, no dia 28 de ju nho de 2000,
por oca sião da ses são que cas sou o man -
da to do ex-Senador Luiz Estevão, fato que
ora é ob je to de in ves ti ga ção pelo Con se lho
de Éti ca e De co ro Par la men tar da Casa e
de acom pa nha men to por toda a opi nião pú -
bli ca;
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2. So bre esse as sun to di ver sas in for -
ma ções têm vin do a pú bli co a res pe i to dos
vo tos da dos pe los Se na do res na re fe ri da
ses são, in clu si ve com a di vul ga ção de pre -
su mi dos da dos re la ti vos a su pos tas lis tas de 
vota ção, o que tem pro vo ca do cons tran gi -
men tos e ge ra do cam po fér til para a di fa -
ma ção; 

3. A esse res pe i to, no dia 24 de abril
de 2001 úl ti mo foi di vul ga da, por in ter mé dio
da Inter net, uma lis ta com os su pos tos vo -
tos dos Se na do res re la ti vos à vo ta ção em
ques tão, de au to ria anô ni ma, o que, in clu si -
ve, é ve da do pela Lei Ma i or (v.g. art. 5º, IV); 

4. Tal lis ta atri bui ao Se na dor que
subs cre ve esta re pre sen ta ção voto di ver so
do efe ti va men te por ele dado na vo ta ção em 
tela, ca u san do-lhe toda sor te de pre ju í zos;

Ante o ex pos to e em face da ple to ra de 
ili ci tu des que os fa tos ora nar ra dos en vol -
vem, com le são de in te res ses so ci a is e in di -
vi du a is in dis po ní ve is e com o des res pe i to à
or dem ju rí di ca e ao re gi me de mo crá ti co, im -
põe-se que o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, ór -
gão da União que se tem des ta ca do pela
se ri e da de com que seus mem bros se de di -
cam à de fe sa da or dem ju rí di ca na ci o nal e
dos in te res ses so ci a is, apu re as ili ci tu des
aqui re fe ri das.

E as sim se gue.
Envi ei tam bém ex pe di en te ao Mi nis tro João Pi -

men ta da Ve i ga Fi lho, cum pri men tan do-o com cor di a -
li da de: ”So li ci to a V. Exª ve ri fi car jun to ao co mi tê ges -
tor da Inter net no Bra sil, a pos si bi li da de de lo ca li zar a
ori gem ou o au tor do site www.lis ta.se na -
do.hpg.com.br, cujo con te ú do en ca mi nho em ane xo.
Ocor re que, tal site di vul gou no úl ti mo dia 24 de abril,
pela Inter net, lis ta com su pos tos vo tos dos Se na do -
res re fe ren tes à ses são se cre ta de 28 de ju nho de
2000.

Pes so al men te, con si de ra mo-nos atin gi dos em
nos sa ima gem, bem con si de ra do in vi o lá vel pela
Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 5º, in ci so X, uma vez que a
nós foi atri bu í do voto di ver so do efe ti va men te dado
na que la oca sião. Acres cen te-se, ade ma is, que a
Cons ti tu i ção Fe de ral veda, em seu art 5º, in ci so IV, o
ano ni ma to e qual quer ação que pos sa ser to ma da
con tra os res pon sá ve is pela di vul ga ção de tal lis ta, re -
que ren do a sua iden ti fi ca ção. Expe di en te de igual
teor foi en vi a do ao Mi nis tro Ro nal do Mota Sar -

denberg, co-gestor des sa co mis são de ges tão da
Inter net, e tam bém ao Dr. José Gre go ri, Mi nis tro da
Jus ti ça.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ado tei es sas pro vi dên ci as, por que jul go ser
meu de ver in de cli ná vel lu tar para que es sas res pon -
sa bi li da des ve nham a ser efe ti va men te apu ra das.
Não me in te res sa di zer que isso é di fí cil, que exis tem
mu i tas lis tas; esse não é o caso. Hoje eu me con si de -
rei atin gi do, e, ama nhã, po de rá ser qual quer ou tro. A
Inter net não foi de sen vol vi da para se pres tar a esse
tipo de ma no bra. Quem tem al gu ma res tri ção à mi nha 
con du ta como ho mem pú bli co, como po lí ti co, quem é
meu ad ver sá rio po lí ti co, tem to das as con di ções de
se ma ni fes tar e de exer ci tar seu di re i to de crí ti ca, por -
que o ho mem pú bli co está ex pos to jus ta men te para
isso. Mas não se deve va ler des se tipo de ma no bra
co var de e ab so lu ta men te in si di o sa, com o po der de
pro pa ga ção que to dos co nhe cem. O mí ni mo que pos -
so fa zer com re la ção à ques tão é o que es tou fa zen do
aqui. Ao fi nal, en tre ga rei o re que ri men to à Mesa.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço, com todo o pra zer, o no bre Se na dor Si que i ra
Cam pos. Em se gui da, ou vi rei o Se na dor José Edu ar -
do Du tra.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que ro pa ra be ni zar V. Exª
pe las me di das de or dem prá ti ca que to mou com re la -
ção ao as sun to. Tive a opor tu ni da de, na data de on -
tem, de di zer à Se na do ra He lo í sa He le na que esta
Casa não ne ces si ta ria ou vir dela qual quer ex pli ca -
ção, por que S. Exª tem fé pú bli ca em sua pa la vra e a
ad mi ra ção de seus Pa res. V. Exª sabe, igual men te, do
seu pres tí gio, da sua re pu ta ção e da for ma dig na
como de sem pe nha o seu man da to. Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, fui ví ti ma de um ou tro tipo de ano ni ma to e,
em fun ção da ca u sa ma i or – e essa foi a mi nha tese
on tem –, não vou dar aos fra u da do res a con di ção de
ver ou de dis cu tir o voto de cada um dos Co le gas. Isso 
não me in te res sa, mes mo por que cada um vo tou de
acor do com a sua cons ciên cia e com o de ver que tem
para com os seus ele i to res e para com o País. Não
vou dis cu tir o mé ri to do voto de nin guém. O que pre ci -
sa mos é dis cu tir quem fra u dou, como fra u dou, e pu -
ni-lo, por que esse tipo de fra u de está pos si bi li tan do o
ano ni ma to da que les que con tam que cer to Se na dor
ou viu fa lar que de ter mi na do co le ga per ten cia à lis ta
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dos que vo ta ram as sim ou as sa do. Isso é uma ver go -
nha! Como dis se V. Exª, Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
pos si vel men te al gum ad ver sá rio te nha en con tra do aí
al gu ma for ma de lhe atin gir. Por essa ra zão, re cu -
so-me a de ba ter como vo tou cada Se na dor. Pen so
que V. Exª, as sim como a Se na do ra He lo í sa He le na,
es tão atrás do seu le gí ti mo di re i to. Tam pou co pre o cu -
po-me com a di vul ga ção des sa lis ta. Mas é uma pena
que ela não seja ofi ci al, que seja fru to de uma fra u de,
ra zão pela qual de ve ria ser igual men te ig no ra da por
esta Casa. Entre tan to, V. Exª faz bem em to mar tais
ati tu des, por que há, sim, me i os, me ca nis mos de se
che gar a esse tipo de ano ni ma to. Por tan to, V. Exª –
que não deve ne nhu ma ex pli ca ção a esta Casa –
toma uma me di da, a meu ver, sa lu tar e enér gi ca, que
en vol ve to dos os seg men tos re la ci o na dos a essa
ques tão. Espe ro que V. Exª atin ja o seu ob je ti vo de
en con trar aque le que está agin do de má-fé pela Inter -
net. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Si que i ra Cam pos, pelo
seu apar te, que me en se ja a re a fir mar tam bém que
pou co me im por ta, por que se tra ta de uma res pon sa -
bi li da de in di vi du al, como vo tou o Se na dor A, B, C ou
D. O que está em ca u sa é um ou tro tipo de pa ra do xo.
A Cons ti tu i ção aca tou o prin cí pio do voto se cre to no
sen ti do de pro te ger o Con gres sis ta, o Par la men tar, de 
pres sões que so bre ele pu des sem ser exer ci das. E
qual é o pa ra do xo? É que o caso atu al é o con trá rio
disso. Gos ta ria que o meu voto fos se co nhe ci do. Eu
que ria abrir mão des se si gi lo. E vou di zer algo a V. Exªs:
no dia em que hou ver pro pos ta de emen da cons ti tu ci -
o nal, pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e este ple ná rio, no sen ti do de ex tin guir o
voto se cre to, vo ta rei fa vo ra vel men te, por que o voto se -
cre to es tá-se pres tan do a esse tipo de es pe cu la ção.

Te nho a mi nha cons ciên cia tran qüi la e uma his -
tó ria de vida cons tru í da no meu Esta do. Por tan to, não
pos so fi car re fém des ses fra u da do res, des ses ca lu -
niado res que lan çam a dú vi da, jo gam a ca lú nia, a in -
fâ mia, que se pro pa ga até pe los me i os ele trô ni cos.
Qu e ro tes tar ago ra qual é re al men te a ca pa ci da de
ge ren ci al que es ses ór gãos têm so bre a Inter net, que
é um ins tru men to ex tre ma men te pe ri go so. E aqui a
de cla ra ção é cí ni ca: ”O meu pro ble ma é com a tec no -
lo gia; não te nho nada a ver com o con te ú do“.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res. Faz soar a cam pa i nha.)

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Já con clu i rei, Sr. Pre si den te, mas não sem an tes
ou vir o apar te do Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Como há vá ri os Se na do res que de se jam apar te ar,
so li ci to a per mis são da Mesa para que eu con ce da os
apar tes, por que não que ro, de ma ne i ra al gu ma, ex tra -
po lar o meu tem po.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Lú cio Alcân ta ra, como se tra ta de uma 
ques tão re le van te, que in te res sa à Casa e, so bre mo -
do, a Se na do res como V. Exª, que dig ni fi cam o Se na -
do Fe de ral, a Mesa li be ra os Se na do res que que i ram
apar teá-lo, so li ci tan do, en tre tan to, que se jam bre ves,
por que há vá ri os ora do res ins cri tos e ma té ri as da
Ordem do Dia para se rem apre ci a das.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Muito obri ga do, Sr. Pre si den te. Re for ço o pe di do do
Pre si den te no sen ti do de que os Se na do res se jam
bre ves, para que eu pos sa con clu ir ra pi da men te.

Se na dor José Edu ar do Du tra, con ce do a V. Exª
o apar te.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que ro apo i ar, na sua in te -
gra li da de, o seu pro nun ci a men to e so li da ri zar-me
com V. Exª. Se V. Exª for mu lar, sob for ma de ques tão
de or dem, a ques tão que abor dou on tem, terá o meu
apo io. O epi só dio des sa lis ta de mons tra ape nas aqui -
lo que eu já vi nha di zen do: to dos nós es ta mos sen do
re féns des se tipo de ma no bra e des sa fo fo ca ele trô ni -
ca a que V. Exª se re fe re. Ago ra, que ro apro ve i tar este
apar te para re pu di ar a de cla ra ção de um Se na dor do
PMDB, pu bli ca da no Cor re io Bra zi li en se. Não vou
ci tar seu nome, por que ele não está pre sen te; não
cos tu mo ci tar nome de Se na do res na au sên cia de les.
O Se na dor acu sou o Par ti do dos Tra ba lha do res de
es pa lhar o do cu men to na Inter net, di zen do: “Essa lis -
ta é um ab sur do, é fa ju ta e foi fe i ta pelo PT”. Qu e ro re -
pu di ar esse tipo de afir ma ção. Como eu já dis se, não
vou ci tar o nome do Se na dor, por que ele não está pre -
sen te, mas re pu dio esse tipo de afir ma ção, até por -
que, se de pen der do PT, essa lis ta vai sur gir e nós não 
vamos con ti nu ar re féns des se tipo de ma le di cên cia
ele trô ni ca, como V. Exª di zia. So li da ri zo-me com V. Exª
e re pu dio esse tipo de in si nu a ção con tra o nos so Par -
ti do. Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Se na dor José Edu ar do Du tra, on tem, con ver sá va -
mos so bre esse as sun to, e V. Exª verá que o re que ri -
men to que vou ler logo a se guir está de acor do com
as im pres sões que tro cá va mos. É evi den te que eu
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mes mo, que es tou me con si de ran do atin gi do e que ro
ver essa si tu a ção es cla re ci da, não fiz aqui, em ne -
nhum mo men to, qual quer in si nu a ção so bre quem
quer que seja, até por que cons ta da de cla ra ção do
res pon sá vel pelo por tal que o com pro mis so dele é só
com a tec no lo gia; por tan to, o que vier não é pro ble ma 
dele.

Des sa for ma, se ria pre ci pi ta ção atri bu ir essa
ação a pes so as, par ti dos ou ins ti tu i ções. O fato é que
há um pon to que pre ci sa ser apu ra do, in clu si ve para
de fi nir mos um com por ta men to, no fu tu ro, em re la ção
ao as sun to.

É pos sí vel che gar mos aos au to res, aos res pon -
sá ve is? O di re i to de ima gem não é só pela te le vi são,
nem pelo rá dio ou pelo jor nal. A Inter net é, hoje, um
po de ro so ins tru men to de co mu ni ca ção. Va mos fi car
in de fe sos di an te dela? Em nome de quê? Da li ber da -
de de in for mar ou da li ber da de de ca lu ni ar? Da li ber -
da de de se co mu ni car ou da li ber da de de men tir im -
pu ne men te? Essa é a ques tão.

Os Se na do res Se bas tião Ro cha, Ro meu Tuma,
Ca sil do Mal da ner e Ante ro Paes de Bar ros so li ci -
tam-me um apar te. A Mesa já me aler tou de que o
meu tem po está es go ta do, mas peço a com pre en são
do Sr. Pre si den te para con ce der os apar tes aos que
já es tão com os mi cro fo nes er gui dos.

Ouço o Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, ma ni fes to a mi nha so li da ri e da -
de ple na a V. Exª. Apren di a ad mi rá-lo des de que che -
guei a esta Casa, ain da nos tem pos em que V. Exª
per ten cia ao PDT. Sem pre tive de V. Exª as me lho res in -
for ma ções e pos so ates tar a sua pos tu ra dig na di ante
de to dos os as sun tos tra ta dos na Casa. De fato, é
uma gran de in jus ti ça o que es tão fa zen do com V. Exª,
que sem pre atu ou em to dos os as sun tos no Se na do
com au ten ti ci da de, co e rên cia e trans pa rên cia – e,
cer ta men te, não se ria ago ra que V. Exª iria ne gar es -
sas qua li da des. Mais do que mi nha so li da ri e da de, re -
ce ba meu apo io in te gral às ini ci a ti vas de V. Exª. Até o
mo men to, es tou li vre des sas sus pe i tas, mas já fui ví ti -
ma em ou tras oca siões, tam bém em vo ta ções se cre -
tas. Mi nha con vic ção é de que o me lhor é aca bar com
o voto se cre to, em bo ra com pre en da que ele pos sa
pre ve nir pres sões de de ter mi na da na tu re za e per mi tir 
a li vre ex pres são da cons ciên cia de cada um. A mi nha 
con vic ção é a de que de ve ría mos de fato abo lir o voto
se cre to. Mas, caso não seja pos sí vel, es tou apre sen -
tan do uma pro pos ta al ter na ti va, para que o Se na dor
te nha a li ber da de de op tar pelo voto aber to em qual -
quer vo ta ção se cre ta, pre ser van do aque les que even -

tu al men te te nham o que te mer – como nós que, a par -
tir de ago ra, pas sa mos a te mer a ma ni pu la ção da
nos sa cons ciên cia e da nos sa von ta de. Afi nal, o que
fi ze ram com V. Exª é cer ta men te uma adul te ra ção;
além dis so, é cri me gra ve o que foi co me ti do no Se na -
do, o qual me re ce uma apu ra ção ri go ro sa e uma pu ni -
ção exem plar, se de fato fo rem evi den ci a dos os pro -
mo to res des sa ação e os au to res in te lec tu a is des se
cri me. V. Exª está sen do ví ti ma de uma cri me pa re ci -
do, que é o cri me da ca lú nia e da di fa ma ção. Estou
con ven ci do dis so. Por isso, pres to mi nha so li da ri e da -
de a V. Exª e ma ni fes to meu in te gral apo io às suas
po si ções.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha, por
suas pa la vras.

Re ce bo as ma ni fes ta ções de so li da ri e da de com 
mu i ta ale gria e fico mu i to des va ne ci do. E ape lo ao Se -
na do que se en ga je nes sa luta para des co brir mos
como se dá uma fra u de des se tipo im pu ne men te. Te -
mos que fi car ca la dos e re sig na dos? Não se tra ta de
adul te ra ção, pois qual quer um pode fa zer uma lis ta e
co lo cá-la na Inter net, sem se pre o cu par com a re per -
cus são e com os efe i tos. Isso está cer to? Essa é a
per gun ta que faço.

Vou to mar isso como uma cru za da mi nha. Se eu 
não con se guir des co brir, pa ciên cia! Mas vou fi car
tran qüi lo, pois irei até o fim.

Sou um Se na dor, te nho uma tri bu na e a TV Se -
na do à mi nha dis po si ção, mas há aque les que são ca -
lu ni a dos, di fa ma dos, e que não têm me i os para de -
mons trar a sua in dig na ção. Esta mos as sis tin do a algo 
com o qual não po de mos, sin ce ra men te, con vi ver
pas si va men te.

Inda go da Mesa se ain da pos so con ce der apar -
tes, pois aguar dam os Se na do res Ca sil do Mal da ner,
Ante ro Paes de Bar ros e Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia so li ci ta aos Srs. Se na do res apar -
te an tes que se jam bre ves, pois pre ci sa mos co me çar
a Ordem do Dia e ain da con ce der a pa la vra a al guns
Srs. Se na do res já ins cri tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Con ce do o apar te ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, o Pre si den te do Con se lho de Éti -
ca, o emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, si na li za-me
ago ra o de se jo de tam bém se ali ar a esse mo vi men to.
Ain da on tem, à no i te, o Se na dor Pe dro Si mon nos fa -
la va da exis tên cia de três lis tas.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– E V. Exª me dis se que ha via vis to duas lis tas.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Para se 
ter uma idéia de quão ale a tó rio é o pro ces so, po de-se
co lo car quan tas lis tas se que i ra na Inter net. E, em
uma de las, o meu nome apa re cia com um voto e, em
ou tra, com voto di fe ren te. Ve jam bem como são as co -
i sas! Há fon tes di ver sas na Inter net, o que se ca rac te -
ri za des de já. Re a fir mo a so li da ri e da de a V. Exª e à
cru za da a que V. Exª se re fe re ago ra, no sen ti do de fa -
zer com que ca sos como esse se jam ini bi dos. V. Exª
faz um ape lo, hoje, a quem di re i to para se des co brir a
ver da de dos fa tos, em prol até dos que não pos su em
tri bu na para se de fen der. Que isso sir va para, nes se
caso, des co brir-se quem é o in ven tor des sas três lis -
tas e, em ou tros ca sos, para que a cru za da na ci o nal,
por meio do Mi nis té rio da Jus ti ça, da Po lí cia Fe de ral
ou de quem de di re i to, che gue a al guns ca sos e con si -
ga fa zer um an te pa ro de de fe sa à so ci e da de! Por isso, 
re no vo, mais uma vez, em nome do Pre si den te do
Con se lho de Éti ca, Se na dor Ra mez Te bet, e dos ca -
ta ri nen ses, a mi nha so li da ri e da de em prol des sa cru -
za da na ci o nal.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do a V. Exª e tam bém ao Se na dor Ra -
mez Te bet, com quem te nho con vi vi do, in clu si ve no
Con se lho de Éti ca, em mo men tos de gran des di fi cul -
da des.

Sou um dos pou cos Se na do res que vo ta ram
três ve zes no pro ces so de cas sa ção do ex-Senador
Luiz Este vão: vo tei no Con se lho de Éti ca, vo tei na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e vo tei
no ple ná rio do Se na do Fe de ral. Estou, en tão, ab so lu -
ta men te tran qüi lo. Exer ci tei a mi nha res pon sa bi li da de 
e o fiz de ma ne i ra a que os meus ele i to res, aque les
me man da ram para Bra sí lia, fi cas sem tran qüi los
quan to ao cum pri men to do meu de ver.

Peço ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros li cen ça 
para que, pri me i ro, eu pos sa con ce der um apar te ao
Se na dor Luiz Pon tes, do meu Esta do. Logo em se gui -
da, ou vi rei S. Exª e o Se na dor Ro meu Tuma, quan do,
en fim, en cer ra rei meu pro nun ci a men to.

O Sr. Luiz Pon tes (Blo co/PSDB – CE) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, ini ci al men te, que ro ofe re cer o
meu apo io a V. Exª nes sa luta que ini cia, bem como a
mi nha so li da ri e da de como re pre sen tan te do Esta do
do Ce a rá. Nos dois anos nes ta Casa, apren di a ad mi -
rar ain da mais V. Exª pelo seu ca rá ter, por sua éti ca e
pelo res pe i to que tem por par te dos Srs. Se na do res.
Qu an do falo que es sas ad ver si da des, às ve zes, vêm
para en gran de cer o ser hu ma no, lem bro que, des de

que essa fal sa lis ta cir cu lou, no Esta do do Ce a rá, em
en tre vis tas de rá dio de que per ma nen te men te par ti ci -
po, mu i tos são os ele i to res ce a ren ses que ma ni fes -
tam so li da ri e da de a V. Exª, por que o Ce a rá co nhe ce
V. Exª como po lí ti co e tam bém como ho mem, como
ser hu ma no, como pai. O Ce a rá o co nhe ce, aci ma de
tudo, pela éti ca, pelo ca rá ter e pela luta que V. Exª
sem pre tra vou ao lon go de sua vida como ho mem pú -
bli co pela mo ra li za ção da co i sa pú bli ca. Eu, que sen -
to sem pre ao lado de V. Exª, lem bro-me per fe i ta men -
te da que la tar de tris te, no Se na do Fe de ral, quan do
dis cu tía mos e con ver sá va mos so bre a cas sa ção do
Se na dor Luiz Este vão. Por isso, que ro de i xar aqui re -
gis tra da a mi nha so li da ri e da de; mas, mais im por tan te 
que a mi nha, é a so li da ri e da de do povo ce a ren se,
que, por in ter mé dio do ra dio, tem-se ma ni fes ta do a
fa vor de V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Luiz Pon tes. O de po i men to 
de V. Exª é mu i to im por tan te para mim. Te mos uma
ami za de an ti ga, que re mon ta aos nos sos pais, e V. Exª
pode de por so bre o meu ca rá ter, mi nha for ma ção, mi -
nha per so na li da de e até so bre es ses de ta lhes do dia
da vo ta ção, por que tra ba lha mos aqui em con jun to.

Des sa for ma, agra de ço mu i to a ma ni fes ta ção de 
V. Exª, que é mu i to im por tan te para mim.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Lú cio Alcân ta ra, tam bém vou fa zer um 
bre vís si mo apar te para me so li da ri zar com V. Exª.
Cre io que não é um pri vi lé gio do Se na dor Luiz Pon tes
e dos Se na do res do Ce a rá so li da ri zar-se com V. Exª,
por que seu con ce i to já ex tra po lou, há mu i to, as fron -
te i ras do seu Esta do. Qu e ro apre sen tar, por tan to, a
mi nha so li da ri e da de po lí ti ca. V. Exª é, para nós, da
Ban ca da do PSDB, um exem plo de cor re ção, um
exem plo de éti ca. Esta mos in fe liz men te sub me ti dos,
aqui, no Se na do da Re pú bli ca, a uma mo le ca gem,
que nas ceu de den tro do Se na do para fora. Infe liz -
men te, foi isso! Gos ta ria de apro ve i tar este apar te
para di zer que nin guém con se gue des tru ir a re pu ta -
ção de V. Exª; que esse tipo de lis ta fal sa, pu bli ca da
na Inter net, não terá ab so lu ta men te ne nhu ma in fluên -
cia na re pu ta ção de V. Exª. Essa é a mi nha con vic ção
pes so al, pela cor re ção de to dos os seus atos na vida
pú bli ca. Qu e ro ain da fa zer um ape lo para que pos sa -
mos dar ur gên cia ao pro je to do Se na dor Tião Vi a na a
fim de aca bar mos com o voto se cre to. Mas, tam bém – 
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on tem, já fa lei so bre isso pes so al men te com o Se na -
dor Ber nar do Ca bral –, é ur gen te que o Se na dor Ber -
nar do Ca bral tro que o Re la tor des se pro je to na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por que
ele está na imi nên cia de ser re la ta do, in fe liz men te,
por uma pes soa que, no mo men to, não tem as cre -
den ci a is po lí ti cas para re la tá-lo. Mu i to obri ga do, Sr.
Pre si den te.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Agra de ço mu i to o apar te de V. Exª, que mu i to me
con for ta.

Tam bém es tou con ven ci do de que a car re i ra
que cons truí não po de rá ser com pro me ti da, de ma -
ne i ra alguma, por ma no bras es cu sas como essa da
lis ta apó cri fa. Mas jul guei que, em res pe i to ao meu
Esta do, ao seu povo e aos ele i to res que me man da -
ram para cá, eu ti nha a obri ga ção de fa lar nes te ple -
ná rio so bre a mi nha in dig na ção e re vol ta com esse
tipo de ma no bra. V. Exª dis se algo mu i to cer to: esse
pro ble ma sur giu aqui den tro. Infe liz men te, isso ago ra
dá mar gem a que se fi que a ati rar con tra A, B e C, as -
sa can do con tra a hon ra, le van tan do dú vi das, que não
po dem ser es cla re ci das por que se cri ou uma es pé cie
de ar ma di lha com a qual a ver da de não con se gue vir
à tona.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Con ce do um apar te ao Se na dor Ro meu Tuma e, de -
po is, ao Se na dor Amir Lan do, que o está so li ci tan do,
por que a Mesa ape la para que con clu a mos. Mas é
com mu i ta ale gria que ouço V. Exªs.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Não es -
que ça V. Exª de que fui ci ta do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Pois não, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Lú cio 
Alcân ta ra, pe ço-lhe des cul pas até por so li ci tar este
apar te, já que o tem po de V. Exª está es go ta do, mas
eu não po de ria fi car em si lên cio di an te da in dig na ção
de V. Exª. Cre io que to dos os Se na do res têm sen ti do
isso nos úl ti mos dias, não só pela lis ta apó cri fa que
V. Exª, com tan ta ên fa se, tem cri ti ca do, mos tran do o
que a in jú ria e a ca lú nia po dem fa zer com um ho mem
pú bli co, mas tam bém me sin to in dig na do quan do até
al guns Se na do res in si nu am fa tos que po dem pre ju di -
car o nos so pas sa do e a nos sa his tó ria. To dos nós, no 
Con se lho, nas Co mis sões Espe ci a is e na Pre si dên cia 
do in qué ri to, es ta mos agin do den tro da lei, com hon -
ra, dig ni da de e apu ran do os fa tos – tan to é que eles
têm-se re ve la do na sua ver da de. Não exis te nem

pode exis tir ”ope ra ção aba fa“, como al guns que rem
plan tar. E a im pren sa ace i ta isso como ver da de, o
que tu mul tua os tra ba lhos –  o ob je ti vo da lis ta e a
”ope ra ção aba fa“ –, para que não se che gue à ver da -
de fi nal e ao jul ga men to dos res pon sá ve is.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mas veja V. Exª que es ta mos tra tan do de pon tos di -
fe ren tes: uma co i sa é um Se na dor ou al guém for mar
um de ter mi na do con ce i to so bre a con du ta ou o com -
por ta men to de um co le ga. Te mos oca sião para res -
pon der, para de ba ter e dis cu tir. Ou tra é se va ler des sa 
ma lha da in for má ti ca para, ano ni ma men te, plan tar
men ti ras, ca lú nia, di fa ma ção.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Lú cio 
Alcân ta ra, não es tou dis cor dan do de V. Exª. Estou in -
ter li gan do os fa tos para mos trar que o ob je ti vo é tu -
mul tu ar os tra ba lhos, tra zer di fi cul da de para que não
se che gue à ver da de com a ra pi dez ne ces sá ria. Por -
tan to, es tou so li dá rio. Eu só que ria di zer a V. Exª que,
em São Pa u lo e em ou tros Esta dos, já há de le ga ci as
es pe ci a is que in ves ti gam os cri mes re a li za dos por
com pu ta do res – que não são pou cos – e se che ga à
ver da de. Se hou ver apro fun da men to na in ves ti ga ção
des se cri me, te nho cer te za de que se che ga rá à ver -
da de. Estou à dis po si ção de V. Exª para fa lar com a
au to ri da de com pe ten te em São Pa u lo, que tem vá ri os 
ca sos es cla re ci dos, as sim como a Po lí cia Fe de ral.
Com cer te za, va mos es cla re cer quem é o res pon sá -
vel por isso e pu ni-lo exem plar men te. Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Apro ve i tan do o apar te de V. Exª, eu gos ta ria de di -
zer que, no iní cio, lou vei o di re tor do Pro da sen, o Dr.
Kle ber, que me te le fo nou – in clu si ve é ad vo ga do – e
está ado tan do to das as pro vi dên ci as nes se sen ti do. 

Ape nas peço ao Se na do que se em pe nhe no
exa me des ses fa tos, por que não se tra ta ape nas de
um pro ble ma do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, mas é uma 
ques tão de in te res se pú bli co. O Se na do deve usar o
po der da ins ti tu i ção para che gar aos res pon sá ve is. 

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Esse as sun to
fe riu to dos nós.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Exa ta men te! E é como digo: eu ain da te nho a tri bu -
na para me de fen der. E quem não a tem? E quem não
tem como mos trar a sua in dig na ção, a sua re vol ta?

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço V. Exª.
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O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, V. Exª está di an te de uma si tu a -
ção inu si ta da: ter que com ba ter fan tas mas!

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– É ver da de!

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – E os fan tas -
mas não têm cor po, não têm face, não têm ges tos,
não têm ati tu des, não ocu pam um lu gar no es pa ço. É
di fí cil sa ber don de vêm, onde se en con tram, para
aon de vão e que mal ca u sam. É uma si tu a ção inu si ta -
da. Essa que bra do si gi lo da vo ta ção, esse pro ces so
de vul ne ra ção do pa i nel de vo ta ção co lo cou to dos
sob sus pe i ta. Ino cen tes po dem pa gar pelo que não
co me te ram, e ou tros po dem se man ter tam bém sob a
pro te ção do si lên cio. La men to o que está acon te cen -
do e, mais uma vez, que ro di zer que, nes sas cir cuns -
tân ci as, te nho con vic ção na de fe sa do voto se cre to
para de ter mi na dos atos, in clu si ve para a cas sa ção do 
man da to de um par de qual quer uma das Ca sas Le -
gis la ti vas. Mas tem que ha ver um si gi lo per fe i to, sem a 
pos si bi li da de de vul ne ra ção, para que não sur ja um
nome que vo tou de um je i to ou de ou tro, como o que
ocor reu com V. Exª, que se sen te le sa do, já que de -
nun ci am que te nha vo ta do con tra ri a men te àqui lo que
foi o seu voto ver da de i ro. Nes se caso, fi ca rão as pa la -
vras, fi ca rá não ape nas esse tra ves se i ro de pe nas do
topo da tor re, mas do topo do uni ver so.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– É a mi nha pa la vra con tra a de um fan tas ma! 

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Exa ta men te.
Não te nho dú vi da de que isso ca u sa dano ele i to ral.
Sei que, para to dos nós, a con du ta de V. Exª se man -
tém ina ba lá vel, so bre tu do por que acre di ta mos na qui -
lo que V. Exª está afir man do ago ra. É essa cre di bi li da -
de que nos dá o de ver da so li da ri e da de e, prin ci pal -
men te, do res pe i to, por que, co nhe cen do o seu ca rá -
ter, a sua con du ta ili ba da e co e ren te, só pos so me so -
li da ri zar com V. Exª e la men tar o que acon te ceu. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor. V. Exª está ani ver sa ri an do
e está me pre sen te an do com esse apar te ex tre ma -
men te per ti nen te e gra ti fi can te. V. Exª é um ho mem do 
Di re i to e tem uma ex pe riên cia lon ga no Par la men to,
em mo men tos ex tre ma men te de li ca dos da vida na ci -
o nal. Então, o con ce i to que tem de mim é ex tre ma -
men te hon ro so.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço o Se na dor Ber nar do Ca bral e, a se guir, con -

cluo o meu pro nun ci a men to, pois a Mesa está me ad -
ver tin do a res pe i to do tem po.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, ape nas gos ta ria de es cla re cer a dis -
tri bu i ção da ma té ria a res pe i to do voto se cre to, na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ao Se -
na dor – cujo nome não foi de cli na do, mas que digo
ago ra – Anto nio Car los Ma ga lhães. A Pre si dên cia fez
a dis tri bu i ção le van do em con ta, pra ti ca men te, aque -
les a quem ela está sen do fe i ta nor mal men te: ora o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, ora o Se na dor Jef fer son
Pé res. Des sa vez, caiu para o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães. Enten de ram, en tão, que isso se ria uma 
pro vo ca ção da mi nha par te, o que não faço. V. Exª
deve ter ob ser va do que não di ri jo gra ce jos nem pi a -
das no de sem pe nho do meu man da to, quan to mais
na Pre si dên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia. Ain da on tem, man dei bus car o pro ces so, 
mas o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães já ha via
dado o pa re cer. Assim, a ma té ria será vo ta da na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, a par -
tir daí, re sol ve-se toda essa si tu a ção. Eu não fa ria, de
for ma al gu ma, ne nhum gra ce jo.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Estou se gu ro, Se na dor Ber nar do Ca bral, que ne -
nhum Se na dor pen sa ria isso de V. Exª. V. Exª fez uma
dis tri bu i ção ro ti ne i ra e a ma té ria já está ven ci da, por -
que o re la tó rio, V. Exª aca ba de in for mar, já foi ofe re ci -
do. Ante ci pei-me, no iní cio do meu pro nun ci a men to,
di zen do que ago ra não te nho mais ne nhu ma dú vi da
quan to a vo tar fa vo ra vel men te. Já tive, por que acho
que o si gi lo pre ser va a pes soa que vota de de ter mi na -
das pres sões, mas, hoje, não te nho mais dú vi da. Ago -
ra, sou su plen te, mas, se eu ti ver a opor tu ni da de de
vo tar quan do essa emen da che gar na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, meu voto será fa -
vo rá vel. No ple ná rio, fa rei o mes mo, de vi do à mi nha
ex pe riên cia atu al na ma té ria.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço o Se na dor Iris Re zen de e, em se gui da, con -
clu i rei, pois o Pre si den te já está sen do ex tre ma men te
con des cen den te com o tem po e não tem mais to le -
rân cia.

O Sr. Iris Re sen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do a V. Exª. Agra de ço tam bém ao Sr. Pre si den te
por essa to le rân cia. To mei co nhe ci men to das úl ti mas
pa la vras do pro nun ci a men to de V. Exª pelo rá dio. Eu
es ta va ins cri to para fa lar em se gun do lu gar, pois, an -
te on tem, per ma ne ci nes ta Casa até ter mi nar a ses -
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são, no iní cio da no i te, para me ins cre ver. Mas, quan -
do V. Exª se di ri giu a mim, hoje pela ma nhã, na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, per gun -
tan do-me se eu lhe ce de ria a vez, sen ti que es ta va
ex tre ma men te an gus ti a do e, como não tive a ou sa dia 
de lhe per gun tar o que acon te cia, sus pen di o meu dis -
cur so e cedi a V. Exª essa opor tu ni da de. E o fa rei
sem pre com mu i ta sa tis fa ção, por que V. Exª tem sido
um gran de co le ga, um gran de com pa nhe i ro, so li dá -
rio, uma pes soa ex tre ma men te so ciá vel, por quem
nu tro uma ad mi ra ção mu i to gran de. V. Exª é um gran -
de Se na dor.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – To mei co -
nhe ci men to, ao che gar aqui, de que sur giu uma lis ta
na Inter net em que cons ta que V. Exª te ria vo ta do con -
tra a cas sa ção. O meu nome tam bém sur giu nes sa lis -
ta e não vou co men tar se ela está cer ta ou não. Só
pos so di zer, pelo que vi, que essa lis ta é o re sul ta do
de uma mo le ca gem, e V. Exª tem ra zão. Não po de mos 
per mi tir que este País seja o pal co das mo le ca gens e
da le vi an da de. Se na dor, não se de ses pe re com isso.
Não será uma lis ta apó cri fa que man cha rá o seu
nome e o meu. Não, não. Estou ab so lu ta men te tran -
qüi lo. Ti ves se eu vo ta do a fa vor, te ria mi nhas ra zões.
Ti ves se eu vo ta do con tra, te ria mi nhas ra zões. O que
pos so di zer é que o povo de Go iás e do Ce a rá têm
res pe i to pelo voto de V. Exª e pelo meu, bem como pe -
las nos sas po si ções, por que não so mos po lí ti cos de
hoje, mas de on tem. Te mos um pas sa do de luta e se -
ri e da de, e não se ria uma lis ta des sa na tu re za que po -
de ria nos man char. No en tan to, eu o apar te ei para pe -
dir à Mesa uma pro vi dên cia. Enten do que a Mesa do
Se na do não pode nun ca que brar o si gi lo de uma vo ta -
ção, mas, di an te de tudo aqui lo que tem acon te ci do
aqui, ela está obri ga da a bus car essa lis ta onde ela
es ti ver e a dar co nhe ci men to ao pú bli co do voto dos
Srs. Se na do res. A Mesa tem esse de ver, pois não po -
de mos fi car su je i tos a atos des sa na tu re za. Esta mos
di an te de uma ques tão es pe ci al, e, as sim sen do, a
Mesa do Se na do tem a obri ga ção – acre di to que com
a aqui es cên cia dos oi ten ta e um Se na do res – de le var 
a pú bli co a lis ta da que la vo ta ção de cas sa ção de um
co le ga. Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Se na dor Iris Re zen de, ini ci ei o meu pro nun ci a men -
to agra de cen do a gen ti le za de V. Exª por me ter ce di -
do seu tem po. To dos sa be mos como é di fí cil se
conseguir uma ins cri ção para fa lar no Se na do, tal o
nú me ro de Se na do res que de se jam usar a pa la vra.

V. Exª foi ex tre ma men te gen til. O nos so con ví vio tem
sido fra ter no e te nho por V. Exª uma gran de ad mi ra ção. 

V. Exª usou uma pa la vra que, há pou co, foi em -
pre ga da pelo Se na dor Ante ro – mo le ca gem – e pe -
diu-me que não me de ses pe re. Não me de ses pe ro.
Pri me i ra men te, por que sou um ho mem de fé e, em
se gun do lu gar, por que te nho a cons ciên cia tran qüi la,
mas não po dia de i xar de fa zer esse re gis tro, as sim
como V. Exª, que co me çou fa lan do tran qüi la men te e
ter mi nou mos tran do sua in dig na ção na mu dan ça do
seu tom de voz. Se isso não va ler uma exis tên cia na
vida pú bli ca, terá sido em vão a nos sa de di ca ção. Isso 
não me as sus ta e não é o que temo, mas faço ques -
tão de que seja es cla re ci do.

Con cluo com a le i tu ra do se guin te re que ri men -
to, que vou en ca mi nhar à Mesa, nos ter mos re gi -
men ta is:

Sr. Pre si den te, con si de ran do a vi o la -
ção do si gi lo na vo ta ção se cre ta ocor ri da
nes ta Casa no dia 28 de ju nho de 2000;
con si de ran do as di ver sas in for ma ções que
têm vin do a pú bli co a res pe i to dos vo tos da -
dos pe los Se na do res na re fe ri da ses são, di -
vul gan do in ver da des e pro vo can do cons -
tran gi men tos; con si de ran do que, no dia 24
de abril de 2001, foi di vul ga da, por in ter mé -
dio da Inter net, lis ta com os su pos tos vo tos
dos Se na do res, re la ti vos à vo ta ção em
ques tão; con si de ran do que o in ci so XXIII do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral ga ran te a to -
dos o di re i to de re ce ber dos ór gãos pú bli cos 
in for ma ções de seu in te res se par ti cu lar ou
de in te res se co le ti vo ou ge ral, ve nho so li ci -
tar a V. Exª a se guin te in for ma ção: é pos sí -
vel, tec ni ca men te, re cu pe rar com fi de li da de
a iden ti fi ca ção dos vo tos da dos pe los Se na -
do res por oca sião da vo ta ção se cre ta re fe ri -
da nes te re que ri men to?

É evi den te que V. Exª não po de rá res pon der isso 
ago ra, por que irá usar os ór gãos téc ni cos da Casa
para ofe re cer uma res pos ta ba se a da, re al men te, em
da dos téc ni cos. Em sen do pos sí vel, virá, no mo men to 
pró prio, a mi nha se gun da so li ci ta ção, que será o des -
ven da men to dos vo tos, a re ve la ção das vo ta ções ofe -
re ci das por oca sião da que la ses são. Mas é evi den te
que a pre li mi nar é esta: sa ber se é tec ni ca men te pos -
sí vel essa re cu pe ra ção.

Aguar do, por tan to, que a Mesa exa mi ne o meu
re que ri men to, que tra ta de ma té ria téc ni ca a que, com 
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cer te za, será dado um en ca mi nha men to ri go ro sa -
men te téc ni co. 

Devo di zer, como já fiz an te ri or men te, quan do
V. Exª não es ta va aqui, que re co nhe ço a di li gên cia do
Dr. Kle ber, Di re tor do Pro da sen, a quem, às 17 ho ras
e 30 mi nu tos de on tem, en ca mi nhei ex pe di en te. Hoje,
S. Sª já me dava in for ma ção de que está es tu dan do
pro vi dên ci as e tem con di ções de che gar ao au tor des -
sa ma no bra.

Peço que V. Exª, como Pre si den te do Se na do,
apóie essa in ves ti ga ção, que não é ape nas do meu
in te res se, mas do in te res se pú bli co. Não po de mos
ape nas as sis tir à pro li fe ra ção da ca lú nia e da di fa ma -
ção, que se es tão uti li zan do de uma arma po de ro sa
de co mu ni ca ção como é a Inter net. Não po de mos
ace i tar isso, em nome da so ci e da de e do in te res se
ge ral do povo bra si le i ro. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân -
ta ra, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, 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:

Ofí cio nº 100/2001  – GLPFL

Bra sí lia, 23 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to seja fe i ta a

subs ti tu i ção na in di ca ção dos mem bros da 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 2.089-27, de 19 de abril de 2001, que “Esta -
be le ce a nu li da de das dis po si ções con tra tu a is que
men ci o na e in ver te, nas hi pó te ses que pre vê, o ônus
da pro va nas ações in ten ta das para sua de cla ra ção”,
fi can do as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res

Ma ria do Car mo Alves

Car los Pa tro cí nio

Su plen tes

Fre i tas Neto

Ber nar do Ca bral

Aten ci o sa men te, – Se na dor Hugo Na po leão,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

Ofí cio nº 46/2001 – GLDPT

Bra sí lia, 24 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a se guin te al te ra -

ção na com po si ção dos mem bros do Blo co Par la -
men tar de Opo si ção na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia:

– Se na do ra He lo í sa He le na: pas sa de ti tu lar a
su plen te

– Se na dor José Edu ar do Du tra: pas sa de su -
plen te a ti tu lar.

Aten ci o sa men te, – José Edu ar do Du tra, Lí der
do Blo co Par la men tar de Opo si ção.

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, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. Pri me i ro Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 2001

Acres cen ta ca pí tu lo re fe ren te a Co -
o pe ra ti vas de Tra ba lho na Lei  nº 5.764,
de 16 de de zem bro de 1971, que ”De fi ne
a Po lí ti ca Na ci o nal de Co o pe ra ti vis mo,
ins ti tui o re gi me ju rí di co das so ci e da des
co o pe ra ti vas e dá ou tras pro vi dên ci as“.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 5.764, de 16 de de zem bro de

1971, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te Ca pí tu lo
V, com arts. de 22 a 30, re nu me ran do-se os de ma is:

CA PÍ TU LO V
 Das Co o pe ra ti vas de Tra ba lho

Se ção I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 22. As Co o pe ra ti vas de Tra ba lho re gem-se
pelo dis pos to nes ta lei e, pre pon de ran te men te, pe las
dis po si ções con ti das no pre sen te Ca pí tu lo.

Art. 23. Para os fins pre vis tos nes ta lei, con si de -
ra-se Co o pe ra ti va de Tra ba lho a so ci e da de cons ti tu í da
nos ter mos do art. 4º des ta lei, en tre pes so as fí si cas,
para exer cí cio pro fis si o nal, em re gi me de au to ges tão
de mo crá ti ca, com o ob je ti vo de re ver ter ao pró prio as -
so ci a do o re sul ta do eco nô mi co de sua ati vi da de, e de
me lho rar suas con di ções ge ra is de tra ba lho.

Art. 24. Aos as so ci a dos de Co o pe ra ti va de Tra -
ba lho, quan do em ati vi da de, são apli cá ve is as nor -
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mas de se gu ran ça, de me di ci na e hi gi e ne do tra ba lho
pre vis tas na le gis la ção e nos atos nor ma ti vos ex pe di -
dos pela au to ri da de com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. A res pon sa bi li da de pelo cum -
pri men to das nor mas de se gu ran ça, de me di ci na e hi -
gi e ne do tra ba lho ca be rá à co o pe ra ti va, ca ben do ao
con tra tan te dos seus ser vi ços res pon der so li da ri a -
men te.

Art. 25. A Assem bléia Ge ral da Co o pe ra ti va de
Tra ba lho de li be ra rá, anu al men te, so bre as con di ções
ge né ri cas de fi xa ção dos va lo res dos re pas ses de
ser vi ços pes so a is pres ta dos pe los as so ci a dos, sua
pe ri o di ci da de e for ma de tra ba lhar; so bre des can so
se ma nal e fé ri as anu a is, li cen ças e pres ta ção de ser -
vi ços fora do do mi cí lio.

Pa rá gra fo úni co. A Assem bléia Ge ral po de rá de -
ci dir so bre a con ve niên cia ou não de os des can sos e
as li cen ças se rem re mu ne ra dos e de fi ni rá a sua for -
ma, va lo res e cus to, bem como po de rá es ta be le cer
ou tros di re i tos para os as so ci a dos, além da que les de -
fi ni dos nes ta Lei.

Se ção II
Do Asso ci a do

Art. 26. O as so ci a do de Co o pe ra ti va de Tra ba -
lho, que, nes sa qua li da de, pres tar ser vi ços a ter ce i -
ros, será equi pa ra do a tra ba lha dor au tô no mo.

Pa rá gra fo úni co. Des de que au to ri za da pelo as -
so ci a do, a co o pe ra ti va po de rá re ter e re co lher as con -
tri bu i ções de vi das por ele à Pre vi dên cia So ci al.

Art. 27. A Co o pe ra ti va de Tra ba lho de ve rá pro -
por ci o nar aos seus as so ci a dos se gu ro de vida con tra
aci den tes pes so a is e, em caso de in ca pa ci da de tem -
po rá ria do as so ci a do para o tra ba lho, co ber tu ra fi nan -
ce i ra, en quan to este es ti ver em ati vi da de no cum pri -
men to de con tra to en tre a co o pe ra ti va e seus con tra -
tan tes de ser vi ços.

Art. 28. Só ha ve rá vín cu lo em pre ga tí cio en tre o
as so ci a do da co o pe ra ti va de tra ba lho e o con tra tan te
de seus ser vi ços quan do, nes sa re la ção, es ti ve rem
pre sen tes, con co mi tan te men te, os pres su pos tos do
vín cu lo de em pre go.

Pa rá gra fo úni co. O as so ci a do não for ma rá vín -
cu lo de em pre go com a sua co o pe ra ti va de tra ba lho,
quan do exer cer, na ad mi nis tra ção ge ral des sa so ci e -
da de, ati vi da des bu ro crá ti cas, ad mi nis tra ti vas, di re ti -
vas ou au xi li a res, des de que esse car go seja ele ti vo,
ou que o as so ci a do te nha sido in di ca do no mi nal men -
te pela Assem bléia Ge ral.

Se ção III
Da Re pre sen ta ção e Co or de na ção

Art. 29. O ór gão de re pre sen ta ção na ci o nal do
co o pe ra ti vis mo for ne ce rá, nos ter mos des ta lei, o
Cer ti fi ca do de Re gu la ri da de às Co o pe ra ti vas de Tra -
ba lho de vi da men te re gis tra das de acor do com o art.
107 des ta lei, sem pre ju í zo da fis ca li za ção dos ór gãos 
ofi ci a is com pe ten tes.

§ 1º O ór gão de re pre sen ta ção na ci o nal do co o -
pe ra ti vis mo as se gu ra rá aos ór gãos com pe ten tes do
Po der Pú bli co o aces so a to das as in for ma ções re la ti -
vas às Co o pe ra ti vas de Tra ba lho, exi gi das para o for -
ne ci men to do Cer ti fi ca do de Re gu la ri da de.

§ 2º O Cer ti fi ca do de Re gu la ri da de será re gu la -
men ta do pelo ór gão de re pre sen ta ção na ci o nal do
co o pe ra ti vis mo e será apli ca do pe las suas re pre sen -
ta ções es ta du a is.

§ 3º O con tra tan te de ser vi ço da Co o pe ra ti va de
Tra ba lho po de rá re que rer dela o Cer ti fi ca do de Re gu -
la ri da de emi ti do pela ra pre sen ta ção do sis te ma co o -
pe ra ti vis ta na ci o nal, pre vis to no art. 105 des ta lei.

Art. 30. Com pe te à Orga ni za ção das Co o pe ra ti -
vas Bra si le i ras — OCB, atra vés de ór gão seu de sig -
na do para re gis trar e cer ti fi car as co o pe ra ti vas, di an te 
da inob ser vân cia dos re qui si tos para a con ces são
des se re gis tro, apli car san ções de ad ver tên cia, mul ta, 
sus pen são ou can ce la men to do res pec ti vo re gis tro.“

Art. 2º O in ci so II do art. 92 da Lei nº 5.764, de 16 
de de zem bro de 1971, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

”II – as de ma is, quan do não hou ver ór gão ofi ci al
de fis ca li za ção e con tro le, pela Orga ni za ção das Co o -
pe ra ti vas Bra si le i ras – OCB“.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo fará pu bli car no Diá rio
Ofi ci al da União, na ín te gra, o tex to da Lei nº 5.764,
de 16 de de zem bro de 1971, com as al te ra ções de -
cor ren tes des ta lei ora apro va da, no pra zo de trin ta
dias a con tar da sua pro mul ga ção.

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

Jus ti fi ca ção

As co o pe ra ti vas de tra ba lho têm sido vis tas
como al ter na ti vas de tra ba lho e de ren da para mu i tos
ci da dãos bra si le i ros, so bre tu do no mo men to atu al,
quan do as pos si bi li da des de ge rar em pre go têm sido
ex tre ma men te li mi ta das e o pro ces so de com pe ti ti vi -
da de bas tan te ace le ra do.

O cres ci men to do nú me ro de co o pe ra ti vas de
tra ba lho e de tra ba lha do res a elas as so ci a dos tem
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sido es ti mu la do jus ta men te por a car ga tri bu tá ria in ci -
den te so bre essa mo da li da de as so ci a ti va ser me nor e 
por ser mais fle xí vel ne las as re la ções en tre o ca pi tal
e o tra ba lho, o que, na prá ti ca, re pre sen ta ma i or re -
mu ne ra ção aos tra ba lha do res.

Se gun do a Con fe de ra ção Bra si le i ra das Co o pe -
ra ti vas de Tra ba lho, li ga da à Orga ni za ção das Co o pe -
ra ti vas Bra si le i ras – OCB, exis tem atu al men te, no
país, cer ca de 25 mil co o pe ra ti vas de tra ba lho, que,
jun tas, re ú nem, apro xi ma da men te, 4 mi lhões de co o -
pe ra dos.

Esses nú me ros por si sós de mons tram a abran -
gên cia das co o pe ra ti vas de tra ba lho no Bra sil e a sua
im por tân cia atu al, e jus ti fi cam a exis tên cia de uma le -
gis la ção es pe cí fi ca que dis ci pli ne e nor ma li ze o fun ci -
o na men to de las.

Por isso, es tou apre sen tan do o pre sen te Pro je to 
de Lei, que tem como ob je ti vo acres cen tar à Lei nº
5.764, de 16 de de zem bro de 1971, que ”de fi ne a Po lí -
ti ca Na ci o nal de Co o pe ra ti vis mo, ins ti tui o re gi me das
co o pe ra ti vas e dá ou tras pro vi dên ci as“, um ca pí tu lo
es pe cí fi co so bre co o pe ra ti vas de tra ba lho, a fim de
com ple men tar essa le gis la ção e de tor ná-la mais con -
tem po râ nea, e, em úl ti ma ins tân cia, re gu la men tar
essa mo da li da de de co o pe ra ti va e as re la ções de tra -
ba lho de seus as so ci a dos com os con tra tan tes de
seus ser vi ços, bem como as vin cu la ções em pre ga tí -
ci as de las de cor ren tes.

Estou con ven ci do de que a fal ta de uma le gis la -
ção es pe cí fi ca so bre a ma té ria vem fa vo re cen do o
sur gi men to e a pro li fe ra ção de co o pe ra ti vas de ”fa -
cha da“, já co nhe ci das como ”ga tos-cooperativas“,
que são cons ti tu í das sem o cum pri men to dos
pré-requisitos de fi ni dos na le gis la ção co o pe ra ti vis ta,
num pro ces so dis tor ci do e con de ná vel, com vis tas a
se va le rem das isen ções tri bu tá ri as con ce di das às
co o pe ra ti vas, e, as sim, bur la rem fa cil men te a le gis la -
ção tra ba lhis ta e a pre vi den ciá ria.

Esse pro ce di men to, na re a li da de, tem pro vo ca -
do sé ri os des gas tes na ima gem do mo vi men to co o -
pe ra ti vis ta bra si le i ro, e, por ca u sa da eva são de ar re -
ca da ção, tem dado pre ju í zos, tan to à União quan to à
Pre vi dên cia So ci al, e aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os.
Além do mais, como as co o pe ra ti vas de ”fa cha da“ são 
uti li za das para subs ti tu ir em pre gos e an ti gas re la ções 
em pre ga tí ci as dos tra ba lha do res por em pre gos no -
vos, com nova re la ção tra ba lhis ta, sem pre mais pre -
cá ria que a an te ri or, elas pri vam os tra ba lha do res das
mais ele men ta res ga ran ti as tra ba lhis tas, bem como
im pe dem que o se tor gere no vos pos tos de tra ba lho.

Jus ti fi co a in ser ção des se ca pí tu lo es pe cí fi co,
que ver sa so bre as co o pe ra ti vas de tra ba lho, na le gis -
la ção que dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal de Co o pe -
ra ti vis mo – Lei nº 5.764, de 16 de de zem bro de 1971,
como a ne ces sá ria e mais ade qua da me di da a ser to -
ma da, pelo fato de, as sim, po der con so li dar, numa
úni ca le gis la ção, to dos os as pec tos li ga dos a co o pe -
ra ti va.

Vale ain da res sal tar que a in clu são de um ca pí -
tu lo es pe cí fi co so bre as co o pe ra ti vas de tra ba lho na
lei ge ral do co o pe ra ti vis mo é a for ma re co men da da
para com pa ti bi li zar a ori en ta ção dada na ”Car ta Ju rí -
di ca de San Juan“, ela bo ra da por oca sião do II Con -
gres so Con ti nen tal de Di re i to Co o pe ra ti vo, ocor ri do
em Por to Rico, e re a fir ma da na Re so lu ção per ti nen te
do XI Con gres so Bra si le i ro, de Co o pe ra ti vis mo e na
Re co men da ção 127 da Orga ni za ção Inter na ci o nal do 
Tra ba lho – OIT.

Há al guns anos, vem-se ten tan do fa zer uma re -
vi são na Lei nº 5.764, de 16 de de zem bro de 1971.
Com esse in tu i to, es tão tra mi tan do no Con gres so Na -
ci o nal di fe ren tes pro pos tas de uma nova lei co o pe ra ti -
vis ta, vá ri as de las ge ra das pela ini ci a ti va de di fe ren -
tes par la men ta res. Entre tan to, até o mo men to não lo -
gra mos êxi to em en con trar o pon to de con ver gên cia
de to dos os in te res ses que en vol vem a ma té ria para
que se jam apro va das es ses pro je tos de lei. Jul go, en -
tão, mais per ti nen te, que esse Pro je to de lei que ora
apre sen to tra mi te de ma ne i ra in de pen den te e não ve -
nha a ser apen sa do aos de ma is em tra mi ta ção an te ri -
or, pois isso po de ria re tar dar o seu trâ mi te nor mal e
pos ter gar ain da mais a im ple men ta ção das ur gen tes
me di das ali pro pos tas. Res sal to que os dis po si ti vos
es pe cí fi cos so bre as co o pe ra ti vas de tra ba lho ora
apre sen ta dos por mim, nem ne nhum ou tro, es tão
con tem pla dos na Lei nº 5.764. de 16 de de zem bro de
1971.

As nor mas con ti das no pre sen te pro je to de lei
es tão agru pa das com base em três di re tri zes:

a) de fi nir cla ra men te a na tu re za da re la ção ju rí -
di ca ci vil en tre a co o pe ra ti va e seus as so ci a dos e a
na tu re za da re la ção de tra ba lho en tre es ses as so ci a -
dos, que a co o pe ra ti va re pre sen ta co le ti va men te, e os 
to ma do res dos ser vi ços dela, a qual in ter me dia os
con tra tos de tra ba lho, de ven do ga ran tir ne les aos
seus as so ci a dos a pre ser va ção da au to no mia de
cada um em re la ção aos to ma do res;

b) ga ran tir de ci si va men te os já ra ti fi ca dos di re i -
tos fun da men ta is do tra ba lha dor e a pre ser va ção da
sua dig ni da de, con for me os con ce i tos do Di re i to Tra -
ba lhis ta já con sa gra dos in ter na ci o nal men te;
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c) am pli ar o re gi me de au to ges tão, que ca rac te -
ri za to das as so ci e da des co o pe ra ti vas, de for ma que
haja in fluên cia di re ta de to dos na or ga ni za ção do tra -
ba lho, como prin ci pal meio de eli mi nar a con di ção de
in fe ri o ri da de do tra ba lha dor co o pe ra do na re la ção de
tra ba lho es ta be le ci da na que le tipo de so ci e da de.

Pon de ro, ain da, que es sas di re tri zes te rão a fi -
na li da de de con ci li ar a ne ces si da de de fle xi bi li zar as
re la ções de tra ba lho no país e a de pro te ger os tra ba -
lha do res dos que ex plo ram ex ces si va men te seu tra -
ba lho, e para pos si bi li tar que a lei seja efe ti va men te o
ins tru men to que per mi ta às co o pe ra ti vas de tra ba lho
se con so li da rem como al ter na ti va de ge ra ção de tra -
ba lho e de ren da, con for me já pre vê em as ”Di re tri zes
para Pro gra mas de Ge ra ção de Empre go e Ren da“,
ema na das do Mi nis té rio do Tra ba lho.

Fi nal men te, que ro res sal tar que a ela bo ra ção
do tex to des te Pro je to de Lei foi pre ce di da por um lon -
go pro ces so de de ba tes e de ne go ci a ções en tre re -
pre sen tan tes do mo vi men to co o pe ra ti vis ta, li de ra do
pela Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras –
OCB, de re pre sen tan tes de co o pe ra ti vas de tra ba lho
es pe ci fi ca men te, com o Go ver no Fe de ral, este por in -
ter mé dio do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, e do
Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al, bem como com re -
pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, além
de es pe ci a lis tas e es tu di o sos da ma té ria.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2001. –  Jo nas
Pi nhe i ro.

LEI Nº 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971

De fi ne a Po lí ti ca Na ci o nal de Co o pe -
ra ti vis mo, ins ti tui o re gi me ju rí di co das
so ci e da des co o pe ra ti vas, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 4º As co o pe ra ti vas são so ci e da des de pes -
so as, com for ma e na tu re za ju rí di ca pró pri as, de na -
tu re za ci vil, não su je i tas a fa lên cia, cons ti tu í das para 
pres tar ser vi ços aos as so ci a dos, dis tin guin do-se
das de ma is so ci e da des pe las se guin tes ca rac te rís ti -
cas:

I – ade são vo lun tá ria, com nú me ro ili mi ta do de 
as so ci a dos, sal vo im pos si bi li da de téc ni ca de pres ta -
ção de ser vi ços;

II – va ri a bi li da de do ca pi tal so ci al re pre sen ta do 
por quo tas-partes;

III – li mi ta ção do nú me ro de quo tas-partes do
ca pi tal para cada as so ci a do, fa cul ta do, po rém, o es -
ta be le ci men to de cri té ri os de pro por ci o na li da de, se

as sim for mais ade qua do para o cum pri men to dos
ob je ti vos so ci a is;

IV – in ces si bi li da de das quo tas-partes do ca pi tal 
a ter ce i ros, es tra nhos à so ci e da de;

V – sin gu la ri da de de voto, po den do as co o pe ra -
ti vas cen tra is, fe de ra ções e con fe de ra ções de co o pe -
ra ti vas, com ex ce ção das que exer çam ati vi da de de
cré di to, op tar pelo cri té rio da pro por ci o na li da de;

VI – quo rum para o fun ci o na men to e de li be ra -
ção da Assem bléia Ge ral ba se a do no nú me ro de as -
so ci a dos e não no ca pi tal;

VII – re tor no das so bras lí qui das do exer cí cio,
pro por ci o nal men te às ope ra ções re a li za das pelo as -
so ci a do, sal vo de li be ra ção em con trá rio da Assem -
bléia Ge ral;

VIII – in di vi si bi li da de dos fun dos de Re ser va e
de Assis tên cia Téc ni ca Edu ca ci o nal e So ci al;

IX – ne u tra li da de po lí ti ca e in dis cri mi na ção re li -
gi o sa, ra ci al e so ci al;

X – pres ta ção de as sis tên cia aos as so ci a dos, e,
quan do pre vis to nos es ta tu tos, aos em pre ga dos da
co o pe ra ti va;

XI – área de ad mis são de as so ci a dos li mi ta da
às pos si bi li da des de re u nião, con tro le, ope ra ções e
pres ta ção de ser vi ços.

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

CAPÍTULO V
Dos Li vros

Art. 22. A so ci e da de co o pe ra ti va de ve rá pos su ir
os se guin tes li vros:

I – de Ma trí cu la;
II – de Atas das Assem bléi as Ge ra is;
III – de Atas dos Órgãos de Admi nis tra ção;
IV – de Atas do Con se lho Fis cal;
V – de pre sen ça dos Asso ci a dos nas Assem -

bléi as Ge ra is;
VI – ou tros, fis ca is e con tá be is, obri ga tó ri os.
Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta da a ado ção de li vros

de fo lhas sol tas ou fi chas. 
Art. 23. No Li vro de Ma trí cu la, os as so ci a dos se -

rão ins cri tos por or dem cro no ló gi ca de ad mis são,
dele cons tan do:

I – o nome, ida de, es ta do ci vil, na ci o na li da de,
pro fis são e re si dên cia do as so ci a do;

II – a data de sua ad mis são e, quan do for o caso, 
de sua de mis são a pe di do, eli mi na ção ou ex clu são;

III – a con ta cor ren te das res pec ti vas quo -
tas-partes do ca pi tal so ci al.
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CAPÍTULO VI
Do Ca pi tal So ci al

Art. 24. O ca pi tal so ci al será sub di vi di do em quo -
tas-partes, cujo va lor uni tá rio não po de rá ser su pe ri or
ao ma i or sa lá rio mí ni mo vi gen te no Pais.

§ 1º Ne nhum as so ci a do po de rá subs cre ver mais 
de 1/3 (um ter ço) do to tal das quo tas-partes, sal vo
nas so ci e da des em que a subs cri ção deva ser di re ta -
men te pro por ci o nal ao mo vi men to fi nan ce i ro do co o -
pe ra do ou ao quan ti ta ti vo dos pro du tos a se rem co -
mer ci a li za dos, be ne fi ci a dos ou trans for ma dos, ou
ain da, em re la ção à área cul ti va da ou ao nú me ro de
plan tas e ani ma is em ex plo ra ção.

§ 2º Não es tão su je i tas ao li mi te es ta be le ci do no 
pa rá gra fo an te ri or as pes so as ju rí di cas de di re i to pú -
bli co que par ti ci pem de co o pe ra ti vas de ele tri fi ca ção,
ir ri ga ção e te le co mu ni ca ções.

§ 3º é ve da do às co o pe ra ti vas dis tri bu í rem qual -
quer es pé cie de be ne fí cio às quo tas-partes do ca pi tal
ou es ta be le cer ou tras van ta gens ou pri vi lé gi os, fi nan -
ce i ros ou não, em fa vor de qua is quer as so ci a dos ou
ter ce i ros ex ce tu an do se os ju ros até o má xi mo de
12% (doze por cen to) ao ano que in ci di rão so bre a
par te in te gra li za da.

Art. 25. Para a for ma ção do ca pi tal so ci al po -
der-se-á es ti pu lar que o pa ga men to das quo -
tas-partes seja re a li za do me di an te pres ta ções pe rió -
di cas, in de pen den te men te de cha ma da, por meio de 
con tri bu i ções ou ou tra for ma es ta be le ci da a cri té rio
dos res pec ti vos ór gãos exe cu ti vos fe de ra is.

Art. 26. A trans fe rên cia de quo tas-partes será
aver ba da no Li vro de Ma trí cu la, me di an te ter mo que 
con te rá as as si na tu ras do ce den te, do ces si o ná rio e
do di re tor que o es ta tu to de sig nar.

Art. 27. A in te gra li za ção das quo tas-partes e o
au men to do ca pi tal so ci al po de rão ser fe i tos com
bens ava li a dos pre vi a men te e após ho mo lo ga ção
em Assem bléia Ge ral ou me di an te re ten ção de de -
ter mi na da por cen ta gem do va lor do mo vi men to fi -
nan ce i ro de cada as so ci a do.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
co o pe ra ti vas de cré di to, às agrí co las mis tas com se -
ção de cré di to e às ha bi ta ci o na is.

§ 2º Nas so ci e da des co o pe ra ti vas em que a
subs cri ção de ca pi tal for di re ta men te pro por ci o nal
ao mo vi men to ou à ex pres são eco nô mi ca de cada
as so ci a do, o es ta tu to de ve rá pre ver sua re vi são pe -
rió di ca para ajus ta men to às con di ções vi gen tes.

CAPÍTULO VII
Dos Fun dos

Art. 28. As co o pe ra ti vas são obri ga das a cons ti -
tu ir:

I – Fun do de Re ser va des ti na do a re pa rar per -
das e aten der ao de sen vol vi men to de suas ati vi da -
des, cons ti tu í do com 10% (dez por cen to), pelo me -
nos, das so bras lí qui das do exer cí cio;

II – Fun do de Assis tên cia Téc ni ca, Edu ca ci o nal
e So ci al, des ti na do a pres ta ção de as sis tên cia aos
as so ci a dos, seus fa mi li a res e, quan do pre vis to nos
es ta tu tos, aos em pre ga dos da co o pe ra ti va, cons ti tu í -
do de 5% (cin co por cen to), pelo me nos, das so bras lí -
qui das apu ra das no exer cí cio.

§ 1º Além dos pre vis tos nes te ar ti go, a Assem -
bléia Ge ral po de rá cri ar ou tros fun dos, in clu si ve ro ta ti -
vos, com re cur sos des ti na dos a fins es pe cí fi cos fi xan -
do o modo de for ma ção, apli ca ção e li qui da ção.

§ 2º Os ser vi ços a se rem aten di dos pelo Fun do
de Assis tên cia Téc ni ca, Edu ca ci o nal e So ci al po de -
rão ser exe cu ta dos me di an te con vê nio com en ti da des 
pú bli cas e pri va das.

CAPÍTULO VIII
Dos Asso ci a dos

Art. 29. O in gres so nas co o pe ra ti vas é li vre a to -
dos que de se ja rem uti li zar os ser vi ços pres ta dos pela 
so ci e da de, des de que adi ram aos pro pó si tos so ci a is
e pre en cham as con di ções es ta be le ci das no es ta tu to, 
res sal va do o dis pos to no ar ti go 4º, item I, des ta Lei.

§ 1º A ad mis são dos as so ci a dos po de rá ser res -
tri ta, a cri té rio do ór gão nor ma ti vo res pec ti vo, às pes -
so as que exer çam de ter mi na da ati vi da de ou pro fis -
são, ou es te jam vin cu la das a de ter mi na da en ti da de.

§ 2º Po de rão in gres sar nas co o pe ra ti vas de pes -
ca e nas cons ti tu í das por pro du to res ru ra is ou ex tra ti -
vis tas, as pes so as ju rí di cas que pra ti quem as mes -
mas ati vi da des eco nô mi cas das pes so as fí si cas as -
so ci a das.

§ 3º Nas co o pe ra ti vas de ele tri fi ca ção, ir ri ga ção
e te le co mu ni ca ções, po de rão in gres sar as pes so as
ju rí di cas que se lo ca li zem na res pec ti va área de

ope ra ções.
§ 4º Não po de rão in gres sar no qua dro das co o -

pe ra ti vas os agen tes de co mér cio e em pre sá ri os que
ope rem no mes mo cam po eco nô mi co da so ci e da de.

Art. 30. À ex ce ção das co o pe ra ti vas de cré di to e
das agrí co las mis tas com se ção de cré di to, a ad mis -
são de as so ci a dos, que se efe ti ve me di an te apro va -
ção de seu pe di do de in gres so pelo ór gão de ad mi nis -
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tra ção, com ple men ta-se com a subs cri ção das quo -
tas-partes de ca pi tal so ci al e a sua as si na tu ra no Li vro 
de Ma trí cu la.

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

CAPÍTULO XIII
Da Fis ca li za ção e Con tro le

Art. 92. A fis ca li za ção e o con tro le das so ci e da -
des co o pe ra ti vas, nos ter mos des ta lei e dis po si ti vos
le ga is es pe cí fi cos, se rão exer ci dos, de acor do com o
ob je to de fun ci o na men to, da se guin te for ma:
..................................................................................

II – as de ha bi ta ção pelo Ban co Na ci o nal de Ha -
bi ta ção;

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

CAPÍTULO XVI
Da Re pre sen ta ção do Sis te ma Co o pe ra ti vis ta

Art. 105. A re pre sen ta ção do sis te ma co o pe ra ti -
vis ta na ci o nal cabe à Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas
Bra si le i ras – OCB, so ci e da de ci vil, com sede na Ca pi -
tal Fe de ral, ór gão téc ni co-consultivo do Go ver no, es -
tru tu ra da nos ter mos des ta lei, sem fi na li da de lu cra ti -
va, com pe tin do-lhe pre ci pu a men te:

a) man ter ne u tra li da de po lí ti ca e in dis cri mi na -
ção ra ci al, re li gi o sa e so ci al;

b) in te grar to dos os ra mos das ati vi da des co o -
pe ra ti vis tas;

c) man ter re gis tro de to das as so ci e da des co o -
pe ra ti vas que, para to dos os efe i tos, in te gram a Orga -
ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras – OCB;

d) man ter ser vi ços de as sis tên cia ge ral ao sis te -
ma co o pe ra ti vis ta, seja quan to à es tru tu ra so ci al, seja 
quan to aos mé to dos ope ra ci o na is e ori en ta ção ju rí di -
ca, me di an te pa re ce res e re co men da ções, su je i tas,
quan do for o caso, à apro va ção do Con se lho Na ci o nal 
de Co o pe ra ti vis mo – CNC;

e) de nun ci ar ao Con se lho Na ci o nal de Co o pe ra -
ti vis mo prá ti cas no ci vas ao de sen vol vi men to co o pe -
ra ti vis ta;

f) opi nar nos pro ces sos que lhe se jam en ca mi -
nha dos pelo Con se lho Na ci o nal de Co o pe ra ti vis mo;

g) dis por de se to res con sul ti vos es pe ci a li za dos,
de acor do com os ra mos de co o pe ra ti vis mo;

h) fi xar a po lí ti ca da or ga ni za ção com base nas
pro po si ções ema na das de seus ór gãos téc ni cos;

i) exer cer ou tras ati vi da des ine ren tes à sua con -
di ção de ór gão de re pre sen ta ção e de fe sa do sis te ma
co o pe ra ti vis ta;

j) man ter re la ções de in te gra ção com as en ti da -
des con gê ne res do ex te ri or e suas co o pe ra ti vas.

§ 1º A Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i -
ras – OCB, será cons ti tu í da de en ti da des, uma para
cada Esta do, Ter ri tó rio e Dis tri to Fe de ral, cri a das com 
as mes mas ca rac te rís ti cas da or ga ni za ção na ci o nal.

§ 2º As Assem bléi as Ge ra is do ór gão cen tral se -
rão for ma das pe los Re pre sen tan tes cre den ci a dos
das fi li a das, 1 (um) por en ti da de, ad mi tin do-se pro -
por ci o na li da de de voto.

§ 3º A pro por ci o na li da de de voto, es ta be le ci da no 
pa rá gra fo an te ri or, fi ca rá a cri té rio da OCB, ba se an -
do-se no nú me ro de as so ci a dos – pes so as fí si cas e
as ex ce ções pre vis tas nes ta lei – que com põem o
qua dro das co o pe ra ti vas fi li a das.

§ 4º A com po si ção da Di re to ria da Orga ni za ção
das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras – OCB, será es ta be le ci -
da em seus es ta tu tos so ci a is.

§ 5º Para o exer cí cio de car gos de Di re to ria e
Con se lho Fis cal, as ele i ções se pro ces sa rão por es -
cru tí nio se cre to, per mi ti da a re e le i ção para mais um
man da to con se cu ti vo.
....................................................................................

Art. 107. As co o pe ra ti vas são obri ga das, para
seu fun ci o na men to, a re gis trar-se na Orga ni za ção
das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras ou na en ti da de es ta du al, 
se hou ver, me di an te apre sen ta ção dos es ta tu tos so -
ci a is e suas al te ra ções pos te ri o res.

Pa rá gra fo úni co. Por oca sião do re gis tro, a co o -
pe ra ti va pa ga rá 10% (dez por cen to) do ma i or sa lá rio
mí ni mo vi gen te, se a soma do res pec ti vo ca pi tal in te -
gra li za do e fun dos não ex ce der de 250 (du zen tos e
cin qüen ta) sa lá ri os mí ni mos, e 50% (cin qüen ta por
cen to) se aque le mon tan te for su pe ri or.
....................................................................................

(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, ca -
ben do à úl ti ma a De ci são Ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 69, DE 2001

Esta be le ce con di ções di fe ren ci a das 
de em prés ti mos para pe que nas e mi cro -
em pre sas e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ban cos pú bli cos fe de ra is de ve rão apli -

car cin qüen ta por cen to dos re cur sos ati vos dis po ní -
ve is para em prés ti mos, para fi nan ci a men to de pe que -
nas e mi cro em pre sas, de acor do com re gras a se rem
fi xa das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.
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§ 1º Os fi nan ci a men tos con ce di dos na for ma des -
te ar ti go te rão os en car gos fi nan ce i ros ajus ta dos para
não ex ce der o li mi te de doze por cen to ao ano e re du to -
res de até cin qüen ta por cen to so bre as par ce las da
amor ti za ção do prin ci pal e so bre os en car gos fi nan ce i -
ros, du ran te todo o pra zo de vi gên cia da ope ra ção, con -
for me de li be ra ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 2º Os con tra tos de fi nan ci a men to de pro je tos
de es tru tu ra ção ini ci al de pe que nas e mi cro em pre -
sas, a que se re fe re o ca put, ain da não be ne fi ci a dos
com cré di to di re ci o na do ex clu si va men te para essa ca -
te go ria, se rão re a li za dos por ban cos ofi ci a is fe de ra is
de acor do com di re tri zes de fi ni das pelo Ban co Na ci o -
nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al.

§ 3º Os agen tes fi nan ce i ros apre sen ta rão ao
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal de mons tra ti vos dos va -
lo res que vi e rem a ser im pu ta dos aos be ne fi ciá ri os
des ta lei.

Art. 2º O Ban co Cen tral do Bra sil afe ri rá a exa ti -
dão dos va lo res que fo rem im pu ta dos aos em prés ti -
mos pre vis tos nes ta lei pe los ban cos pú bli cos fe de ra -
is, po den do, para tan to, so li ci tar a par ti ci pa ção de ou -
tros ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral.

Pa rá gra fo úni co. Caso os mon tan tes dis po ní ve is 
para em prés ti mo às pe que nas e às mi cro em pre sas
nos ter mos des ta lei ex ce dam a de man da, de acor do
com os cri té ri os es ta be le ci dos pelo Con se lho Mo ne -
tá rio Na ci o nal, fi cam os ban cos pú bli cos fe de ra is au -
to ri za dos a dis por li vre men te de seus fun dos para
em prés ti mo.

Art. 3º As ope ra ções de cré di to des ti na das a in -
ves ti men tos em be ne fi ci a men to, pro ces sa men to ou
in dus tri a li za ção agrí co la, quan do o in te res sa do en -
qua drar-se como be ne fi ciá rio das li nhas de fi nan ci a -
men to vol ta das para a agri cul tu ra fa mi li ar, con for me
de fi ni ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, são pas -
sí ve is de re a li za rem ope ra ções de cré di to nos ter mos
pre vis tos nes ta lei.

Art. 4º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal po de rá
au to ri zar pror ro ga ções e com po si ções de dí vi das de -
cor ren tes de ope ra ções de cré di to, es ta be le cen do as
con di ções a se rem cum pri das para esse efe i to.

Art. 5º Fica a União au to ri za da a apor tar ca pi tal
nos ban cos pú bli cos fe de ra is, de acor do com os li mi -
tes es ta be le ci dos no or ça men to, sem pre que o cum -
pri men to des ta lei exi gir tal apor te a fim de man ter a
so li dez de cada uma das ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, ten do vi gên cia pelo pra zo de cin co anos.

Jus ti fi ca ção

A re cu pe ra ção do de sen vol vi men to eco nô mi co
bra si le i ro pas sa, ne ces sa ri a men te, pelo for ta le ci men -
to do es tí mu lo às pe que nas e às mi cro em pre sas. Não
se pode des ta car o imen so efe i to mul ti pli ca dor do em -
pre go e da ren da que o es tí mu lo fi nan ce i ro a es tas
em pre sas ca u sa na eco no mia como um todo.

Den tro des se con tex to, a ex pe riên cia exi to sa do
Go ver no Fe de ral na re a li za ção de con tra tos de fi nan -
ci a men to do Pro gra ma de For ta le ci men to da Agri cul -
tu ra Fa mi li ar (PRONAF) deve ser vir como mo de lo
para ins pi rar ou tras po lí ti cas go ver na men ta is.

O ob je ti vo pri mor di al do pre sen te pro je to de lei é 
cri ar me ca nis mos ope ra ci o na is que obri guem as ins -
ti tu i ções pú bli cas fe de ra is a in ves ti rem, de for ma ma -
ci ça, em li nhas de fi nan ci a men to às pe que nas e mi -
cro em pre sas.

Obvi a men te, tal pro gra ma deve vir a ser res pal -
da do no or ça men to pú bli co, a fim de per mi tir que tais
ins ti tu i ções não so fram pro ble mas de sol vên cia. Além 
do mais, tal pro gra ma deve vir a ser li mi ta do no tem -
po, ten do em vis ta tra tar-se de um es tí mu lo à re cu pe -
ra ção eco nô mi ca, en quan to não se es ta be le ce rem as 
con di ções au tô no mas de cres ci men to da eco no mia.

É im por tan te res sal tar que o Con se lho Mo ne tá rio
Na ci o nal será o res pon sá vel pela im ple men ta ção des ta
po lí ti ca, por tan to po den do ze lar pela com pa ti bi li za ção
da mes ma com o equi lí brio ma cro e co nô mi co do Bra sil.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2001. – Osmar 
Dias, Se na dor.

(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,
ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 353, DE 1999

(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 209, de 2001)
(Re cur so nº 32, de 2000)

(Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei do Se na do nº 151, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 353, de 1999, de au to -

07216 Qu in ta-feira   26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



ria do Se na dor Sér gio Ma cha do e ou tros
Srs. Se na do res, que dis põe so bre o fi nan ci -
a men to pú bli co ex clu si vo das cam pa nhas
ele i to ra is e es ta be le ce cri té ri os ob je ti vos de
dis tri bu i ção dos re cur sos no âm bi to dos par -
ti dos, tendo

Pa re cer nº 1.176, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 1, 2 (na for ma de su -
be men da), 3 a 5 e 9-CCJ, e pela pre ju di ci a -
li da de do Pro je to de Lei do Se na do nº 151,
de 1999, com o qual tra mi ta em con jun to.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são 
de Assun tos So ci a is so bre os pro je tos e a
emen da de ple ná rio e da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a
emen da de ple ná rio).

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, Re la tor
desig na do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
para pro fe rir pa re cer so bre os pro je tos e as emen das. 

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, há pou cos dias
fui de sig na do Re la tor de um pro je to des sa im por tân -
cia e la men to in for mar à Casa que não me sin to em
con di ções de pro fe rir o pa re cer nes ta ses são. Um
dos itens a se rem apre ci a dos no pro je to é a de fi ni -
ção do li mi te de fi nan ci a men to ad mi ti do pela Lei
para cada uma das di fe ren tes ele i ções que ve nham
a se tra var. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do
que, se a lei fi xar um li mi te ex ces si va men te alto, es -
ta rá se cri an do uma si tu a ção in te i ra men te ina ce i tá -
vel; e se cri ar um li mi te con si de ra do ba i xo, es ta rá
es ti mu lan do a clas se po lí ti ca a com ple men tar as ne -
ces si da des fi nan ce i ras em ou tras fon tes. 

Sr. Pre si den te, para se ter um pa drão de com -
pa ra ção, di ri gi ao Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral ofí cio, no dia 18 do cor ren te mês, pou cos
dias após a dis tri bu i ção do pro ces so a ser re la ta do
por mim. Mas esse pra zo é ex tre ma men te exí guo
para que pu dés se mos re cla mar do TSE a fal ta de
in for ma ção ao pe di do que di ri gi, pois, so li ci tei ao
TSE in for ma ção so bre os da dos que se en con tram
em po der da Jus ti ça Ele i to ral re la ti vos às des pe sas
efe ti va men te re a li za das nas cam pa nhas para Pre si -
den te da Re pú bli ca, De pu ta dos Fe de ra is e Se na do -

res, Go ver na do res e De pu ta dos Esta du a is, Pre fe i -
tos e Ve re a do res. 

Tra ta-se, como se vê, de um pe di do de in for -
ma ção mu i to am plo – e essa in for ma ção não me
che gou.

Por ma i or que te nha sido o es for ço – que eu
que ro con sig nar aqui – e o em pe nho da Con sul to ria
do Se na do em me dar as con di ções para que eu pu -
des se che gar a uma con clu são res pon sá vel, eu não
me sin to em con di ções de re la tar res pon sa vel men te 
o pro ces so.

Por essa ra zão, con sul to V. Exª e a Casa so bre 
a pos si bi li da de, ape sar da ur gên cia, de ser o pro -
ces so re ti ra do de pa u ta para que eu te nha tem po de 
com ple tar as in for ma ções de que, in fe liz men te, não
dis po nho. Ou, al ter na ti va men te, se V. Exª pre fe rir,
que seja de sig na do ou tro re la tor ad hoc, caso al -
guns dos emi nen tes Se na do res se sin ta em con di -
ções de pro fe rir o pa re cer.

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

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor José Edu -
ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ha via dois pro je tos
tramitan do con jun ta men te na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ambos tra ta vam do fi -
nan ci amento pú bli co. Um, de au to ria do Se na dor
Pe dro Si mon; ou tro, re sul ta do da Co mis são Espe ci al 
de Re for ma Po lí ti ca. Os dois pro je tos fo ram apro va -
dos na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e vi e ram para o Ple ná rio. E, du ran te o pe río do
re gi men tal para apre sen ta ção de emen das, o Se na -
dor Pa u lo Har tung apre sen tou uma emen da, o que
for çou a vol ta do pro je to à Co mis são. De po is da
apro va ção na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, foi apro va do um re que ri men to, se não
me en ga no, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra ou do Se -
na dor Ro me ro Jucá, para tra mi ta ção con jun ta des -
ses dois pro je tos com um pro je to do Se na dor Edu ar -
do Su plicy, que ha via sido dis tri bu í do ori gi na ri a men -
te pela Mesa para a Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos e para a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. Como os pro je tos fo ram apen sa dos, a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos te ria que dar o
pa re cer so bre os pro je tos e so bre a emen da, e a
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia te ria
que dar o pa re cer ape nas so bre a emen da. Acon te -
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ce que o Se na dor Edu ar do Su plicy re ti rou o seu pro -
je to. Por tan to, no meu en ten di men to, pre va le ce a
tra mi ta ção ori gi nal dos dois an te ri o res, ou seja, só
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia já
deu o pa re cer so bre os pro je tos. Há uma emen da
do Se na dor Pa u lo Har tung que pre ci sa de pa re cer. 

Por tan to, o nos so en ten di men to é o de que, com 
a re ti ra da do Pro je to do Se na dor Edu ar do Su plicy,
não se pre ci sa mais do pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do ao Ple ná rio ape nas
ava li ar o pa re cer do Se na dor Álva ro Dias na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre a
emen da do Se na dor Pa u lo Har tung, e, pos te ri or men -
te, o Ple ná rio vo tar o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor José Edu ar do Du tra, a ob ser va ção de V. Exª é
pro ce den te. A Se cre ta ria-Geral da Mesa in for ma que
efe ti va men te o Se na dor Edu ar do Su plicy re ti rou o seu 
pro je to. Con se qüen te men te, esse fato dis pen sa o pa -
re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Res ta,
en tre tan to, uma emen da de ple ná rio, de com pe tên cia
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

Inda go do Se na dor Álva ro Dias se S. Exª se en -
con tra em con di ções de re la tar o pro je to, con si de ran -
do que o mes mo está em re gi me de ur gên cia, ou se
de se ja o pra zo de vin te e qua tro ho ras que o Re gi -
men to es ta be le ce. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.
Pre si den te, con sul to ape nas o Se na dor Pa u lo Har -
tung, já que há uma ma ni fes ta ção da par te de S. Exª
de se jan do re ti rar essa emen da. Ago ra, S. Exª che ga
ao ple ná rio, con sul to se re ti ra rá a emen da.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, re que i ro a re ti ra da da emen da de mi -
nha au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Mesa 
aguar da o re que ri men to de V. Exª.

Esta rão re mo vi dos, por tan to, es ses in ci den tes
de na tu re za re gi men tal. 

A ma té ria está em dis cus são. (Pa u sa.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Peço a

V. Exª, Se na dor Ro ber to Re quião, um tem po para,
ado tan do o for ma lis mo re gi men tal, sub me ter à vo ta -
ção o re que ri men to de re ti ra da de emen da do Se na -
dor Pa u lo Har tung.

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 215, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, in ci so I, do
Regi men to Inter no, a re ti ra da da Emen da nº 7-PLEN, de 
mi nha au to ria, ofe re ci da ao Pro je to de Lei nº 353/99.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2001. – Pa u lo
Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor

Ro ber to Re quião, por dez mi nu tos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – A dis cus são des se
pro je to de fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha é ex -
tre ma men te im por tan te. Par ti cu lar men te, te nho pro -
fun das dú vi das quan to ao acer to des sas me di das. 

A im pres são que te nho, Se na dor Pa u lo Sou to, é
a de que es ta mos pro pon do uma es pé cie de sis te ma
ele i to ral das re pú bli cas mis si o ná ri as dos gua ra nis, as
re pú bli cas co mu nis tas ori gi nal men te, em uma so ci e -
da de ca pi ta lis ta. Esta mos es ta be le cen do um li mi te fe -
cha do de re cur sos para a cam pa nha em to dos os ní -
ve is – de ve re a dor, de de pu ta do es ta du al e fe de ral, de 
pre fe i to, de go ver na dor, de se na dor e de pre si den te
da re pú bli ca – em uma so ci e da de ca pi ta lis ta do mi na -
da por gran des cor po ra ções de co mu ni ca ção.

Um de ter mi na do ve re a dor que fi ca ria com uma
pe que na ver ba para a cam pa nha ele i to ral, por que
nin guém ima gi na que da re mos gran des ver bas para
se rem gas tas no pro ces so ele i to ral, não po de ria, por
exem plo, a par tir de um de ter mi na do mo men to, pa gar 
um jan tar para qua tro ou cin co com pa nhe i ros de cam -
pa nha por que es ta ria ex ce den do os li mi tes es ta be le -
ci dos pela lei e fis ca li za dos pelo tri bu nal. Mas a mí dia
po de ria pro mo ver a quem qui ses se. 

Fa la mos aqui que é im pos sí vel re ce ber au xí lio
até de pu bli ci da de. Há uma di fe ren ça bá si ca en tre pu -
bli ci da de e pro pa gan da. Pu bli ci da de é dar a co nhe -
cer, de for ma sis te má ti ca, uma tese ou uma idéia.
Pro pa gan da é a for ma in sis ten te de pro pa gar re su -
mos e slo gans su por ta dos em te ses e idéi as.

Essa me di da res tri ti va vai dar à Jus ti ça Ele i to ral
uma pos si bi li da de ab so lu ta de al vi tre e de ar bí trio, e
ja ma is al guém po de rá sa ber se es ta rá ou não in cor -
ren do em um cri me ele i to ral por ter to ma do um táxi,
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pin ta do um muro ou man da do im pri mir um jor nal de
cam pa nha.

Acre di to que o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa -
nha po de ria ser tra ta do como uma es pé cie de en fer -
ma ria do pro ces so, para ga ran tir aos can di da tos mais 
po bres um mí ni mo de re cur sos ne ces sá ri os para que
par ti ci pas sem de um pro ces so ele i to ral. Por ou tro
lado, a li mi ta ção ab so lu ta aos re cur sos ra te a dos en tre 
to dos os can di da tos vai pro vo car uma con fu são dez
ve zes ma i or do que a con fu são ele i to ral e a su ces são
de con de na ções que le vou o Con gres so Na ci o nal a
vo tar a lei de anis tia das mul tas ele i to ra is em fun ção
do ar bí trio con ti nu a men te per pe tra do pe los ju í zes
sin gu la res e pela di ver si da de ab so lu ta dos jul ga -
men tos.

Não acre di to que isso seja mo der no, ino va dor;
acre di to que es ta mos vo tan do uma le gis la ção de pâ -
ni co e, para con ter ex ces sos, es ta mos evi tan do de fi -
ni ti va men te a par ti ci pa ção. Esta mos, mais uma vez,
vo tan do uma lei sem cla ra de fi ni ção dos ti pos de li tu o -
sos, que vi a bi li za rão os mais di ver sos jul ga dos, por
par te dos mais di ver sos ju í zes. Não acre di to nes se
pro ces so da for ma em que está vo ta do; não acre di to
que ele seja pos sí vel den tro de uma so ci e da de ca pi -
ta lis ta, do mi na da por gru pos for tes de co mu ni ca ção.

Cre io que é um equí vo co, que pode pa re cer sim -
pá ti co aos in gê nu os. Esta mos evi tan do que o po der
eco nô mi co par ti ci pe do pro ces so po lí ti co. Quem pode 
evi tar? Quem pode evi tar que um Jor nal Na ci o nal de
qual quer rede de te le vi são pro mo va um de ter mi na do
can di da to – e pro mo ve rá –, en quan to ou tro can di da to
que não te nha o apo io das gran des re des de co mu ni -
ca ção será pu ni do por ter man da do fa zer dois ou três
mil pan fle tos, que se ri am dis tri bu í dos nas es qui nas?

Não me pa re ce opor tu na nem acer ta da, e pen -
so que o Se na do da Re pú bli ca de ve ria re fle tir bas tan -
te so bre esse fi nan ci a men to pú bli co, que, ou es ta be -
le ce li mi tes al tís si mos de des pe sas, fe rin do o Erá rio,
ou es ta be le ce rá li mi tes aus te ros, que não se rão cum -
pri dos, mas que se rão sem pre uma van ta gem cla ra
para as pes so as que te nham aces so aos gru pos eco -
nô mi cos e aos ins tru men tos ins ti tu ci o na is de co mu ni -
ca ção. 

Acre di to que de ve ría mos ir com mais cal ma.
Modus in re bus, mo de ra ção na co i sa, mais re fle xão,
para que não fa ça mos mais uma gran de con fu são no
sis te ma ele i to ral, que le va rá, fu tu ra men te, o Se na do Fe -
de ral e o Con gres so a vo ta rem, como já vo ta ram, uma
lei de anis tia, esta, sim, que aca ba agre din do a opi nião
pú bli ca. Por que, ao lado dos ab sur dos dos juízes, exis -

tem tam bém, na qua li da de de be ne fi ciá ri os, to dos os
cor rup tos e cor rup to res do pro ces so ele i to ral .

Esse pro ces so de ve ria ser con ti do e pen sa do
com mais cal ma. De ve ría mos ter si mu la ções mais ló -
gi cas de quan ti as e de pos si bi li da des de fun ci o na -
men to.

Enca mi nho em sen ti do con trá rio à apro va ção
des se pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -
té ria con ti nua em dis cus são.

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

Pas sa-se à vo ta ção do Pro je to de Lei do Se na -
do nº 353, de 1999, res sal va das as emen das e a su -
be men da. 

Em vo ta ção.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, para en ca mi -
nhar a vo ta ção, por cin co mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Que pena
que o Se na dor Ro ber to Re quião pen sa as sim. Logo o
Se na dor Re quião, que é um ho mem de fé, um ho mem
de luta, um ho mem que, mu i tas ve zes, como D. Qu i xo te, 
luta con tra tan tos  er ros que exis tem nes te País.

Esta mos aqui apre sen tan do um pro je to – e te -
nho a hon ra de ter sido o pri me i ro a apre sen tá-lo –
que, ao lon go do tem po, tem sido dis cu ti do. Na Co -
mis são, vá ri os pro je tos se uni fi ca ram a ele, que visa
exa ta men te a to mar mos uma de ci são, meu ami go
Re quião, que sig ni fi ca es tan car o pro ces so de cor rup -
ção na his tó ria des te País.

É di fí cil? É di fí cil, mas na Ale ma nha está acon -
te cen do. O pro ble ma é ace i tar mos essa tese de que
va mos ter no fu tu ro ele i ções ver da de i ras. Ele i ções
que te rão um tem po de ter mi na do de du ra ção, dois
me ses por exem plo; em que os es pa ços na te le vi são
se rão gra tu i tos, di mi nu in do-se 80% dos gas tos que
os par ti dos po lí ti cos têm hoje na cam pa nha ele i to ral;
em que, re al men te, to dos os can di da tos te rão ver bas
igua is para fa zer a sua cam pa nha. 

Por isso mes mo, a toda ação com pe te uma re a -
ção, Se na dor Re quião. É evi den te que nós, agin do
as sim, não te mos ver ba nem di nhe i ro para bus car
uma res pos ta à pre sen ça do Jor nal Na ci o nal. Os jor -
na is, as em pre sas de te le vi são te rão que re du zir a
sua par ti ci pa ção e atu ar, res pe i tan do as vá ri as can di -
da tu ras. Não será como até aqui: uma es ta ção de te -
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le vi são faz a pro pa gan da e a nota, já es pe ran do re co -
lher di nhe i ro por par te do ou tro. É evi den te que de ve -
mos ter o nos so can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca; 
cada par ti do tem o seu. A te le vi são e os jor na is bra si -
le i ros te rão que ter um com por ta men to que me re ça
res pe i to por par te da so ci e da de. Se não fi zer mos
isso, Sr. Pre si den te, se não hou ver can di da tos que
te nham igual da de de con di ções de dis pu tar e que
não vão bus car di nhe i ro par ti cu lar, nem em em pre i te i -
ra, nem em ban co, nem o PT se sal va rá, por que en tra
o di nhe i ro, que se mis tu ra. E va mos ver que, na ori -
gem de toda CPI, na ori gem de toda a cor rup ção está
a cam pa nha ele i to ral. O Col lor foi cas sa do, não por
ou tro fato, mas pela cam pa nha ele i to ral, quan do o PC 
ia bus car o di nhe i ro, pro me ten do pa gar de po is. Os
Anões do Orça men to fo ram cas sa dos por que as
empre i te i ras da vam-lhes o di nhe i ro para as cam pa -
nhas ele i to ra is  em tro ca de ver bas no or ça men to,
pos te ri ormente. Toda a cor rup ção no Bra sil ini cia-se
na cam pa nha ele i to ral, o res to vem de po is. O Pre fe i -
to, co i ta di nho, está lá, luta, quer ser can di da to, ele -
ge-se. De po is de ele i to, vêm os co or de na do res da
cam pa nha e di zem: ”Tem tan to para o fu la no, fi ca mos 
en car re ga dos de dar o lixo para ele; tem tan to para o
bel tra no, fi ca mos en car re ga dos de dar não sei o que
para ele“. 

Aqui, es ta mos to man do uma ini ci a ti va. Nós, os
Par la men ta res, es ta mos ini ci an do um pro ces so em
que que re mos ter mi nar com a cor rup ção. Qu e re mos
uma ele i ção lim pa, trans pa ren te, sé ria, aber ta, em
que a Jus ti ça Ele i to ral não seja esta men ti ra cre ti na
que é hoje. De i xa-se o par ti do po lí ti co bo tar quan to
quer, um, dois, três, dez mi lhões, para um can di da to a 
De pu ta do po der sê-lo, e a Jus ti ça Ele i to ral não tem
con di ções de fis ca li zar. Então, é um faz-de-conta de
que fis ca li za e atua. 

Se for apro va do este pro je to, as si no, res pon do,
ga ran to que está ini ci a do o mo men to de ter mi nar a
cor rup ção no Bra sil; está ini ci a do o mo men to da éti ca
nes te País; está ini ci a do o mo men to, co me çan do pela 
clas se po lí ti ca, em que va mos ter no vos ru mos para a
so ci e da de bra si le i ra. É di fí cil? É. Te mos que ven cer
bar re i ras? Te mos. É com pli ca do? É. Mas tem-se que
ini ci ar. Sr. Pre si den te, É me lhor ini ci ar, sim, do que de -
i xar o mar da cor rup ção, por que não há o que fa zer. 

O SR. PRESIDENTE  (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na -
dor Álva ro Dias, pelo pra zo de cin co mi nu tos. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a for ma de se ar re -

ca da rem re cur sos para ma nu ten ção das cam pa nhas
ele i to ra is é tema dis cu ti do nas de mo cra ci as re pre -
sen ta ti vas do mun do, em que a dis pu ta ele i to ral é es -
sen ci al. 

No Bra sil, com a Co mis são tem po rá ria, na le gis -
la tu ra pas sa da, en car re ga da de apre sen tar um pro je -
to de re for ma po lí ti ca, esse tema foi in ten sa men te de -
ba ti do. Ou vi ram-se li de ran ças par ti dá ri as e es pe ci a -
lis tas em le gis la ção ele i to ral, au diên ci as pú bli cas fo -
ram con vo ca das, e cul mi nou-se com a apre sen ta ção
des ta pro pos ta, ini ci al men te em nome da que la Co -
mis são, e, com o fi nal da que la le gis la tu ra, com a sua
re a pre sen ta ção por in ter mé dio do Se na dor Sér gio
Ma cha do. 

Como Re la tor, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, par ti ci pei tam bém, nes ta le gis la -
tu ra, des ses de ba tes. 

Indis cu ti vel men te, os me i os de co mu ni ca ção do
mun do são cons tan te men te abar ro ta dos pe los es -
cân da los que en vol vem par ti dos po lí ti cos, po lí ti cos de 
modo ge ral e seus pa tro ci na do res, em fun ção de do a -
ções nas cam pa nhas ele i to ra is. Tem ra zão o Se na dor
Pe dro Si mon, au tor tam bém de pro je to idên ti co: qua -
se to dos os es cân da los de cor rup ção na ad mi nis tra -
ção pú bli ca têm ori gem na cam pa nha ele i to ral. Os pa -
tro ci na do res, que não são tão ge ne ro sos as sim – evi -
den te men te, há ex ce ções à re gra –, ban cam cam pa -
nhas ele i to ra is e pas sam a exi gir de po is, quan do do
exer cí cio do man da to exe cu ti vo, a re tri bu i ção em fun -
ção do be ne fí cio con ce di do no pe río do ele i to ral.

Cer ta men te, se in ves ti gar mos boa par te das de -
nún ci as por im pro bi da de ad mi nis tra ti va, che ga re mos
à ca u sa pri me i ra, que foi a cam pa nha ele i to ral. Não
acre di to que esse pro je to ve nha a aca bar com a cor -
rup ção. Ele não é mi la gre i ro, para co lo car um fim na
cor rup ção ele i to ral e, mu i to me nos, na cor rup ção da
ad mi nis tra ção pú bli ca. Mas, sem dú vi da, ini bi rá a
corrup ção, será um di que de con ten ção des se pro -
ces so de cor rup ção der ra ma do du ran te a cam pa nha
ele i to ral.

Cer ta men te, este pro je to, que tra mi ta rá tam bém 
na Câ ma ra dos De pu ta dos, me re ce rá da que la Casa
aten ção e, quem sabe, pro pos tas para aper fe i çoá-lo.
Mas, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, se ria opor tu no
que ele pu des se ser apro va do e vi go ras se já na pró xi -
ma cam pa nha ele i to ral.

As ques tões aqui sus ci ta das pelo Se na dor Ro -
ber to Re quião são do pre sen te; pro va vel men te, não
se rão eli mi na das com este pro je to, mas exis tem. Este 
pro je to por si só é uma so lu ção par ci al, não re sol ve
to dos os pro ble mas do pro ces so ele i to ral, deve es tar
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in se ri do numa pro pos ta de re for ma do mo de lo po lí ti co 
des te País.

O Se na do tem avan ça do. Vá ri os itens da re for -
ma po lí ti ca pas sa ram por esta Casa. Vá ri os pro je tos
fo ram aqui apro va dos e en con tram-se em tra mi ta ção
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Este é mais um com po -
nen te, mais um item des se con jun to de pro pos tas que 
vi sam a do tar o País de um mo de lo po lí ti co com pa tí -
vel com a nos sa re a li da de. 

Cer ta men te, se há uma gran de des cren ça na -
ci o nal em re la ção às ins ti tu i ções pú bli cas, aos par ti -
dos po lí ti cos, aos po lí ti cos de modo ge ral, se essa
des cren ça cam pe ia sol ta, es pe ci al men te no seio da
ju ven tu de bra si le i ra, as ra zões são inú me ras, os es -
cân da los de cor rup ção, sem dú vi da, im pac tam for te -
men te, pro vo can do de ses pe ran ça, de sen can to e in -
dig na ção, mas cer ta men te o mo de lo po lí ti co su pe ra -
do, que já de ve ria ter sido se pul ta do há mu i to tem po,
é das ca u sas cen tra is do des gas te vi vi do hoje pela
ins ti tu i ção po lí ti ca no Bra sil. Esta mos lon ge de che gar 
a um novo mo de lo, mas esse é mais um pas so, é sem
dú vi da um pas so im por tan te, e cer ta men te os con tri -
bu in tes es ta rão ima gi nan do o que per de rão com esse 
pro je to. A pri me i ra re a ção é a de re je i ção a esse tipo
de pro pos ta. Afi nal, o con tri bu in te bra si le i ro já é tão
ex plo ra do por um sis te ma tri bu tá rio in jus to e ele vê
mais uma vez o bra ço lon go do Po der Pú bli co es ten di -
do para apa nhar min gua dos re cur sos no seu bol so.
Mas, cer ta men te, se hou ver elu ci da ção, se se ex pli -
car con ve ni en te men te à po pu la ção bra si le i ra as ra -
zões des se pro je to e as suas con se qüên ci as, cer ta -
men te ela o apo i a rá, cer ta men te ela con clu i rá que ha -
ve rá uma gran de eco no mia para o Erá rio, que os im -
pos tos pa gos com sa cri fí cio pela po pu la ção se rão
mais pre ser va dos com a re du ção do im pac to da cor -
rup ção na Admi nis tra ção Pú bli ca, por con se qüên cia
da eli mi na ção de um dos ins tru men tos dela, ins tru -
men to esse que é exa ta men te o fi nan ci a men to pri va -
do das cam pa nhas ele i to ra is. 

Não dis cor re mos, ain da, so bre a am pli a ção das
opor tu ni da des por que, cer ta men te, pes so as ta len to -
sas se afas tam da po lí ti ca, de i xam de ofe re cer sua
con tri bu i ção pre ci o sa ao pro ces so po lí ti co, pelo de -
ses tí mu lo das cam pa nhas ele i to ra is en ca re ci das so -
bre tu do pelo abu so do po der eco nô mi co. Um dos ob -
je ti vos cen tra is des sa pro pos ta é re du zir exa ta men te
o im pac to do po der eco nô mi co que de se qui li bra a dis -
pu ta ele i to ral e pro mo ve dis tor ções in crí ve is no pro -
ces so ele i to ral, per mi tin do a ele i ção de quem de ve ria, 
mu i tas ve zes, ser der ro ta do.

Por isso, Sr. Pre si den te, é cla ro, nos so voto e o
nos so apo io é pela apro va ção des se pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, por 5 mi -
nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou fa lar em
meu nome e apro ve i tar para fa lar em nome do PPS,
fa zen do o en ca mi nha men to do nos so par ti do. 

Ulti ma men te, inú me ros pro je tos tra tan do da
cha ma da re for ma po lí ti ca têm en tra do na agen da e
no de ba te des ta Casa. Alguns pro je tos têm em bu ti do
um cla ro ob je ti vo de con ge lar as atu a is ma i o ri as exis -
ten tes na vida po lí ti ca de nos so País. Esses pro je tos
não têm o nos so apo io. Mu i tas ve zes, até de for ma so -
li tá ria, na fi gu ra do Se na dor Ro ber to Fre i re, o PPS
tem le van ta do a sua voz con tra es ses pro je tos. Qu e -
re mos a re for ma po lí ti ca, mas a re for ma po lí ti ca de -
mo crá ti ca e não para co lo car ma ta-burro na pos si bi li -
da de da emer gên cia do novo na po lí ti ca bra si le i ra. E,
mais do que nun ca, é im por tan te abrir as por tas e as
ja ne las para que pos sa en trar o novo nas ca sas le gis -
la ti vas do nos so País, nas pre fe i tu ras mu ni ci pa is, nos
go ver nos es ta du a is, en fim, em to dos os es pa ços da
nos sa re pre sen ta ção pú bli ca.

Mas, em re la ção a este pro je to, que ro, em meu
nome e em nome do PPS, di zer do nos so apo io, pa ra -
be ni zan do o Se na dor Sér gio Ma cha do, como au tor do 
pro je to que é, por que esse pro je to rema na ou tra di re -
ção, na di re ção da igual da de de opor tu ni da des en tre
can di da tos ri cos e po bres, tan to que re cen te men te li,
em al guns jor na is do nos so País, que o medo da
apro va ção des te pro je to era co lo car re cur sos nas
mãos do PT, ar gu men to, evi den te men te que em off,
de uma li de ran ça po lí ti ca de um gran de par ti do do
nos so País.

Então, isso de i xa mu i to cla ro a ne ces si da de de
mu dar mos o sis te ma de fi nan ci a men to das cam pa -
nhas ele i to ra is. Pen so que é um gros se i ro ci nis mo
acre di tar que o con tri bu in te vai pa gar mais com a ins -
ti tu i ção do fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha. To -
das as CPIs exis ten tes no nos so País já pro va ram, de
for ma mu i to cla ra, que o sis te ma, da for ma como fun -
ci o na, aí, sim, é um enor me pre ju í zo para o ci da dão
que paga os seus im pos tos, en fim, para to dos nós.

Qu e ro, por úl ti mo di zer, Sr Pre si den te, que não
te mos a ilu são de que esse pro je to re sol ve o pro ble -
ma de fi ni ti va men te – essa ilu são não exis te. Mas na
vida apren de mos que quem quer o óti mo não cons trói 
o bom. Não é o óti mo. Esse sis te ma já foi tes ta do em
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ou tros pa í ses. Não evi tou a cor rup ção nas ele i ções,
mas deu es pa ço à emer gên cia de no vas li de ran ças
po lí ti cas e para que os can di da tos ti ves sem o mí ni mo
ne ces sá rio para pra ti ca rem aqui lo que cha mei de
igual da de de opor tu ni da des, pelo me nos no piso –
não sei se no teto –, no mí ni mo para que te nham um
pa pel para di vul gar as suas idéi as e pro pos tas, no mí -
ni mo para in se rir nos pro gra mas de te le vi são de ho rá -
rio ele i to ral gra tu i to a sua ima gem e suas idéi as.

Sei que esse pro je to in co mo da, mas esse sim é
um pro je to im por tan te. Espe ro a sua apro va ção e
con cor do com o Se na dor Ro ber to Re quião ao di zer
que não é per fe i to; se pu dés se mos cons tru ir uma en -
ge nha ria per fe i ta em re la ção a este caso se ria o ide al. 
Mas é um avan ço. Uns po dem achar um pe que no
avan ço, ou tros mé dio, como eu, mas é um avan ço, e é 
por isso que eu e o meu Par ti do va mos vo tar a fa vor
des se pro je to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ao
lado do Se na dor Sér gio Ma cha do e dos de ma is in te -
gran tes da Co mis são Espe ci al, lu tei in ten sa men te no
sen ti do da apro va ção de uma ma té ria que con ce des -
se fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha. Estou fa lan -
do em nome da li de ran ça do Se na dor Ade mir Andra -
de. A po si ção do nos so Par ti do é fa vo rá vel ao pro je to,
sa ben do de an te mão que ele pre ci sa so frer al gum
aper fe i ço a men to na Câ ma ra dos De pu ta dos. É um
pas so lar go e de ci si vo no sen ti do não de aca bar, por -
que não te mos es pe ran ças de que va mos aca bar tão
cedo com a cor rup ção, mas que va mos re du zir subs -
tan ci al men te os ín di ces de cor rup ção du ran te o pe río -
do ele i to ral, va mos sim. Par ti cu lar men te, es tou na es -
pe ran ça de que a Câ ma ra dos De pu ta dos vai-se de -
bru çar ain da mais so bre esta ma té ria, vai es tu dá-la
mais de ti da men te e cer ta men te apre sen ta rá no vas
su ges tões, vi san do a sua me lho ria, ao seu aper fe i ço -
a men to, a fim de que o pro je to de lei aten da aos ob je -
ti vos a que se pro põe.

Por exem plo, po de ria apon tar uma im per fe i ção
que con si de ro fun da men tal e que não está sen do
apon ta da nes ta dis cus são. Sa be mos que os par ti dos
po lí ti cos dis põem hoje de um ins tru men to de ar re ca -
da ção de re cur sos pro por ci o na do pela Lei nº 9.096,
de 1995, que dis põe so bre os par ti dos po lí ti cos, re gu -

la men ta os ar ti gos 17 e 14, in ci so V, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ins ti tu in do o Fun do Espe ci al de Assis tên cia
Fi nan ce i ra dos Par ti dos Po lí ti cos, o fun do par ti dá rio. 

Hoje, os par ti dos po lí ti cos já dis põem de re cur -
sos para o seu fun ci o na men to. Men sal men te to dos os 
par ti dos po lí ti cos re ce bem – e isso é re gu la men ta do
pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral – re cur sos pú bli cos
para a sua ad mi nis tra ção e o fun ci o na men to de suas
agre mi a ções. 

Ao lado dis so o pro je to, que ora es ta mos a dis -
cu tir, no seu art.3º es ta be le ce que nas ele i ções es ta -
du a is e fe de ra is os di re tó ri os na ci o na is dos par ti dos
po lí ti cos re ser va rão 30% dos re cur sos para a sua ad -
mi nis tra ção di re ta e dis tri bu i rão 70% res tan tes aos di -
re tó ri os re gi o na is.

Sr. Pre si den te, veja que o par ti do po lí ti co está
ga nhan do dos dois la dos e sub tra in do re cur sos dos
fu tu ros can di da tos. Está ga nhan do pela lei que cri ou o 
fun do par ti dá rio e está ga nhan do por esta lei de fi nan -
ci a men to pú bli co de cam pa nha. O que quer um di re -
tó rio com 30% dos re cur sos que de ve ri am ser des ti -
na dos à cam pa nha po lí ti ca? 30%. Eu apre sen tei uma
emen da na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, re du zin do para 10%, e a nos sa emen da in fe -
liz men te foi re je i ta da, o que con si de ro, a meu ver,
uma im per fe i ção mu i to gran de, enor me, para um pro -
je to que se pro põe a re sol ver o pro ble ma da cor rup -
ção ele i to ral no Bra sil.

Por ou tro lado, nas ele i ções mu ni ci pa is, Sr. Pre -
si den te  e já es tou con clu in do  se gun do o art. 4º do
pro je to, os par ti dos re ser va rão 10% dos re cur sos
para sua ad mi nis tra ção. E vão dis tri bu ir, en tão, 90%
aos di re tó ri os mu ni ci pa is.

Para que os di re tó ri os es ta du a is, Sr. Pre si den -
te? Ain da que rem re ti rar das ele i ções mu ni ci pa is 10% 
dos re cur sos pú bli cos que se rão des ti na dos ao fi nan -
ci a men to pú bli co de cam pa nha. Além dis so, exis te o
pe ri go, Sr. Pre si den te, de um de ter mi na do pre si den te
de di re tó rio, não gos tan do de um can di da to do seu
Par ti do de um de ter mi na do Esta do, pe gar es ses
30%, esse di nhe i ro que ele dis põe em ca i xa do fi nan -
ci a men to pú bli co de cam pa nha, e di zer que um de ter -
mi na do can di da to terá um mí ni mo de re cur sos en -
quan to ou tro, da sua pre fe rên cia, terá mu i to mais.

Esta mos co lo can do nas mãos dos di re tó ri os na -
ci o na is e re gi o na is dos Par ti dos po lí ti cos re cur sos
que não per ten cem a eles, mas que se di re ci o nam,
que têm o ob je ti vo de as se gu rar a igual da de nas ele i -
ções, a igual da de nas dis pu tas, a con cor rên cia en tre
os di ver sos can di da tos de for ma, não digo igua li tá ria,
por que não te re mos igua li tá ria, mas pelo me nos, Sr.
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Pre si den te, os can di da tos te rão um mí ni mo para su -
prir as suas cam pa nhas de re cur sos ele i to ra is e fi nan -
ci a men to pú bli co.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ape sar des sas im per -
fe i ções que apon tei na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia pro tes tan do con tra este po der
imen so que es ta mos dan do aos di re tó ri os na ci o na is e 
re gi o na is, ape sar de tudo isso, na es pe ran ça de que a 
Câ ma ra dos De pu ta dos me lho re o pro je to de po is ele
vol te para cá, o PSB vota fa vo rá vel. É a re co men da -
ção que o nos so par ti do faz, por que é um gran de pas -
so para que ama nhã te nha mos, com este pro je to não, 
mas te nho cer te za de que ele vai ser aper fe i ço a do de
acor do com a re a li da de pro pos ta pelo Se na dor Ge ral -
do Melo, que re qui si tou in for ma ções pre ci o sas do Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral. Ha ve re mos, as sim,  de en -
con trar o ca mi nho que o povo bra si le i ro de se ja de
uma ele i ção ho nes ta, de uma ele i ção lím pi da em que
a trans pa rên cia seja o pon to prin ci pal na re a li za ção
dos nos sos ob je ti vos po lí ti cos.

Sr. Pre si den te, ao ter mi nar eu não po de ria de i xar
de re co nhe cer o tra ba lho va lo ro so que foi de sem pe nha -
do pela Co mis são Espe ci al da qual fez par te o Se na dor
Sér gio Ma cha do e es pe rar que a Câ ma ra dos De pu ta -
dos dê o de vi do aper fe i ço a men to a esta ma té ria tão im -
por tan te para o fu tu ro po lí ti co do nos so País.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi -
são do orador.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, gos ta ria de afir mar que es ta mos vo tan do hoje
aqui lo que con si de ro o co ra ção e o pul mão da re for -
ma po lí ti ca. Não ha ve rá re for ma po lí ti ca se não hou -
ver fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha. O fi nan ci a -
men to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já é pú -
bli co. O fi nan ci a men to da for ma que ocor re hoje obri -
ga de po is a be ne fí ci os se rem con ce di dos pe las má -
qui nas pú bli cas. O fi nan ci a men to, mes mo aque le re -
gis tra do na pres ta ção de con tas na Jus ti ça Ele i to ral,
sem pre tem uma par ce la de con tra par ti da, por que o
ca pi tal só che ga pró xi mo de uma ren da de ca pi tal. O
fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha é uma ne ces si -
da de ina diá vel da po lí ti ca bra si le i ra para que te nha -
mos pes so as, que, no mo de lo atu al, não te ri am con di -
ções de dis pu tar a ele i ção  e com o novo mo de lo te rão 
con di ções de par ti ci par da luta po lí ti ca. 

Qu e ro cum pri men tar aqui o Lí der do meu Par ti -
do, Se na dor Sér gio Ma cha do, pois, des de que aqui

che guei, per ce bi em S.Exa. o ide a lis mo não só de re -
a li zar a re for ma po lí ti ca e a ques tão da fi de li da de par -
ti dá ria, como, tam bém, lu tar pela ques tão do fi nan ci a -
men to pú bli co de cam pa nha.

Gos ta ria de fa zer ape nas uma ob ser va ção. De i -
xei de apre sen tar emen da a esse pro je to para que pu -
dés se mos tra tá-lo com  ce le ri da de, mas pen so que
ele pre ci sa de um pe que no aper fe i ço a men to, que é a
ina bi li ta ção de fi ni ti va do CGC das em pre sas e do RG
dos em pre sá ri os, evi tan do, des sa for ma, que, mes mo 
de po is da apro va ção do fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nha, con ti nu em co la bo ran do para a cam pa nha 
ele i to ral, para o ca i xa dois ou para  ou tro tipo de con -
tri bu i ção não de cla ra da. Será fun da men tal que a Câ -
ma ra dos De pu ta dos faça o aden do da ina bi li ta ção
de fi ni ti va da em pre sa e do em pre sá rio, por que, as -
sim, eles te rão uma pu ni ção exem plar e ri go ro sa, de
for ma a fa zer va ler o prin cí pio do fi nan ci a men to pú bli -
co de cam pa nha. 

Te nho con vic ção de que o fi nan ci a men to pú bli -
co de cam pa nha re ti ra rá os po lí ti cos das pá gi nas po li -
ci a is, de vol ve rá dig ni da de à po lí ti ca bra si le i ra, pro por -
ci o nan do, as sim, que as opor tu ni da des se jam igua is
ou pelo me nos pa re ci das para to dos aque les que
bus ca rão a dis pu ta ele i to ral.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, pelo
pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não te nho
ne nhu ma ilu são de que a apro va ção des te pro je to, caso 
ve nha a se tor nar em lei da for ma como está sa in do do
Se na do, ve nha a es ta be le cer uma igual da de ab so lu ta
en tre os con cor ren tes em uma ele i ção. To dos sa be mos
que vi ve mos numa so ci e da de ca pi ta lis ta, como dis se o
Se na dor Ro ber to Re quião, só que este pro je to visa a di -
mi nu ir as de si gual da des en tre os di ver sos com pe ti do -
res numa ele i ção, por que de mo cra cia pres su põe um
mí ni mo de igual da de de di re i tos e de ca pa ci da de de
com pe tir, de se apre sen ta rem para o ele i to ra do de uma
for ma mi ni ma men te com pe ti ti va.

O pro je to, sem dú vi da al gu ma, tem vá ri os pro -
ble mas, e al guns dos le van ta dos pelo Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res são pro ce den tes. Eu, par ti cu lar -
men te, pre fe ri ria que esta lei não en tras se em tan tos
de ta lhes com re la ção à dis tri bu i ção en tre di re tó ri os
re gi o na is, na ci o na is, mu ni ci pa is. Se que re mos for ta -
le cer os par ti dos, ga ran tir au to no mia para eles, en -
ten do que essa de ve ria ser uma ques tão de eco no -
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mia in ter na de cada par ti do. Cada par ti do dis tri bu i ria
os re cur sos de acor do e da for ma que ele en ten der
como mais de mo crá ti cos, de acor do com os es ta tu tos 
do par ti do, com os re gi men tos do par ti do. Eu, par ti cu -
lar men te, pre fe ri ria que a lei não en tras se nes se grau
de de ta lhe. Po rém, ao mes mo tem po, é pre ci so re gis -
trar que a Co mis são de Re for ma Po lí ti ca do Se na do
foi ins ta la da em 1995, ten do pro du zi do um re la tó rio
que foi apro va do em 1998. To dos os mem bros des ta
Co mis são en ten di am que, de uma for ma ou de ou tra,
a ques tão do fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha era 
a base para se es ta be le cer um mí ni mo de igual da de
de com pe ti ção.

Alguns di zem que será di fí cil fis ca li zar. Acre di to
que ocor re rá exa ta men te o con trá rio. Hoje, to dos nós
sa be mos que a pres ta ção de con tas dos par ti dos e
dos can di da tos é uma obra de fic ção, por que os tri bu -
na is não têm como es ta be le cer tal fis ca li za ção. A par -
tir do mo men to em que o con tri bu in te e a po pu la ção,
de um modo ge ral, ti ve rem co nhe ci men to de que as
cam pa nhas ele i to ra is são fe i tas com o di nhe i ro pú bli -
co, a pró pria so ci e da de ci vil de sen vol ve rá me ca nis -
mos e ins tru men tos para es ta be le cer a sua fis ca li za -
ção. Por tan to, an tes de se co me çar a ele i ção, pas sa rá 
a ser de co nhe ci men to pú bli co o vo lu me de re cur sos
que cada par ti do e cada can di da to têm para a sua
ele i ção, fi can do mu i to mais fá cil cons ta tar os cha ma -
dos si na is ex te ri o res de ri que za, o que po de rá pos si -
bi li tar o can ce la men to do re gis tro de can di da tu ras
ain da du ran te o pró prio pro ces so ele i to ral. To dos nós
sa be mos que es ta be le cer o can ce la men to ou a cas -
sa ção de man da to de um Par la men tar, que te nha co -
me ti do abu so de po der eco nô mi co du ran te as ele i -
ções, é in fi ni ta men te di fí cil.

Por isso, Sr. Pre si den te, sem qual quer ilu são de
que isso ve nha a ser uma pa na céia para to dos os pro -
ble mas da nos sa de mo cra cia, mas con si de ran do um
tre men do avan ço em re la ção à si tu a ção atu al e que,
com cer te za, a Câ ma ra dos De pu ta dos es ta be le ce rá
mo di fi ca ções, já que lá exis te um pro je to tra mi tan do
que pro põe um fi nan ci a men to mis to pú bli co e pri va do
para as ele i ções. Acre di to que, de po is des se de ba te
na Câ ma ra dos De pu ta dos e do seu re tor no ao Se na -
do, pos sa mos apre ci ar as emen das que a Câ ma ra
apre sen ta rá e, as sim, apro var um pro je to que ve nha
me lho rar sen si vel men te as con di ções da nos sa de -
mo cra cia.

Por tan to, o nos so voto é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora -
do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al -
men te, tam bém de se jo re gis trar a opor tu ni da de de
vo tar um pro je to des se sig ni fi ca do, cum pri men tan do
o seu au tor, Se na dor Sér gio Ma cha do.

Re al men te, nes te País, há que se bus ca rem for -
mas a fim de que os fa tos ocor ram, di mi nu in do as dis -
tân ci as que o di nhe i ro im põe. Sa be mos hoje que os
dis tan ci a men tos dos que têm da que les que não têm
são mu i to gran des e acen tu am-se a cada mo men to
que pas sa por que vi ve mos num país ca pi ta lis ta com
po lí ti cas ex clu den tes, que de sem pre gam e di fi cul tam
a vida do agri cul tor no cam po, do pe que no e mé dio
em pre sá rio.

Des se modo, exis te o gran de di vi sor, que in fe liz -
men te é a ques tão eco nô mi ca. Qu an do se tra ta de
ele ger re pre sen tan tes para uma Câ ma ra de Ve re a do -
res, para o Con gres so Na ci o nal, para uma Pre fe i tu ra
e mes mo para a Pre si dên cia des te País, de ve mos
aper fe i ço ar o pro ces so. Acre di to que o au tor e esta
Casa têm esta vi são: em pri me i ro lu gar, pode aper fe i -
ço ar-se o pro je to; em se gun do lu gar, o pro je to, por si
só, no mo men to em que es ta be le cer um fi nan ci a men -
to pú bli co, um re cur so des ti na do aos Par ti dos, che -
gan do aos can di da tos de uma for ma mais de mo crá ti -
ca, re sol ve rá os pro ble mas que es ta mos vi ven do a
cada ele i ção que pas sa, que é o po der eco nô mi co, in -
ter fe rin do, exi gin do e de fi nin do re sul ta dos, con tra ri an -
do, mu i tas ve zes, o de se jo e o sen ti men to do ele i tor.
De cer ta for ma, o de se jo é vi o la do por uma ma ci ça
pro pa gan da de ações – que sa be mos – pra ti ca das de 
for ma en ga no sas e cri mi no sas.

Então, a dis cus são, ló gi co, tem que ser apro fun -
da da. A dis cus são numa ele i ção, seja para o car go
que for, tem que ser pri o ri za da; não se pode de i xar va -
ler a apa rên cia, o ma i or nú me ro de pro pa gan da, a os -
ten ta ção a que mu i tas ve zes as sis ti mos.

Nas úl ti mas ele i ções para Go ver nos de Esta do
e para a pró pria Pre si dên cia da Re pú bli ca, cons ta ta -
mos que a for ça do di nhe i ro pe sou mu i to. Vi mos cam -
pa nhas que sem pre ocor re ram num ní vel de dis cus -
são ide o ló gi ca, pro gra má ti ca, como tam bém vi mos
cam pa nhas ad qui rin do uma co no ta ção, em de ter mi -
na dos mo men tos, se me lhan te à pró pria os ten ta ção
ca pi ta lis ta dos Esta dos Uni dos em ter mos de cor, de
gen te na rua, de ban de i ras, com toda aque la gen te
sen do paga, ape sar de mu i tos di ze rem que não. Mas
sa be mos que são pa gos, sim. Então se es ta be le ce
uma di fe ren ça en tre quem vem com pro pó si tos, com
pro gra mas e quem en ga na pela apa rên cia do ”já ga -
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nhou“, da pos si bi li da de e do po der eco nô mi co. Enfim, 
so bre põe-se aos re sul ta dos de mo crá ti cos que de ve -
ri am ser co lo ca dos em pri me i ro lu gar.

Enten de mos que o pro je to vem em boa hora,
mas te mos que apro fun dar exa ta men te a ques tão de -
mo crá ti ca da es co lha dos re pre sen tan tes. O que en -
ten de mos é que a de mo cra cia deve for ta le cer-se na
pos tu ra de com pro mis so de quem se can di da ta e dos
ele i to res.

Pa re ce-me que cada vez mais a res pon sa bi li da -
de do voto as su me essa co no ta ção e trans cen de
aque les que se can di da tam com os mais di fe ren tes
in te res ses, pu ros ou im pu ros, por que o ele i tor está
ven do a res pon sa bi li da de de quem che ga ao Con -
gres so Na ci o nal, a um Par la men to, a uma Câ ma ra de
Ve re a do res e o que deve ser le va do em con si de ra ção. 
A apa rên cia eco nô mi ca é algo que de ve mos de mons -
trar den tro des se pro ces so de mo crá ti co que to dos
de fen de mos.

Por isso que re mos di zer que ad mi ti mos al gu -
mas con si de ra ções de que o pro je to pre ci sa ser aper -
fe i ço a do, mas o im por tan te é que está pos ta a dis cus -
são e co me ça a de sen ca de ar-se uma mu dan ça de
men ta li da de e de ação, con ce den do ma i or igual da de
àque les que de se jam re pre sen tar o povo.

Cum pri men tos ao au tor.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a

pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião, para en ca mi -
nhar a vo ta ção. S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ouvi pro nun ci a -
men tos ex tre ma men te bem in ten ci o na dos, que me fa -
zem lem brar o ve lho ide a lis mo he ge li a no, co lo ca do
em sua for ma ver da de i ra por Marx e Engels. O ide a -
lis mo cri ti ca do por Marx e Engels era a ten ta ti va de
uma con for ma ção da re a li da de a um mo de lo in te lec -
tu al, a um mo de lo so nha do. Esta mos pro pon do o im -
pos sí vel. Se não, ve ja mos: por que não es ta be le cer
uma le gis la ção que ga ran ta um li mi te mí ni mo de re -
cur sos para a par ti ci pa ção dos can di da tos que não
têm su por te do po der eco nô mi co, mas que es ta be le -
ça um li mi te má xi mo de des pe sa, de qual quer ori gem
no pro ces so ele i to ral?

Fui can di da to ao Go ver no do Pa ra ná. Gas tei
R$481 mil; meus ad ver sá ri os gas ta ram R$66 mi -
lhões. Per di a ele i ção por mu i to pou co, mas per di. Se
hou ves se um va lor ra zoá vel de li mi te má xi mo, es ta -
ría mos di ri gin do toda a fis ca li za ção nes se sen ti do.
Mas um va lor ra zoá vel. Por que o va lor im pos sí vel, o
va lor ide a lis ta ja ma is será cum pri do. Ao con trá rio do

que pre ten de a boa von ta de dos ide a lis tas que de fen -
dem o pro je to, es tão, na ver da de, ins ti tu ci o na li zan do
a cor rup ção ele i to ral, por que ofi ci a li zam o ca i xa ofi ci al 
e trans for mam em ofi ci al tam bém o ca i xa dois, em
que as con tri bu i ções se quer se rão con ta bi li za das.

Atu al men te, as con tri bu i ções dos em pre sá ri os,
pelo me nos as fe i tas e ace i tas de boa-fé, fa zem par te
da de cla ra ção de cada can di da to, em re la ção às suas 
des pe sas, ao Tri bu nal Ele i to ral. Na fór mu la pre ten di -
da, em que to das as con tri bu i ções são pro i bi das, te re -
mos, ne ces sa ri a men te, um ca i xa dois, pois o em pre -
sá rio que re sol ver fi nan ci ar de ter mi na do can di da to
não po de rá, mes mo que ren do, ofi ci a li zar a de cla ra -
ção de sua con tri bu i ção.

Isso me lem bra, Sr. Pre si den te, o ide a lis mo da
”Lei Seca“ nos Esta dos Uni dos, que, em de ter mi na do
mo men to, re sol veu pro i bir todo e qual quer con su mo
de be bi da al coó li ca, con tra todo um pro ces so cul tu ral
de cos tu mes de in ges tão do ve lho bour bon, uís que
de mi lho ame ri ca no. A pro i bi ção en se jou a or ga ni za -
ção das qua dri lhas, que de ram su por te à má fia ame ri -
ca na. Qu an do os Esta dos Uni dos abri ram os olhos e
a ”Lei Seca“ foi re vo ga da, as má fi as es ta vam or ga ni -
za das. E, não po den do mais dar se gu ran ça e ven der
ál co ol, pas sa ram a in te grar todo um pro ces so de or -
ga ni za ção cri mi nal, ven den do se gu ran ça a pe que nas 
em pre sas, tra fi can do ou tras dro gas e, fun da men tal -
men te, se or ga ni zan do na so ci e da de e pe ne tran do o
Ju di ciá rio e o Le gis la ti vo, uma or ga ni za ção que não
foi su pe ra da até hoje.

Mas isso não foi só nos Esta dos Uni dos. Uma lei 
pa re ci da com esta, que ten ta con for mar a re a li da de a
um mo de lo ide al e im pra ti cá vel, foi tam bém im plan ta -
da por Gor ba chev, na Rús sia. A ”Lei Seca“ rus sa, que
deu ori gem à má fia rus sa na dis tri bu i ção e pro du ção
de be bi da e, pos te ri or men te, à or ga ni za ção dos rac -
kets, que ven di am se gu ro, como or ga ni za ção ma fi o -
sa ame ri ca na, no as sal to a ban cos e na cri mi na li da de 
or ga ni za da, de que a Rús sia até hoje não se li vrou.

Nós es ta mos pro pon do uma in con gruên cia.
Esta mos fa zen do apres sa da men te. Esta mos le van -
tan do a ban de i ra da mo ra li da de e es ta mos im plan tan -
do a imo ra li da de e cri an do o ca i xa dois pa ra le lo e in -
con fes sá vel. Tão fá cil se ria es ta be le cer mos te tos fis -
ca li zá ve is, ra zoá ve is, não ba i xos de ma is, nun ca al tís -
si mos, como os que exis tem hoje, por que o va lor das
cam pa nhas está li be ra do, e re cur sos mí ni mos, para
que os can di da tos sem o pa tro cí nio das gran des em -
pre sas e sem re cur sos pes so a is pu des sem par ti ci par
do pro ces so.
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Tal vez a mi nha in ter ven ção fi que até an ti pá ti ca
para os co le gas Se na do res que de fen de ram a idéia,
mas, per do em-me, este pro je to é um pro je to ide a lis ta, 
in con gru en te e terá como efe i to exa ta men te o con trá -
rio da mo ra li za ção pre ten di da. É o pro je to da ofi ci a li -
za ção da cor rup ção do pro ces so ele i to ral no País.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, pelo pra -
zo de cin co mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
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, até pode ter
ra zão o no bre com pa nhe i ro, Se na dor Re quião. Mas
acon te ce que pre ci sa mos ter um iní cio. Hoje, no Bra -
sil, não há iden ti da de, não há eqüi da de nes te cam po.

O emi nen te Se na dor Re quião cha mou de ”en -
fer ma ria“. Acho que pre ci sa mos ter a ”en fer ma ria“.
Pre ci sa mos co me çar com um fun do de cam pa nha,
ter um in trói to, por que há uma dis cri mi na ção mu i to
gran de. O que pre ci sa mos fa zer pre va le cer? Hoje, é a
tese das idéi as. Como está co lo ca do, os par ti dos ou
os can di da tos que não têm di nhe i ro, não con se guem,
não há ex pec ta ti va, de acor do com as pes qui sas, de
lá che gar. Não con se guem nem ar re ca dar re cur sos.
Por que onde não há pers pec ti va de che ga da, nin -
guém in ves te. Aí é aque le cor re-corre e o de ba te das
idéi as não exis te.

Se hou ver um pa ta mar mí ni mo, uma base, em
que to dos os par ti dos re ce bam uma im por tân cia para
po de rem ini ci ar um de ba te com a Na ção, com os ele i -
to res, le var as idéi as, con di ções mí ni mas de in -
fra-estrutura para que apa re çam as idéi as, os con te ú -
dos em cam pa nha, e não as ma qui a gens mu i tas ve -
zes fe i tas com re cur sos, com di nhe i ro – e aí o que pre -
va le ce é a pro pa gan da da mer ca do ria, não o con te ú -
do, as idéi as. Pre ci sa mos le var o Bra sil a isso.

Cre io que, com essa pro pos ta, es ta mos ini ci an -
do a tese. To dos vão, em igual da de de con di ções, em
ní vel na ci o nal, es ta du al ou mu ni ci pal, de ba ter suas
te ses. Assim, o ele i tor terá con di ções de ana li sar o

con te ú do, a par te subs tan ti va da ques tão e não os
ador nos que são, por ve zes, fa bri ca dos com re cur -
sos. Para ini ci ar, Sr. Pre si den te, a pro pos ta é vá li da.
Te re mos con di ções de en fren tar a si tu a ção com des -
pre o cu pa ção, com a pres ta ção de con tas, é cla ro.
De po is, será pos sí vel, tal vez, es ta be le cer a con tri bu i -
ção até um cer to li mi te. Mas a base, a ”en fer ma ria“,
como diz o Se na dor Ro ber to Re quião, é ne ces sá ria.
Te mos que apro var a le gis la ção para co me çar, de
uma vez por to das, a ter con di ções de igual da de en tre 
os Par ti dos e para fa zer com que as idéi as pas sem a
fi gu rar em pri me i ro pla no no de ba te na ci o nal.

É a po si ção que es po so, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos, por cin co mi -
nu tos.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem par ti do – DF.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como está
não pode fi car. Não se tra ta de ide a lis mo, mas do ób -
vio. Mi nha ex pe riên cia na ati vi da de par la men tar – que 
não é mu i to lon ga e à qual che guei pela ele i ção – en -
si na-me que, como já foi dito aqui, o ful cro, o iní cio da
cor rup ção se en con tra no pro ces so ele i to ral, pelo me -
nos um dos fun da men tos des sa for tís si ma cor rup ção
po lí ti ca bra si le i ra.

Não con cor do com essa idéia de que não po de -
mos fa zer uma lei que ten te me lho rar um pou co a si tu -
a ção por que essa le gis la ção não será ca paz de, na
prá ti ca, ter uma atu a ção re den to ra, cor re ti va, mo ra li -
zan te. Se fos se as sim, esse mes mo ar gu men to po de -
ria ser am pli a do a pra ti ca men te tudo, a to das as leis
que fa ze mos aqui.

O que sei da mi nha ex pe riên cia é que mu i tos ci -
da dãos in te li gen tes, ho nes tos, ca pa zes de tra zer a
sua con tri bu i ção não che gam a gal gar nem a Câ ma -
ra de Ve re a do res, mu i to me nos con se guem ser de -
pu ta dos es ta du a is ou fe de ra is, por fal ta ab so lu ta de
re cur sos. Sei dis so! Co me cei mi nha cam pa nha ele i to -
ral com duas cor ne tas em pres ta das, eu e Chi co Vi gi -
lan te, na ro do viá ria.

Des se modo, te nho cer te za de que sou uma ex -
ce ção ra rís si ma. E fui fi can do tris te à me di da que os
vo tos fo ram se trans for man do em mer ca do ri as ca rís -
si mas  cada vez es tão mais so fis ti ca das es sas mer ca -
do ri as ele i to ra is  e bom bas mo ne tá ri as eram lan ça -
das por es ses mo no pó li os do po der eco nô mi co so bre
o ele i to ra do. Pe que nos par ti dos po bres de tra ba lha -
do res, com mu i to sa cri fí cio, con se gui am dis tri bu ir, por 
exem plo, imi tan do os gran des, 500 ca mi sas; en quan -
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to isso, al guns aqui em Bra sí lia, que cons ti tui um ele i -
to ra do pe que no, dis tri bu íam 2 mi lhões de ca mi sas.

Para re su mir, Srs. Se na do res, quan do sem pre
lu tei para que não re ce bês se mos nada de ne nhum
em pre sá rio, ban que i ro ou em pre i te i ra  sem pre lu tei
por isso , vi, com tris te za, o ca pi tal pe ne trar tam bém
no Par ti do dos Tra ba lha do res. E, uma vez que ele pe -
ne tra, é como uma nó doa que não pode ser re ti ra da,
uma vez que aque les que re ce bem au xí lio da Ode -
brecht, das gran des em pre i te i ras, dos ban que i ros,
ob vi a men te fi cam ini bi dos, im pos si bi li ta dos de, por
exem plo, fis ca li zar as obras da das pelo Go ver no a es -
sas em pre i te i ras, por que, se elas fo rem fis ca li za das,
se fo rem ape na das, ob vi a men te, na pró xi ma ele i ção,
não da rão ne nhum cen ta vo àque les que abri ram pro -
ces so ou in qué ri to con tra elas e aca ba ram ape nan do
es ses gran des for ne ce do res de re cur sos mo ne tá ri os
para as cam pa nhas.

Sr. Pre si den te, para ter mi nar, que ro di zer que,
uma vez ini ci a do o pro ces so da cor rup ção, ele per du -
ra pe las ele i ções fu tu ras, não pára nun ca. E o que
acon te ce com um go ver no, ain da que com bons pro -
pó si tos éti cos, mo ra is e de exa ção da co i sa pú bli ca?
Não pode abrir, não tem co ra gem de abrir in qué ri tos,
in ves ti gar e ape nar es ses que re a li zam os gran des in -
ves ti men tos ele i to ra is. Por tan to, no pla no in di vi du al,
se eles dão, ob vi a men te que rem re ce ber. E um de pu -
ta do, um se na dor, um re pre sen tan te do povo já en tra
com o seu man da to com pro me ti do, com os seus vo -
tos pre de ter mi na dos, ven di dos de an te mão. O seu
man da to fica in qui na do des de o prin cí pio com esse
ví cio, com essa nó doa que ja ma is po de rá ser re ti ra da.

Di an te do ex pos to, voto a fa vor do pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião Ro cha, por
cin co mi nu tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT  AP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, meu voto é fa -
vo rá vel a este pro je to, po rém não o vejo como uma
pa na céia. Mu i to pelo con trá rio, en ten do-o como re -
mé dio pa li a ti vo para uma pa to lo gia crô ni ca, que cor rói 
sis te ma ti ca men te o pro ces so ele i to ral bra si le i ro.

A cor rup ção no pro ces so ele i to ral no nos so
País, e di ria até no mun do, cer ta men te não será sa na -
da com o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha. Se ria
ilu são e in ge nu i da de ad mi tir isso. Por ou tro lado, tam -
bém não se pode pen sar que é este pro je to que vai
ge rar e in ten si fi car a cor rup ção no pro ces so ele i to ral,
na po lí ti ca na ci o nal, con for me apre goa o meu emi -
nen te co le ga Se na dor Ro ber to Re quião.

Esse pro ces so é crô ni co, está ins ta la do e será
man ti do, sim. O fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha
pode, em par te, co i bir a cor rup ção, mas não acre di to
que pos sa in ten si fi car o já tão de plo rá vel es ta do em
que se en con tra o pro ces so ele i to ral bra si le i ro, em ge -
ral mo vi do por acor dos es pú ri os, con cha vos e in te res -
ses pre pon de ran te men te eco nô mi cos. É a má qui na
ad mi nis tra ti va que tri tu ra a cons ciên cia do ele i tor, per -
ver te a von ta de do ci da dão e faz pre va le cer o sub -
cons ci en te na hora de vo tar so bre o cons ci en te, que
se ria a ló gi ca.

Este pro je to, so bre tu do, per mi te, sim, o me lhor
equi lí brio das for ças po lí ti cas re pre sen ta ti vas do povo 
no Par la men to na ci o nal. Eu e o Se na dor Gil vam Bor -
ges, que fo mos ele i tos pelo Ama pá em 1994, dis pu -
ta mos a ele i ção con tra dois re pre sen tan tes da eli te
eco nô mi ca na ci o nal. E ven ce mos o ple i to com um vo -
lu me de re cur sos mu i to in fe ri or àque le apli ca do pe los
nos sos ad ver sá ri os.

É ló gi co que o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa -
nha per mi ti rá, pelo me nos, que pes so as re pre sen ta ti -
vas dos me nos fa vo re ci dos pos sam mais fa cil men te
al can çar a con di ção de re pre sen tan tes tam bém no
Par la men to na ci o nal. É nis so que acre di to, como tam -
bém cre io no apri mo ra men to de to dos os pro ce di -
men tos ema na dos da prá ti ca po lí ti ca, so bre tu do
aque la que pre va le ce no Con gres so Na ci o nal. É por
isso que apo io e de fen do o fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nha.

De fato, Sr. Pre si den te, não pos so de for ma ne -
nhu ma ad mi tir que, por um pas se de má gi ca, por um
de cre to, por uma lei no Con gres so Na ci o nal, er ra di -
que-se, de uma vez por to das, a cor rup ção den tro das
ele i ções. Mas cer ta men te se pode apri mo rar isso, e o
Se na do dá uma gran de con tri bu i ção com este pro je to
que vo ta re mos a se guir, so bre pra zo de fi li a ção par ti dá -
ria, re la ti vo à re for ma po lí ti ca que o Bra sil tan to pre ci sa.

Então, este é mais um pro je to, que, jun ta do a
ou tros, como por exem plo o pro je to da lis ta par ti dá ria, 
que dá pri o ri da de à op ção pelo Par ti do, pela idéi as, e
não pelo em ba te cor po ra ti vo e mais per so na li za do.

A par tir daí, este pro je to pode con tri bu ir para o
apri mo ra men to da le gis la ção na ci o nal e da prá ti ca
po lí ti ca do nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pelo pra -
zo de cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Anto nio 
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Car los Va la da res já se ma ni fes tou pelo Par ti do So ci a -
lis ta Bra si le i ro em ter mos que cor res pon dem ao nos -
so pen sa men to. Entre tan to, é opor tu no di zer uma
bre ve pa la vra, por que este é um as sun to que me pre -
o cu pa, há bas tan te tem po, e aos so ci a lis tas em ge ral, 
mu i to pro fun da men te.

O Se na dor La u ro Cam pos, no seu en ca mi nha -
men to, dis se mu i to bem algo ób vio, mas que, no fun -
do, traz uma gran de sa be do ria: ”como está não pode
fi car“. A ver da de é que a in fluên cia do po der eco nô mi -
co nas ele i ções cons ti tui a ma i or ame a ça à de mo cra -
cia, ao sis te ma de mo crá ti co, ao pro ces so de mo crá ti -
co, tan to no nos so País como em qual quer país que
per mi ta o fi nan ci a men to com re cur sos pri va dos, ins ti -
tu ci o na li zan do uma re pre sen ta ção que é, an tes de
tudo, de na tu re za eco nô mi ca. S. Exª dis se mu i to bem,
e con fir mo a sua as ser ti va de que há mu i to ci da dão
bra si le i ro in te res sa do na po lí ti ca, na vida pú bli ca do
País e que gos ta ria de ser can di da to e que de i xa de
sê-lo por que não dis põe do mí ni mo de re cur so para
en fren tar os cus tos de uma cam pa nha, que se ele -
vam a cada ele i ção.

Sr. Pre si den te, este pro je to deve ser sa u da do
como algo que vai re du zir a in fluên cia do po der eco -
nô mi co. Abso lu ta men te, sa be mos que não vai ex tin -
gui-la com ple ta men te, mas é pre ci so dar um pri me i ro
pas so e aper fe i ço ar, em fun ção dos re sul ta dos que se 
vai ob ten do com a apli ca ção do novo sis te ma.

O Se na dor Ro ber to Re quião tem mu i ta ra zão no 
que diz, no que ale ga. Entre tan to, à me di da que ti ver -
mos um fi nan ci a men to pú bli co, vai se pro du zir uma
cer ta ho mo ge ne i za ção dos gas tos de cam pa nha. As
cam pa nhas se rão ba li za das ra zo a vel men te por um
gas to que vai cor res pon der ao fi nan ci a men to pú bli co;
e aque las cam pa nhas que exor bi ta rem subs tan ci al -
men te des se pa drão fi ca rão vi sí ve is aos Par ti dos
com pe ti do res, ao Mi nis té rio Pú bli co, aos ci da dãos em 
ge ral. Se rão, en tão, pas sí ve is de de nún ci as e de apu -
ra ções, para que haja a im pug na ção, aque las can di -
da tu ras cu jos cus tos exor bi ta rem esse pa drão me di a -
no que será dado pelo fi nan ci a men to pú bli co.

Re co nhe cen do que há, evi den te men te, mu i tos
es pa ços para me lho rar a le gis la ção, este pri me i ro
pas so é im por tan te, e não po de mos re tar dá-lo. Te mos 
de to mar essa de ci são ago ra, para que en tre em vi gor 
na pró xi ma ele i ção e para que te nha mos uma ex pe -
riên cia que pos si bi li te o seu aper fe i ço a men to fu tu ro.

Esta é uma tese do Par ti do So ci a lis ta. Vo ta mos
a fa vor des te pro je to e o sa u da mos por sig ni fi car, pelo
me nos, um pas so im por tan te para re du zir a in fluên cia 
do po der eco nô mi co nas ele i ções, o que hoje cons ti tui 

a ma i or ame a ça ao re gi me de mo crá ti co em nos so
País.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça, pelo pra zo de
cin co mi nu tos.

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, na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, por onde pas sou este
pro je to, hou ve qua se uma es pé cie de acor do para
não atra pa lhar mos a sua tra mi ta ção, de i xan do-o se -
guir, e o ple ná rio se ria o lo cal apro pri a do para o de ba -
te. Qu e ro, en tão, de ba ter o pro je to.

Há vá ri os as pec tos que pre ci sam ser le van ta -
dos. Um deles diz res pe i to à ques tão or ça men tá ria. Se -
gun do cál cu lo que se pode su per fi ci al men te fa zer, o
cus to po de ria atin gir R$800 mi lhões; esse cus to, para
ser in se ri do na Lei Orça men tá ria, deve ter a ini ci a ti va do 
Pre si den te da Re pú bli ca. Ou a lei que pro põe esse novo 
gas to go ver na men tal pre ci sa di zer qua is são os ou tros
gas tos que se rão cor ta dos, sob pena de ca rac te ri zar
uma im pro pri e da de, uma in ju ri di ci da de e até uma in -
cons ti tu ci o na li da de. Este é o pon to nú me ro um.

Qu es tão nú me ro dois: o pro je to diz que ca be rá
aos di re tó ri os na ci o na is di vi dir o di nhe i ro, di vi dir os re -
cur sos. Ora, pode ha ver uma con cen tra ção de po der
que leve a que so men te as can di da tu ras ma jo ri tá ri as
– e nor mal men te, ape nas o can di da to a Go ver na dor – 
fi quem com os re cur sos. Em que con di ção fi ca rão os
can di da tos a De pu ta do Fe de ral ou Esta du al, que po -
de rão ser, em cada Par ti do, 60, 70 ou 80 no mes, às
ve zes até 120 no mes? Sub di vi di da essa quan tia para
os De pu ta dos Fe de ra is e Esta du a is de cada Par ti do,
quan to ca be rá a cada um? Não se sabe, por que não
se sabe quan tos can di da tos cada Par ti do terá – isso
de pen de das con ven ções.

Ago ra, se por ou tro lado ape nas o can di da to a
Go ver na dor re ti ver para si to dos os re cur sos que ca -
bem ao di re tó rio es ta du al e de i xar à mín gua os can di -
da tos a De pu ta do, es ta re mos con de nan do os can di -
da tos a Se na dor, a De pu ta do Fe de ral e a De pu ta do
Esta du al a se rem ile ga is, por que a lei pro í be que se
gas te do pró prio bol so. Ora, se al guém to mar um táxi
para ir ao co mi tê da cam pa nha ele i to ral es ta rá gas -
tan do do pró prio bol so. Se os re cur sos não vi e rem do
di re tó rio es ta du al, o can di da to a De pu ta do se vê obri -
ga do a gas tar do pró prio bol so ou, even tu al men te, a
re cor rer a um apo io fi nan ce i ro de ter ce i ros, ile gal, isso 
o con de na à ile ga li da de? Isso o con de na à mar gi na li -
da de? Por tan to, o pro je to não é bom.
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Em ter ce i ro lu gar, que ro di zer que con cor do
tam bém com o Se na dor Ro ber to Re quião quan to à
ques tão do ca i xa dois, ele não eli mi na o ca i xa dois.
Alguém pode di zer: ”Bom, do pon to de vis ta le gal, en -
tão, po de mos de fato di zer que isso sem pre exis ti rá e
que nun ca de i xa rá de exis tir“. Re cor do que, re cen te -
men te, se re ve lou o con jun to de apo i os que a Con fe -
de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol, CBF, deu a vá ri os
Deputa dos. Po de-se dis cor dar de que a Con fe de ra -
ção Bra si le i ra de Fu te bol te nha apo i a do De pu ta dos
Fe de ra is, mas de uma co i sa se sabe: aqui lo fi cou
trans pa ren te, e a CPI de mons trou isso. Aqui lo fi cou
cla ro. E até para con fe rir, quan do um de ter mi na do
De pu ta do de um Par ti do no Rio de Ja ne i ro não de cla -
rou nas suas con tas que ha via re ce bi do esse re cur so, 
até isso pôde ser con fe ri do. Qu an do, nes sas no vas
con di ções, atra vés do ca i xa dois, isso não po de ria ser 
con fe ri do.

Sr. Pre si den te, tam bém sou fa vo rá vel ao fi nan ci a -
mento pú bli co, mas este pro je to não é bom. Este não
é bom, e acho que po de ría mos adi ar esta vo ta ção e
exa mi nar os di ver sos pro je tos exis ten tes – o Se na dor
Pe dro Si mon tem um e há ou tros –, dos qua is po de -
ría mos pro du zir um subs ti tu ti vo aten den do a es ses
de ta lhes, por que, se não, es ta re mos aban do nan do os
De pu ta dos Fe de ra is à sor te e à ori en ta ção es ta be le -
ci da pelo Di re tó rio Na ci o nal e, mu i tas ve zes, pelo con -
tro le que tem em cima das ver bas, os cha ma dos Di re -
tó ri os Esta du a is.

Se al guém não for ami go do pre si den te do Di re -
tó rio Esta du al, vai mor rer à min gua na cam pa nha ele i -
to ral, prin ci pal men te De pu ta dos que, às ve zes, têm
cla ra dis si dên cia. Então, não há se quer o di re i to de
dis si dên cia, por que aí não re ce be re cur sos e é obri -
ga do a pra ti car o ilí ci to, que é ti rar di nhe i ro do seu pró -
prio bol so para pa gar as suas con tas de cam pa nha.
Isso se tor na rá ilí ci to. Isso se tor na rá ile gal.

O que peço não é a re je i ção do pro je to; é o adi a -
men to da sua vo ta ção. Ain da te mos até o dia 1º de ou -
tu bro para vo tar esta ma té ria, por que vo tá-la hoje
exa ta men te? Essa é uma ques tão ain da em aber to.
Há ou tros pro je tos e po de mos dis cu tir a ques tão. Cre -
io que de ba ter não é, nes te mo men to, da no so para a
idéia em si, que pode ser me lhor apro ve i ta da, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, pelo pra zo de
cin co mi nu tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. Se na do ras, Srs. Se na do res, que ro

ra ti fi car a po si ção que já ma ni fes tei em ou tra opor tu -
ni da de, quan do este as sun to aqui foi dis cu ti do. O as -
sun to já foi bas tan te de ba ti do, mas, como a vo ta ção
não é no mi nal, eu que ria de i xar ex pli ci ta da a mi nha
po si ção. 

Sou con tra por que não tra ba lho com a ilu são de
que ape nas essa ati tu de es ta rá mo ra li zan do as cam -
pa nhas. Re cor do-me de que, quan do foi ofi ci a li za da a 
do a ção para as cam pa nhas, quan do se cri a ram os
bô nus, o ob je ti vo era o mes mo: que se eli mi nas sem
as do a ções de ca i xa 2; no en tan to, la men ta vel men te,
isso con ti nua em to das as cam pa nhas por todo este
nos so Bra sil.

Enten do que de ve mos dis cu tir um pou co mais,
en con trar al gu mas ou tras al ter na ti vas. Mas o Bra sil
vive uma es cas sez enor me de re cur sos e não se ria
nes te o mo men to que iría mos ilu dir a nós mes mos, ou 
ilu dir gran de par te da so ci e da de, des vi an do re cur sos
da po pu la ção, di nhe i ro pú bli co, para ape nas con tri bu ir
como par te das cam pa nhas que se rão re a li za das.

Não tra ba lho com essa ilu são, por isso, a mi nha
po si ção é con trá ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do pelo tem po de
cin co mi nu tos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si -
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, te nho que sa u dar este
mo men to do Se na do bra si le i ro. 

Te nho con vic ção for ma da de lon ga data so bre o
fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha e vol to a um mo -
men to cru ci al da vida bra si le i ra, dra má ti co até, quan -
do das mi nhas in ves ti ga ções da CPI do PC, no re la tó -
rio fi nal, de di quei um ca pí tu lo às ca u sas que ge ra ram
o Esque ma PC, e, den tre elas, o fi nan ci a men to de
cam pa nhas, que na que la épo ca, in clu si ve, era pro i bi -
do, como bem si tu ou aqui o Se na dor José Fo ga ça. 

Na que le mo men to, o que se ve ri fi ca va era que
todo me ca nis mo, que todo pro ces so de cor rup ção se
as sen ta va numa mo ti va ção: o fi nan ci a men to das
cam pa nhas ele i to ra is, os fun dos de cam pa nha, as ca -
i xi nhas de cam pa nha, en fim, o re cru ta men to de re -
cur sos de uma tri an gu la ção cri mi no sa – obra pú bli ca,
em pre sá rio, au to ri da de pú bli ca e can di da to.

Nes se pro ces so, su ge ría mos nós, in clu si ve bus -
can do apo io em pro pos tas que já tra mi ta vam, sa ne ar
o pro ces so ele i to ral, para que a li ber da de e, so bre tu -
do, a iso no mia fos sem pos sí ve is, já que aque les que
re ce be ram – via dos es que mas de cor rup ção ou via
dos re cur sos pri va dos ilí ci tos, mas que con se gui ram
en gor dar as cam pa nhas ele i to ra is na ba bes cas, gran -
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di o sas, com re cur sos que, no mo men to se guin te,
sem pre foi o Erá rio quem pa gou –, os fa vo res an te ci -
pa dos, so bre tu do os ele i tos, por cer to pro ce de ram
pa ga men tos exor bi tan tes a pos te ri o ri, já no uso dos
car gos pú bli cos.

Sr. Pre si den te, este pro je to, esta pro pos ta, no
pas sa do, ha via eu apre sen ta do à Na ção, e, in fe liz -
men te, dor mi tou des de 1992. Mas, fe liz men te, hou ve
o ti ro cí nio do Con gres so, so bre tu do do Se na do. Aqui
que ro des ta car a au to ria e o tra ba lho do re la tor, que
de ram ao País a pos si bi li da de de se fa zer, da qui para
a fren te, com o fi nan ci a men to pú bli co, em pri me i ro lu -
gar, ba ra te an do o cus to ao Erá rio das cam pa nhas,
por que será mu i to mais ba ra to fi nan ci ar di re ta men te
do que na tri an gu la ção cri mi no sa, que a cor rup ção
afun da sem pre 10, 15 ve zes mais do que os re cur sos
que se rão des ti na dos via fi nan ci a men to pú bli co. 

Por isso, Sr. Pre si den te, va mos sa u dar este pro -
je to como o mo men to de com ba te à cor rup ção, de
com ba te à cor rup ção ele i to ral e, so bre mo do, de dar
hi gi dez à von ta de po pu lar, por que, em igual da de de
con di ções, to dos po de rão con cor rer, para dar ao povo 
bra si le i ro a pos si bi li da de da re pre sen ta ção le gí ti ma,
da re pre sen ta ção dig na, sem sus pe i ta; da re pre sen -
ta ção que cor res pon de à von ta de e à so be ra nia po -
pu lar. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, pelo tem po 
de cin co mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos num mo -
men to im por tan te da vida pú bli ca bra si le i ra. Quem de
nós po de ria ima gi nar, tem pos atrás, que es ta ría mos
vo tan do hoje um pro je to de fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nha ele i to ral?

Enten do que há mu i tas crí ti cas so bre a ques tão.
Vão di zer: Ora, mas o povo vai gas tar di nhe i ro para
uma ele i ção? Então, apre sen to um pou co das con tas.

Pre vê-se um cus to de R$7,00 por ele i tor. Con si -
de ran do que o Bra sil tem mais ou me nos 110 mi lhões
de ele i to res, a R$7,00 em cada ele i ção, gas ta ría mos
o equi va len te a R$770 mi lhões. Ora, se le var mos em
con ta que o Go ver no bra si le i ro gas ta R$8 bi lhões
com o pa ga men to de ju ros da dí vi da pú bli ca in ter na
bra si le i ra, a quan tia de R$770 mi lhões sig ni fi ca me -
nos de 10% do que se gas ta ao mês com a dí vi da pú -
bli ca. Em ou tras pa la vras, o ele i tor bra si le i ro tem que
com pre en der que o Bra sil gas ta ria em uma ele i ção –
que só se dá a cada dois anos – ape nas o va lor que o

Gover no gas ta em dois dias e meio com o pa ga men to
dos ju ros do ser vi ço da dí vi da in ter na pú bli ca bra si le i ra.
Por tan to, é um gas to ab so lu ta men te in sig ni fi can te.

Ago ra, é pre ci so com pre en der tam bém qual é a
ra zão dis so. A ra zão ob je ti va é fa zer com que os seg -
men tos em pre sa ri a is, os la ti fun diá ri os, os ban que i -
ros, as cor po ra ções mul ti na ci o na is fi nan ci em seus
can di da tos. Ele i tos os seus can di da tos com o di nhe i -
ro de suas cam pa nhas, es ses par la men ta res – go ver -
na do res, pre fe i tos, ve re a do res – se ri am seus em pre -
ga dos, seus agen tes, seus re pre sen tan tes e não do
povo que o ele geu, mas, efe ti va men te, se ri am fun ci o -
ná ri os da que les que fi nan ci a ram as suas cam pa nhas.

Em qual quer país de sen vol vi do do mun do, a
cam pa nha pú bli ca é fun da men tal. Ain da pen so que o
di nhe i ro pro pos to na lei é mu i to pou co. São os as pec -
tos po si ti vos da ma té ria. Somo à mi nha po si ção o que
dis se o Se na dor José Fo ga ça. Cre io que de ve ría mos
ana li sar mais pro fun da men te e que po de re mos ter tal
opor tu ni da de por que o pro je to ain da irá à Câ ma ra
dos De pu ta dos e, com cer te za, será emen da do,
podendo vol tar ao Se na do. Des sa for ma, te re mos
opor tu ni da de para ter um pro ces so de dis cus são
mais am pla. 

Pa re ce-me um pou co in jus to que o di nhe i ro seja 
dis tri bu í do na pro por ção da re pre sen ta ção de cada
Par ti do no Con gres so Na ci o nal. Ora, Par ti dos como o
PMDB ou o PFL te ri am uma quan ti da de de di nhe i ro
in fi ni ta men te ma i or do que o PT, o PSB ou o PDT. Ha -
ve ria um ní vel de de si gual da de mu i to gran de. Quem
sabe, Se na dor Sér gio Ma cha do, pu dés se mos apli car
à ques tão a fór mu la de di vi são do tem po na pro pa -
gan da ele i to ral, ou seja, ha ve rá um mí ni mo para cada
par ti do. A par tir daí, o res tan te se ria pro por ci o nal à re -
pre sen ta ção no Con gres so Na ci o nal. Caso con trá rio,
se rão R$7,00 de um ele i tor para um can di da to do PFL 
ou do PMDB e, tal vez, R$0,10 para um can di da to do
PSB, do PT ou do PDT. 

A si tu a ção pre ci sa ser me lhor ana li sa da, aper -
fe i ço ada, en tre inú me ras ou tras ques tões que aqui fo -
ram le van ta das. É o di re tó rio que vai co man dar, cada
par ti do terá sua nor ma, es ta be le ce rá sua re gra de
dis tri bu i ção do di nhe i ro, se é o Go ver na dor, o De pu ta -
do Esta du al, o De pu ta do Fe de ral ou o Se na dor que
irá re ce bê-lo. Não sei se po de mos de acre di tar que os 
par ti dos fa rão isso com jus ti ça e igual da de, por que
esse pon to não es ta mos im pon do na lei; o cri té rio de
cada um é que vai de fi nir essa ques tão. Há te mas
ques ti o ná ve is e que pre ci sam ser aper fe i ço a dos, em -
bo ra não en tre em ques tão a im por tân cia do Fun do
de Fi nan ci a men to de Cam pa nha.
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Sr. Pre si den te, o meu par ti do, o Par ti do So ci a lis -
ta Bra si le i ro, en ten de com mu i tas res tri ções esse pro -
je to, vota fa vo ra vel men te na ex pec ta ti va de que pos -
sa mos apro fun dar a sua dis cus são, es pe ran do que a
Câ ma ra o aper fe i çoe e, re gres san do ao Se na do, pos -
sa mos aper fe i çoá-lo mais ain da. Mas o Con gres so
Na ci o nal já dá um gran de pas so na bus ca de uma ele -
i ção mais jus ta e de uma re pre sen ta ção mais re a lis ta
do povo bra si le i ro. 

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 Gil ber to Mes tri nho, por cin co 
mi nu tos.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, es ta mos dis cu -
tin do um pro je to que é ob je to de ques ti o na men to pela 
sua pra ti ci da de. Esti ve fa zen do cál cu los com re pre -
sen tan tes de vá ri os Esta dos e che ga mos à con clu são 
de que um Esta do como To can tins, por exem plo, que
tem 600 mil ele i to res, re ce be ria por esse pro je to
R$4.200 mi lhões em nú me ros re don dos, e uma mé -
dia, em ele i ção, de 300 a 400 can di da tos a De pu ta dos 
Esta du al, Fe de ral, Se na dor e Go ver na dor. Com isso,
se ri am exa tos R$10.000,00 para cada can di da to.

Lá no Ama pá – fiz os cál cu los, Se na dor Gil vam
Bor ges –, da ri am pou co mais de R$7.000,00 para
cada can di da to. No Ama zo nas, se ri am R$6.800,00
re a is.

Assim, nes se caso, os Se na do res José Fo ga ça
e Ro ber to Re quião têm ra zão. O pro je to é bom, a in -
ten ção é boa. Se con se guís se mos en con trar uma fór -
mu la que es ta be le ces se te tos mais igua is para o fi -
nan ci a men to da cam pa nha – por que são pro fun da -
men te de si gua is mes mo as sim –, se ria óti mo. Mas a
ver da de é que ele não aten de ao ob je ti vo ma i ús cu lo
de sua con cep ção.

A idéia é mu i to boa, o ob je ti vo é ex tra or di ná rio,
mas não há pra ti ci da de al gu ma. Não vai dar di nhe i ro
para nin guém ou vai dar di nhe i ro ape nas para dois ou
três em cada Par ti do, e os ou tros se rão to dos cri mi no -
sos. To dos os ou tros vão res pon der na Jus ti ça ele i to -
ral por gas tar o di nhe i ro não per mi ti do na lei.

Sr. Pre si den te, em nome do PMDB, pe di ria a re -
ti ra da de pa u ta do pro je to para uma me lhor aná li se,
in clu si ve para se ve ri fi car a ques tão da lei or ça men tá -
ria, uma vez que ele pre vê uma des pe sa mas não es -
ta be le ce a fon te de co ber tu ra da des pe sa. Esta é ou -
tra re a li da de. 

Então, Sr. Pre si den te, di an te des ses ar gu men -
tos, pe di ria, em nome do PMDB, a re ti ra da de pa u ta
do pro je to para um me lhor exa me.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, pelo pra zo de
cin co mi nu tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Par ti do – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, des de 1995, o Se -
na dor Pe dro Si mon, por meio de um pro je to de emen -
da cons ti tu ci o nal, já não só se pre o cu pa va como tam -
bém apre sen ta va uma so lu ção para o fi nan ci a men to
das cam pa nhas pú bli cas. 

E, hoje, o Se na dor Sér gio Ma cha do traz no va -
men te este as sun to tão im por tan te para a pa u ta des ta 
ses são do Se na do. Este as sun to foi bas tan te dis cu ti -
do aqui, mas cre io que po de re mos exa mi ná-lo numa
ou tra ses são, uma vez que se gui rá para a Câ ma ra
dos De pu ta dos. Caso so fra al te ra ção na que la Casa,
re tor na rá ao Se na do para nova apre ci a ção.

O art. 24 do re fe ri do pro je to es ta be le ce que ”é
ve da do a par ti do e can di da to re ce ber di re ta ou in di re -
ta men te do a ção em di nhe i ro ou es ti má vel em di nhe i -
ro, in clu si ve por meio de pu bli ci da de de qual quer es -
pé cie pro ve ni en te de pes soa fí si ca ou ju rí di ca.“ Fica,
pois, bem cla ra a in ten ção do Se na dor Sér gio Ma cha -
do ao pro por a ma té ria, dan do aten ção a esta ca u sa,
e prin ci pal men te a do Re la tor, que teve a ca pa ci da de
de re al men te re la tar o pro je to de for ma ex tre ma men te 
ob je ti va, mas usan do a sua ex pe riên cia, o seu co nhe -
ci men to para, de fato, con ven cer a to dos os mem bros
des ta Casa.

Por tan to, sou fa vo rá vel à pro po si ção e te nho
cer te za de que te re mos o en se jo de de tec tar na prá ti -
ca al guns pro ble mas e de que não só o Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral, mas tam bém o Tri bu nal de Con tas da
União po de rão acom pa nhar de per to e até au di tar as
con tas das cam pa nhas ele i to ra is.

Con si de ro fun da men tal que to dos os Par ti dos,
in de pen den te men te de di men são, te nham a opor tu ni -
da de de ini ci ar e con clu ir um pro ces so ele i to ral da
me lhor ma ne i ra pos sí vel.

Evi den te men te, como não po de mos ser per fe i -
tos, não fa re mos uma lei que sa i rá da qui per fe i ta e
aca ba da, que es ta rá, pois, sus ce tí vel a al te ra ções, o
que po de rá, ao lon go do tem po, ser cor ri gi do. 

Logo, sou fa vo rá vel ao pro je to, mas acre di to que 
os ar gu men tos de fen di dos pela ma i o ria dos Se na do -
res no to can te ao adi a men to da ma té ria tam bém po -
de rão ser le va dos em con si de ra ção. Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, pelo
tem po de cin co mi nu tos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
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, o tema é 
de ve ras pal pi tan te. Po de mos ob ser var que am bos os
emi nen tes Se na do res se ma ni fes ta ram a res pe i to. Eu
pró prio par ti ci pei de exa us ti vas dis cus sões, jun ta -
men te com o Se na dor Sér gio Ma cha do, au tor do pro -
je to, que re a li zou es tu dos apro fun da dos so bre a ma -
té ria. É pos sí vel que o pro je to não te nha con se gui do
es go tar por si só as di ver sas al ter na ti vas para os fi -
nan ci a men tos de cam pa nha, mas se gu ra men te
apon ta como um avan ço, um ca mi nho se gu ro, que é o 
da equi da de, da igual da de e da con di ção en tre os
con cor ren tes.

O pro je to de i xa mu i to cla ro, Sr. Pre si den te, que
quem tem di nhe i ro não se in te res sa por ele, quem
tem di nhe i ro não quer igual da de de con di ções em
uma con cor rên cia des sa na tu re za. Por tan to, en ten do
opor tu no o pro je to. Se even tu al men te e fu tu ra men te
su ges tões ocor re rem a fim de apri mo rá-lo, mu i to
bem! Mas de ve mos lou var o tra ba lho exa us ti vo e pri -
mo ro so do no bre Se na dor Sér gio Ma cha do.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Sér gio Ma cha do, au -
tor do pro je to, para en ca mi nhar, como úl ti mo ora dor
ins cri to an tes de as Li de ran ças ori en ta rem o voto.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor. )
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos dis -
cu tin do nes ta tar de mais um item da pa u ta de re for ma 
po lí ti ca. O Se na do já apro vou a pro i bi ção de co li ga -
ção; o Se na do já apro vou a cláu su la de de sem pe nho
e o Se na do já apro vou a ques tão da lis ta aber ta e fe -
cha da.

É cla ro que este pro je to não é o ide al, mas há
um pen sa men to que diz: ”Qu an do me ana li so, en ver -
go nho-me; quan do me com pa ro, or gu lho-me.“ Qu an -
do ana li sa mos o atu al mo de lo de fi nan ci a men to de
cam pa nha no Bra sil, to dos te mos de nos en ver go nhar 
da ma ne i ra ar ti fi ci al como ele é fe i to e da fal ta de equi -
da de que ele pos sui. Che ga mos a um pon to em que
nin guém mais quer doar re cur sos ofi ci al men te para
qual quer cam pa nha. Se uma em pre sa con tri bui ofi -
ci almente para um can di da to, de po is, qual quer ple i to, 
por mais jus to que seja, não po de rá ser aten di do, por -
que isso pas sa a ser um pri vi lé gio ou um be ne fí cio.

Essa lei, cla ra men te, não é fe i ta para re sol ver as
ques tões das pes so as aé ti cas; ela é fe i ta para dar
con di ções às pes so as éti cas de dis pu ta rem ele i ções
li vres do po der eco nô mi co. Ela foi cri a da para dar
igual da de de con di ções en tre os Par ti dos. Ela faz par -
te de uma nova fi lo so fia, que está no bojo des sa re for -
ma, para o for ta le ci men to dos Par ti dos e para dar à ci -
da da nia ma i or par ti ci pa ção.

Bas ta ver mos a for ma e os va lo res de fi nan ci a -
men to nas úl ti mas cam pa nhas, para per ce be mos cla -
ra men te que exis tem ma ne i ras sub ter râ ne as de se fi -
nan ci a rem cam pa nhas no Bra sil, e não há al ter na ti -
vas para dis pu tar cam pa nha fora dis so. Te mos que ter 
co ra gem de as su mir.

É cla ro que este pro je to não é per fe i to, nem de fi -
ni ti vo; ele pre ci sa ser apri mo ra do. Mas de i xar como
está, so men te com al guns ten do aces so fá cil aos re -
cur sos de cam pa nha – e es ses que rem a ma nu ten -
ção dis so –, não de ve mos ace i tar; não de ve mos par tir 
por esse ca mi nho. De ve mos bus car um aper fe i ço a -
men to; de ve mos bus car uma mu dan ça para evi tar to -
dos es ses es cân da los que exis tem, não só no Bra sil,
com o fi nan ci a men to de cam pa nha, mas tam bém na
Ale ma nha, Esta dos Uni dos, Fran ça, Ja pão e Bra sil.

O fi nan ci a men to de cam pa nha é a por ta aber ta,
é o ca mi nho pelo qual fa vo res são con ce di dos pos te -
ri or men te. Este pro je to vem dar equi da de e con di ção
a cada can di da to para con cor rer. Com o va lor que
cada Par ti do vai re ce ber dá para fa zer não uma cam -
pa nha de com prar vo tos, mas uma cam pa nha le van -
do a sua men sa gem à rua, fa zen do a sua pro pa gan da 
e co mí ci os.

Dis cor do, nes se pon to, do meu que ri do Se na dor 
Fo ga ça: o pro je to su põe que se usa rão os re cur sos
pre vis tos na Lei nº 9.096, que nos anos de cam pa nha
se rão R$7,00 por voto, e o or ça men to vai con tem plar
esse re cur so já vin do por par te do Go ver no Fe de ral. E 
quem vai de fi nir a ques tão de dis tri bu i ção de re cur sos 
dos par ti dos em cada Esta do é o Di re tó rio na ci o nal,
ou vin do to dos os Esta dos. Não será o pri vi lé gio de um 
Di re tó rio ou de uma Exe cu ti va de Par ti do. Será o Di re -
tó rio na ci o nal do Par ti do que de fi ni rá o cri té rio de dis -
tri bu i ção dos re cur sos. Cla ro que po de mos e de ve -
mos aper fe i çoá-lo, mas, com cer te za, con ti nu ar como 
está sig ni fi ca man ter a far sa exis ten te, e isso não
pode e não deve pros se guir. Te mos de avan çar em
bus ca de um novo mo de lo.

Este as sun to está sen do dis cu ti do aqui des de
1995, e mu i to já se dis cu tiu du ran te esse pe río do,
mas ago ra pre ci sa mos avan çar e vo tar. Pre ci sa mos
ti rá-lo do Se na do e le vá-lo para a Câ ma ra, onde tam -
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bém será dis cu ti do. O pro je to vol ta rá para o Se na do,
quan do o aper fe i ço a re mos ain da mais. No en tan to,
não po de mos sim ples men te fe char os olhos e de i xar
como está, por que, des sa for ma, es ta re mos indo pelo 
pior ca mi nho, co lo can do sob sus pe i ta qual quer ho -
mem de bem que es ti ver dis pu tan do uma cam pa nha.

Qu an do ana li sa mos as pres ta ções de con ta e
os va lo res que têm sido apre sen ta dos como pres ta -
ção de con ta, dá-se a qual quer bra si le i ro o di re i to de
sus pe i tar como es sas cam pa nhas fo ram re a li za das. E 
com esse pro ces so, da re mos con di ções às pes so as
de con cor re rem, já que es ta mos pen san do toda uma
mu dan ça. Esta mos fa lan do em lis ta aber ta e em lis ta
fe cha da; es ta mos fa lan do em um sis te ma di fe ren te
em que o Par ti do será for ta le ci do. É essa a nova mu -
dan ça, é esse o novo ca mi nho que pre ci sa mos aper -
fe i ço ar. Não é pos sí vel que este pro je to, que está aqui 
des de 1995 – e é um pro je to que afe ta to dos os Par ti -
dos –, não te nha sido dis cu ti do e que nem te nham
sido apre sen ta das so lu ções ou al ter na ti vas. Já que
aqui, no Se na do, du ran te todo esse pe río do, não
apre sen ta mos tais me ca nis mos, de ve mos ago ra
avan çar no seu es tu do e man dá-lo para a Câ ma ra, a
fim de que pos sa mos es ti mu lar e am pli ar a sua dis -
cus são, além de cor ri gi-lo. Qu an do vol tar ao Se na do,
da re mos a con tri bu i ção ne ces sá ria para po der mos
aper fe i çoá-lo.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Sér gio Ma cha do, pri me i ra men te, cum pri men to-o.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Cha mo 
a aten ção dos ilus tres Se na do res Sér gio Ma cha do e
Edu ar do Su plicy da im pos si bi li da de re gi men tal do
apar te no en ca mi nha men to da vo ta ção. V. Exª, Se na -
dor Edu ar do Su plicy, po de rá fa lar, se o de se jar, en ca -
mi nhan do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Fa la -
rei em se gui da, Sr. Pre si den te.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Então, faço um ape lo ao Se na dor Gil ber to Mes tri -
nho. Va mos avan çar com este pro je to, vo tá-lo e de i xar 
a Câ ma ra dos De pu ta dos am pliá-lo, já que ele está
tra mi tan do aqui des de 1995. Va mos pen sar que,
quan do ele re tor nar a esta Casa, te re mos con di ção
de aper fe i çoá-lo.

Mas é ne ces sá rio que, na pró xi ma ele i ção, em
2002, de mos um novo mo men to ao País, com tan tas
mu dan ças já em pre en di das, com um sis te ma de fi -

nan ci a men to de cam pa nha di fe ren te do que aí está,
uma vez que esse – nin guém tem dú vi da – está to tal -
men te er ra do, pois não per mi te igual da de nem avan -
ço; o mo de lo atu al é con de na do. Va mos dar opor tu ni -
da de a que se crie um novo mo de lo. Espe ro, ain da,
que, na ele i ção de 2002, não ge re mos apri o ris ti ca -
men te dú vi da so bre o fi nan ci a men to das cam pa nhas.

Este é um pro je to que per mi te equi da de e avan -
ço. Faço, en tão, um ape lo a to dos os Srs. Se na do res a 
fim de que o apro ve mos. Este pro je to tra mi ta nes ta
Casa des de 1995. Va mos de i xar que ele avan ce para
a Câ ma ra dos De pu ta dos e, quan do vol tar, fa re mos
mais aper fe i ço a men tos de modo a ter mos um fi nan ci -
a men to de cam pa nha. Espe ro que cada um de nós
pos sa an dar de ca be ça er gui da e que as pres ta ções
de con tas que exis tem nas cam pa nhas no Bra sil não
se jam esse faz-de-conta que ocor re hoje em sua
gran de ma i o ria.

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 Edu ar do Su plicy, pelo pra zo
de cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Se na dor Ja der Bar ba lho, Srªs e Srs.
Se na do res, Se na do ra He lo í sa He le na em es pe ci al –
falo ”Se na do ra He lo í sa He le na em es pe ci al“ por que
foi uma das pes so as que, den tro da Ban ca da do Par ti -
do dos Tra ba lha do res, jun ta men te com o Se na dor
José Edu ar do Du tra e o Se na dor Tião Vi a na fi ze ram
re co men da ções para que eu to mas se uma de ci são
di fe ren te da que la que re sol vi to mar: ser can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca pelo PT. Qu e ro di zer aqui
hoje que falo so bre este as sun to como pré-candidato
à Pre si dên cia da Re pú bli ca, in clu si ve para as su mir
com pro mis sos re la ti va men te à for ma de fi nan ci a men -
to da cam pa nha à su ces são pre si den ci al. 

Se na dor Sér gio Ma cha do, con si de ra da ma i or
im por tân cia a apro va ção do fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nha. Ontem, o Se na dor José Edu ar do Du tra
fez um ape lo a mim para que re ti ras se o pro je to de lei
de mi nha au to ria que mo di fi ca va par te da for ma de
des ti na ção dos re cur sos. Então, re sol vi aten der ao
seu ape lo, jus ta men te para não atra pa lhar em nada a
tra mi ta ção do pro je to, cujo Re la tor é V. Ex.ª. Pri me i ro,
que ro cumpri men tá-lo pelo es for ço que tem re a li za do
nes ses úl ti mos dois anos à fren te da Co mis são Espe ci -
al da Re for ma Po lí ti ca. Acom pa nhei V. Exª nes te as sun -
to; V. Ex.ª for mou con vic ção e se em pe nhou so bre ma -
ne i ra para que che gás se mos ao pon to de hoje, de vo ta -
ção, para as se gu rar que a for ma de fi nan ci a men to das

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira 26  07233



cam pa nhas po lí ti cas se tor ne pú bli ca e não haja mais o
abu so do po der eco nô mi co, es pe ci al men te na for ma de 
fi nan ci a men to por par te das pes so as ju rí di cas, as em -
pre sas, mas tam bém nas ou tras for mas.

O pro ce di men to cons ti tui um avan ço no aper fe i ço -
a men to da de mo cra cia. A pro pos ta que eu ha via for mu -
la do é que ha ve ria da par te dos pró pri os ele i to res a pos -
si bi li da de de, pre vi a men te, di zer para qual par ti do iri am
aque les sete re a is a que cada ele i tor terá di re i to.

A pro pos ta ba se ia-se  numa re fle xão e su ges tão
dos pro fes so res Bru ce Acker man e Anne Allstott, au to -
res do li vro The Sta ke hol der So ci ety, que são pro pug na -
do res do di re i to a que to dos os ele i to res nos Esta dos
Uni dos re ce bam, no ano de ele i ção, um che que que po -
de ria ser des ti na do ao par ti do que bem de se jas se.

Pa re ceu uma idéia bem in te res san te e a re for -
mu lei , de tal ma ne i ra a di zer que cada ele i tor terá a pos -
si bi li da de, em uma con sul ta pré via an tes das ele i ções,
de di zer que a sua par te em di nhe i ro será des ti na da a
esse ou aque le par ti do e será uma es co lha do ele i tor.
Por tan to, o re cur so pú bli co pas sa ria an tes por um cri té -
rio – di ga mos que fos se um ano an tes da ele i ção –, que
se ria es ta be le ci do pelo pró prio ele i tor, para de fi nir para
onde iri am os re cur sos. Con si de ro um avan ço a pro pos -
ta de V. Exª, Se na dor Sér gio Ma cha do. 

Re ti rei, por meio de re que ri men to, o pro je to de lei
para que pos sa ser re a pre sen ta do mais tar de, já na li -
nha do aper fe i ço a men to, de po is que o pre sen te pro je to
seja apre ci a do pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Qu e ro as su mir aqui o com pro mis so de, pri me i ro,
em pe nhar-me para que o fi nan ci a men to pú bli co de
cam pa nha seja re gra para a ele i ção de 2002. Se não
ocor rer isso, o meu com pro mis so é o de sem pre uti li zar
todo e qual quer re cur so que seja per fe i ta men te con ta bi -
li za do, trans pa ren te, e mi ni mi zan do qual quer con tri bu i -
ção que não seja nes ses ter mos, se não for ain da ado -
ta do o re cur so pú bli co, mas que nun ca haja qual quer
abu so de con tri bu i ção por qual quer con tri bu in te, in di vi -
du al men te, de qual quer na tu re za que seja.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está

en cer ra do o en ca mi nha men to de vo ta ção.
Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do 353, de

1999, res sal va das as emen das e a su be men da. 
Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban -

ca das.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, a ori en ta ção à Ban ca da do PMDB é exa -
ta men te pela apro va ção do pro je to. Enten do que, de -
fi ni ti va men te, pre ci sa mos es tan car a pro mis cu i da de
da ini ci a ti va pri va da com fi nan ci a men to pú bli co de

cam pa nha, de modo a ga ran tir a trans pa rên cia que
se de se ja. E ape nas che ga re mos per to dis so se apro -
var mos o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vo ta rá fa vo ra vel men te ao pro je to.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co vota fa vo ra vel men te ao
pro je to.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, o PSDB vota fa vo ra vel men te.

Sr. Pre si den te, se V. Exª me per mi te, que ro di zer 
que não de se jo me re ti rar da po lí ti ca como Hu bert
Hump hrey, Vi ce-Presidente dos Esta dos Uni dos, com 
este pen sa men to:

O fi nan ci a men to de uma cam pa nha é
uma mal di ção. É a mais no jen ta, in dig na e
de bi li tan te ex pe riên cia da vida de um po lí ti -
co. Fede, re pug na. Eu não te nho pa la vras
para di zer quan to ode io isso. Tive que in ter -
rom per o es for ço de fa zer uma cam pa nha
de cen te e hon ra da para ir a re u niões e di -
zer: se nho ras e se nho res, eu es tou de ses -
pe ra do. Vo cês pre ci sam aju dar-me... E você
vê no meio des sas pes so as gen te que você
não gos ta ria de ver. Dos vin te e cin co que
apa re cem, qua tro vão con tri bu ir. E mu i to
pro va vel men te um de les es ta rá me ti do em
con fu são e é al guém de quem você não de -
ve ria re ce ber uma con tri bu i ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, en ca mi nho a fa vor da
apro va ção para não ter de, ao sair da po lí ti ca, re pe tir
um pen sa men to como esse.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Sr. Pre si den te, a ob ser va ção que fiz não foi con tra o
pro je to, que em si pos sui in ten ções mu i to boas e é
lou vá vel. O que ele não tem é pra ti ci da de, re pi to. To -
da via, aten de mos ao ape lo do no bre Lí der do PSDB,
em bo ra sa i ba mos que no mo men to, da for ma como
se apre sen ta, o pro je to não re sol ve pro ble ma al gum.
Ao con trá rio, vai tra zer pro ble mas sé ri os na pró xi ma
ele i ção. Mas como ha ve rá a vo ta ção na Câ ma ra, o
PMDB en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, o PPS vota a fa vor do pro je to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, o PSB vota a fa vor do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o pro je to, res sal va das as emen das e a su be -
men da.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ção das Emen das nºs 1, 3, 4, 5 e 6, da Co -

mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com pa -
re cer fa vo rá vel.

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

Apro va das. 
Vo ta ção da Emen da nº 2-CCJ, na for ma da su -

be men da.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Vo ta ção das Emen das nºs 7, 8 e 10, de pa re cer

con trá rio.
A Pre si dên cia es cla re ce que a Emen da nº 7,

que está sen do vo ta da, foi apre sen ta da pe ran te a Co -

mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. A emen -
da que o Se na dor Pa u lo Har tung re ti rou foi apre sen -
ta da pe ran te o Ple ná rio.

De se jo es cla re cer às Li de ran ças que o voto
”sim“ im pli ca na apro va ção das emen das e o voto
”não“ im pli ca na re je i ção das mes mas.

Em vo ta ção as emen das que têm pa re cer con -
trá rio.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
per ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa.)

Re je i ta das as emen das.
Fi cam pre ju di ca dos o Pro je to de Lei do Se na do

n.º 151, de 1999, item 2 da pa u ta, e as Emen das nºs 2 
e 6, apre sen ta das pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 201, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 353, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 353, de 1999, que dis -
põe so bre o fi nan ci a men to pú bli co ex clu si vo das cam -
pa nhas ele i to ra is e es ta be le ce cri té ri os ob je ti vos de
dis tri bu i ção dos re cur sos no âm bi to dos par ti dos.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca -
val can ti, – Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Anto -
nio Car los Va la da res.

ANEXO AO PARECER Nº 201, DE 2001

Dis põe so bre o fi nan ci a men to pú -
blico ex clu si vo das cam pa nhas ele i to ra -
is e es ta be le ce cri té ri os ob je ti vos de dis -
tri bu i ção dos re cur sos no âm bi to dos
par ti dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Nos anos em que se re a li za rem ele i ções,

as do ta ções or ça men tá ri as de que tra ta o art. 38, in ci -
so IV, da Lei nº 9.096, de 19 de se tem bro de 1995, te -
rão como base o va lor de R$7,00 (sete re a is), por ele i -
tor alis ta do pela Jus ti ça Ele i to ral até 31 de de zem bro
do ano an te ri or.

§ 1º Os re cur sos or ça men tá ri os cal cu la dos na
forma do ca put des te ar ti go se rão apli ca dos ex clu si -
va men te no aten di men to do dis pos to no art. 44, in ci -
so III, da Lei nº 9.096, de 1995.

§ 2º A pre vi são or ça men tá ria dos re cur sos men -
ci o na dos no § lº de ve rá ser con sig na da, no ane xo do
Po der Ju di ciá rio, ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Art. 2º Os re cur sos de que tra ta esta lei se rão
dis tri bu í dos, na sua to ta li da de, aos di re tó ri os na ci o -
na is dos par ti dos po lí ti cos, ob ser va do o se guin te:

I – um por cen to, em par ce las igua is, para to dos
os par ti dos po lí ti cos exis ten tes;

II – no ven ta e nove por cen to para os par ti dos po -
lí ti cos com re pre sen ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos,
na pro por ção de suas ban ca das.

Art. 3º Nas ele i ções es ta du a is e fe de ra is, os di -
re tó ri os na ci o na is dos par ti dos po lí ti cos re ser va rão
trin ta por cen to dos re cur sos para a sua ad mi nis tra -
ção di re ta e dis tri bu i rão os se ten ta por cen to res tan -
tes aos di re tó ri os re gi o na is, sen do:

I – me ta de na pro por ção do nú me ro de ele i to res
de cada Esta do, do Dis tri to Fe de ral e de cada Ter ri tó -
rio; e

II – me ta de na pro por ção das ban ca das es ta -
du a is, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os que o par ti -
do po lí ti co ele geu para a Câ ma ra dos De pu ta dos.

Art. 4º Nas ele i ções mu ni ci pa is, os di re tó ri os na -
ci o na is dos par ti dos po lí ti cos re ser va rão dez por cen -
to dos re cur sos para a sua ad mi nis tra ção di re ta e

dis tri bu i rão os no ven ta por cen to res tan tes aos
di re tó ri os re gi o na is, con for me cri té ri os es ta be le ci dos
nos in ci sos I e II do art. 3º.

Pa rá gra fo úni co. Dos re cur sos re ce bi dos pe los
di re tó ri os re gi o na is, dez por cen to se rão re ser va dos
para a sua ad mi nis tra ção di re ta e os no ven ta por cen -
to res tan tes se rão dis tri bu í dos aos di re tó ri os mu ni ci -
pa is, sen do:

I – me ta de na pro por ção do nú me ro de ele i to res
exis ten tes no Mu ni cí pio; e

II – me ta de na pro por ção do nú me ro de ve re a -
do res ele i tos pelo par ti do po lí ti co no Mu ni cí pio, em re -
la ção ao to tal de ve re a do res ele i tos pelo par ti do po lí ti -
co no Esta do.

Art. 5º Em to dos os ca sos de pro por ci o na li da de
par ti dá ria de que tra ta esta lei, será con si de ra da a fi li -
a ção par ti dá ria pela qual o par la men tar foi ele i to nas
úl ti mas ele i ções.

Pa rá gra fo úni co. Ha ven do fu são ou in cor po ra -
ção de par ti dos po lí ti cos, apli ca-se a re gra es ta be le ci -
da no ca put des te ar ti go.

Art. 6º Não se apli cam aos re cur sos re gu la men -
ta dos por esta lei os cri té ri os de dis tri bu i ção do art. 41
da Lei nº 9.096, de 1995.

Art. 7º Os re cur sos men ci o na dos no art. 6º se -
rão de po si ta dos em con ta es pe ci al nas ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras fe de ra is, à dis po si ção do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, até o dia 20 de cada mês, em qua tro par ce -
las men sa is, igua is e su ces si vas, a par tir de maio, e
não se rão ob je to de con tin gen ci a men to, sob pena de
cri me de res pon sa bi li da de.

§ 1º Den tro de quin ze dias, a con tar da data do
de pó si to a que se re fe re o ca put des te ar ti go, o Tri bu -
nal dis tri bu i rá os re cur sos aos di re tó ri os na ci o na is
dos par ti dos.
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§ 2º Os re cur sos re ce bi dos pe los par ti dos para
o fi nan ci a men to das cam pa nhas se rão dis tri bu í dos
en tre as di ver sas ele i ções e can di da tos se gun do cri -
té ri os de fi ni dos pelo di re tó rio na ci o nal, ou vi das as
exe cu ti vas re gi o na is.

Art. 8º A pres ta ção de con tas da apli ca ção dos
re cur sos fi nan ce i ros nas cam pa nhas ele i to ra is será
fe i ta em con for mi da de com a le gis la ção em vi gor.

§ 1º É ve da do o pa ga men to de mul tas ele i to ra is
com re cur sos ori un dos do fi nan ci a men to pú bli co de
que tra ta esta lei, ain da que a tí tu lo de so bras de cam -
pa nha.

§ 2º A in frin gên cia da ve da ção de ter mi na da pelo 
§ 1º im pli ca des vio de fi na li da de, su je i tan do os res -
pon sá ve is à res pon sa bi li za ção ci vil e pe nal.

Art. 9º O art. 39 da Lei nº 9.096, de 1995, pas sa a 
vi go rar acres ci do do se guin te § 5º:

“Art. 39. .................................................
.............................................................”
“§ 5º Nos anos em que se re a li za rem

ele i ções, é ve da do o re ce bi men to de do a -
ções de que tra ta este ar ti go.” (AC)

Art. 10. Os arts. 20 e 24 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. 20. O can di da to a car go ele ti vo
fará, di re ta men te ou por in ter mé dio de pes -
soa por ele de sig na da, a ad mi nis tra ção fi -
nan ce i ra de sua cam pa nha, usan do re cur -
sos re pas sa dos pelo co mi tê, na for ma da
lei.” (NR)

“Art. 24. É ve da do a par ti do e can di da -
to re ce ber di re ta ou in di re ta men te do a ção
em di nhe i ro ou es ti má vel em di nhe i ro, in clu -
si ve por meio de pu bli ci da de de qual quer
es pé cie, pro ve ni en te de pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca.” (NR)

Art. 11. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ba i xa rá,
den tro de ses sen ta dias, ins tru ções para exe cu ção
do dis pos to nes ta lei.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 13. Re vo gam-se o art. 23, o in ci so XVI do
art. 26, o art. 27 e o art. 81 da Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) –
Estan do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se 
à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são 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 Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o Item 2, pre ju di ca do em
vir tu de da apro va ção do item an te ri or:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 151, DE 1999

(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 209, de 2001)
(Re cur so nº 32, de 2000)

(Tra mi tan do em con jun to com o
Pro je to de Lei do Se na do nº 353, de 1999)

Pro je to de Lei do Se na do nº 151, de 1999, de
au to ria do Se na dor Pedro Si mon, que dis põe so bre a
des ti na ção de re cur sos Orça men tá ri os para o cus te io 
das cam pa nhas ele i to ra is.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 187, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur sos nº 31, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 187, de 1999, de
autoria do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, que
mo di fi ca a Lei nº 9.096, de 1995, com a fi -
na li da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção par ti -
dá ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.175, de
2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ser gio Ma -
cha do, com vo tos con trá ri os dos Se na do res
Artur da Tá vo la, Ro ber to Re quião e, em
se pa ra do, do Se na dor Antô nio Car los Va -
la da res.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 5 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem
V. Exª a pa la vra.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
trata-se, tam bém este, de um pro je to po lê mi co. Não
va mos de i xar pas sar a ques tão sem re gis trar nos sa
opi nião.

Há duas for mas de se as se gu rar a fi de li da de
par ti dá ria: uma é pela via da per da de man da to, caso
haja tro ca de par ti do, e a ou tra é es ten den do, ao má -
xi mo pos sí vel, o pra zo da fi li a ção. Ao es ten der o pra zo 
de fi li a ção, é pre ci so que haja bom sen so, um cer to
equi lí brio e um mí ni mo de es pa ço para o li vre ar bí trio.
A fi li a ção par ti dá ria não é uma pri são, não pode ser
uma es pé cie de ca mi sa-de-força. Em mu i tos ca sos, a
tro ca de par ti do é uma ques tão de prin cí pi os e não
ape nas opor tu nis mo dos trâns fu gas. Mu i tas ve zes,
tro car de par ti do é uma op ção mo ral ou uma op ção
po lí ti ca cor re ta e ne ces sá ria a par tir de uma de ter mi -
na da pers pec ti va ou a par tir de uma de ter mi na da cir -
cuns tân cia. 

Um pra zo de qua tro anos de fi li a ção, na mi nha
opi nião, re ti ra o di re i to ao li vre ar bí trio, re ti ra o di re i to a 
uma li vre op ção, re ti ra o di re i to a uma es co lha mo ral,
por que, se um de ter mi na do de pu ta do fe de ral é ele i to
por um de ter mi na do par ti do po lí ti co, para po der con -
cor rer na pró xi ma ele i ção, den tro de qua tro anos, para 
po der ter o di re i to de ser can di da to no va men te à re e -
le i ção, ele está im pe di do de tro car de par ti do em qual -
quer hi pó te se, mes mo na hi pó te se do im pe ra ti vo de
cons ciên cia ou do im pe ra ti vo mo ral.

É cla ro que deve ha ver um pe río do, an tes da
ele i ção, ra zo a vel men te ex ten so e lon go, para que a
tro ca de par ti do não seja um mero jogo opor tu nis ta
e pré-eleitoral, um ins tru men to de bar ga nha. Mu i tas
ve zes, de ter mi na dos can di da tos não ob têm vi tó ria
na con ven ção do seu pró prio par ti do e re sol vem
usar a ame a ça de tro car de par ti do para fa zer pre va -
le cer a sua von ta de ou para fa zer pre va le cer a sua
can di da tu ra. É evi den te que tem de ha ver, por tan to,
um cer to pra zo an te ri or à data da ele i ção. Eu di ria,
por exem plo, que é ra zoá vel um pra zo de dois anos.
Hoje, o pra zo vi gen te é de um ano. Se es ta be le cês -
se mos que, dois anos an tes da ele i ção, o can di da to
tem de es tar fi li a do, o que isso sig ni fi ca? Sig ni fi ca
que ele só vai tro car de Par ti do den tro de uma pers -
pec ti va po li ti ca men te fun da men ta da, mo ral men te
cor re ta, ade qua da do pon to de vis ta da sua in ser ção 
so ci al e po lí ti ca.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor José Fo ga -
ça?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Ouço 
V. Exª, Sena dor Se bas tião Ro cha, com mu i to pra -
zer.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Qu e ro apo i ar o pro nun ci a men to de V. Exª. Acre di to
tam bém que o pra zo ra zoá vel, ace i tá vel, é de dois
anos. Essa é a tese que de fen do, e acre di to que a
Câ ma ra po de rá mo di fi car e, no re tor no do pro je to ao 
Se na do, po de re mos con fir mar essa mo di fi ca ção. Na 
ver da de, este pro je to é ori un do de um acor do, para
que pos sa mos de al gu ma for ma ace le rar a re for ma
po lí ti ca que pen so ser o de se jo de to dos nós. Pa ra -
béns a V. Exª. Acre di to que, de fato, esse é o ca mi -
nho, e as pon de ra ções de V. Exª são re al men te mu i -
to co e ren tes.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Obri -
ga do, Se na dor Se bas tião Ro cha. 

Eu não gos ta ria que nós aqui es ti vés se mos pro -
du zin do, em sé rie, pro je tos ru ins. Esta Casa não é
uma fá bri ca de pro je tos ru ins. O Se na do não pode fa -
zer aflo ra rem, sal ta rem pro je tos a todo mo men to, fi -
can do a Câ ma ra com a res pon sa bi li da de de pôr nes -
ses pro je tos uma cer ta co e rên cia que eles, quan do
saem da qui, não têm. Isso não pode acon te cer. 

Mais ou tro pro je to que sou obri ga do, Sr. Pre si -
den te, a pe dir o seu adi a men to, a pe dir às li de ran -
ças que re vi sem. Te nho gran de res pe i to pelo au tor
do pro je to, o Se na dor Jor ge Bor nha u sen; não há
aqui ne nhu ma res tri ção quan to às suas in ten ções,
que são aque las de im pe dir a bar ga nha po lí ti ca, o
ne gó cio, o bal cão de ne gó ci os. É evi den te que tudo
isso é lou vá vel, mas, num pe río do de qua tro anos, 
ele eli mi na in te i ra men te o di re i to ao li vre ar bí trio. A
me lhor fór mu la, aque la que se ria a mais ade qua da
e a mais cor re ta é a que de ter mi na a per da de man -
da to com a tro ca de par ti do, por que aí, sim, a tro ca
de par ti do pode ser fe i ta, não im pe de que seja can -
di da to na pró xi ma vez. Mas só será fe i ta uma tro ca
de par ti do dado um gran de e in dis cu tí vel im pe ra ti vo
mo ral. É tão gran de o im pe ra ti vo mo ral que ele até
per de o man da to para po der sair do par ti do, e não
uma mera dis cor dân cia, uma mera dis si dên cia ou
uma mera bri ga in ter na no par ti do que o aco lhe no
mo men to. 

Então, Sr. Pre si den te, faço mais uma vez o
ape lo, que tal vez seja inú til, mas não pos so de i xar
de fa zer o re gis tro. Cre io que pro i bir a tro ca de par ti -
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do, ou seja, fi li a ção por qua tro anos para que se
pos sa ser can di da to é o fim do di re i to de es co lha, é
o fim da liber da de mo ral, é o fim do li vre ar bí trio e é 
o fim do im pe ra ti vo de cons ciên cia. Mu i to obri ga do, 
Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho,
Pre si den te

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pa u lo
Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a po si ção do PPS em re la -
ção a este pro je to é co nhe ci da. Res pe i ta mos o seu
au tor, mas dis cor da mos com ple ta men te do con te ú do
da ma té ria.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, não faz sen ti do
esse pro je to. Se que re mos uma so lu ção de per ma -
nên cia do Par la men tar no Par ti do após a sua ele i ção
e pos se, va mos en con trar res pos tas em prá ti cas par -
ti dá ri as exis ten tes no nos so País. Exem plo dis so é o
Par ti do dos Tra ba lha do res.

Uma per gun ta me veio à ca be ça quan do li o pro -
je to: por que Se na dor pro põe qua tro anos de man da -
to? Por que Se na dor não pro põe oito anos?

Estou en ten den do que es ta mos pro pon do a me -
ta de do nos so man da to. Logo, o mí ni mo que a Câ ma -
ra dos De pu ta dos vai pro por é a me ta de do man da to
dos De pu ta dos Fe de ra is. Então, de acor do com o ra -
ci o cí nio do Se na dor José Fo ga ça, evi den te men te por
ou tros ca mi nhos, o man da to che ga rá a um pe río do de 
dois anos.

Par ti cu lar men te, o PPS tem uma vi são cla ra em
re la ção a isso. So mos a fa vor de can di da to avul so; so -
mos a fa vor de am pla e li vre or ga ni za ção par ti dá ria.
Po de ría mos até par tir para um pro ces so de ne go ci a -
ção, pois hoje de mos um pas so im por tan te. A apro va -
ção do pro je to do Se na dor Sér gio Ma cha do po de ria
le var a um mo vi men to de con ci li a ção nes ta Casa. E o
nos so en ten di men to po de ria até ce der lu gar a um
acor do, mas não para uma so lu ção que ab so lu ta men -

te não en con tra jus ti fi ca ti va, não en con tra res pal do
na re a li da de do nos so País.

Se se es ta be le ces se dois anos, fi ca ria di fí cil até
o PPS con tes tar com tan ta ve e mên cia. Mas a pro -
posta de qua tro anos, sin ce ra men te, não tem ca bi -
men to! Esse é um lado da ques tão. Esse é um lado
da ques tão.

O ou tro lado da ques tão é que não te mos uma
es tru tu ra par ti dá ria or ga ni za da em nos so País. Não
va mos re vo gar por de cre to uma re a li da de. Po de mos é 
cons tru ir uma ou tra re a li da de, in clu si ve com re gras
de tran si ção en tre essa e a fu tu ra, e le gar às fu tu ras
ge ra ções uma es tru tu ra par ti dá ria que não tra ga tan -
tos pro ble mas, tan tas di fi cul da des que não car re gue
tan tas ma ze las no pro ces so po lí ti co-eleitoral como a
que nós te mos hoje no País. 

Por isso, Sr. Pre si den te, vol to a di zer que, em bo -
ra te nha mu i to res pe i to pelo au tor e pela sua mi li tân -
cia em tor no de al guns te mas, a po si ção do meu Par -
ti do, o PPS, é ab so lu ta men te con trá ria. Não de ve ría -
mos usar do ar gu men to: ”Não, va mos apro var uma
co i sa er ra da e man dar para a Câ ma ra cor ri gir“. Pelo
amor de Deus! Va mos apro var o me lhor pro je to aqui.
E se a Câ ma ra con se guir aper fe i çoá-lo além da qui lo
que o Se na do tem ca pa ci da de po lí ti ca e in te lec tu al
para fa zer, tudo bem. Mas não va mos jo gar uma bola
qua dra da para a Câ ma ra dos De pu ta dos. Isso pode
até co lo car uma sus pe i ção nes ta Casa: a de que es ta -
mos que ren do im por uma re gra à Câ ma ra dos De pu -
ta dos que não te mos para as nos sas ati vi da des po lí ti -
cas. Qu e re mos que, du ran te o man da to, um De pu ta -
do Fe de ral fi que por qua tro anos numa re a li da de, en -
quan to um Se na dor vai fi car a me ta de?

Não tem ca bi men to isso! Não faz sen ti do uma
re gra como essa!

Então, que ro fa zer aos meus Pa res um pe di do –
ra ra men te faço um ape lo como esse. Mas acho que é
o ca mi nho que te mos – eu ia pro por o adi a men to da
vo ta ção, para ver se é pos sí vel um en ten di men to;
mas o Lí der da Ban ca da de Opo si ção, Se na dor José
Edu ar do Du tra, in for mou-me de que fi ze mos um acor -
do em que cons ta va tra zer os dois pro je tos; e va mos
cum prir o acor do, pois acor do apa la vra do é para ser
cum pri do em qual quer lu gar, prin ci pal men te numa
Casa Le gis la ti va –, va mos cum prir o acor do, mas sou
obri ga do a pe dir a re je i ção des se pro je to. Va mos
cons tru ir um ou tro, por que fi ca rá sem nexo – para não 
di zer ou tras co i sas – man dar mos um pro je to des ses
para a Câ ma ra dos De pu ta dos.

Era isso o que ti nha a di zer. É esse o ape lo que
faço a to dos os Par ti dos com as sen to nes ta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, para
dis cu tir a maté ria.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to mos tra mais uma
vez que, fre qüen te men te, há um fos so en tre o País le -
gal e o País real. Pa re ce-me que têm in te i ra ra zão os
Se na do res Pa u lo Har tung e José Fo ga ça, quan do
aler tam o Se na do para a im pra ti ca bi li da de des se pro -
je to de lei.

To dos so mos fa vo rá ve is a que se cri em re gras
de dis ci pli na e de fi de li da de par ti dá ria. Mas não é por
esse ca mi nho, Sr. Pre si den te. O que ocor re fre qüen -
te men te é que aque le que se re be la não é o opor tu -
nis ta; ao con trá rio, é exa ta men te aque le fiel aos prin -
cí pi os dou tri ná ri os do seu Par ti do, que di ver ge de
uma di re ção que é in fi el a esse prin cí pio.

Sr. Pre si den te, um De pu ta do re cém-eleito, em
cho que com a di re ção par ti dá ria lo cal – às ve zes uma
di ta du ra par ti dá ria re gi o nal –, logo em se gui da à sua
ele i ção, é com pe li do a de i xar o Par ti do, e ele não po -
de rá se can di da tar. Se um mês de po is de to mar pos -
se, ele for com pe li do a de i xar o Par ti do, ele não po de -
rá se can di da tar à re e le i ção; são qua tro anos de pra -
zo. Dou eu pró prio como exem plo. Fui ele i to pelo
PSDB, fiel à dou tri na da so ci al de mo cra cia  cre io que
fui e con ti nuo sen do. Fi quei qua tro anos no Par ti do
aqui. No en tan to, por di ver gên ci as in sa ná ve is com a
di re ção lo cal do Par ti do, à épo ca, fui obri ga do a de i -
xar o PSDB, em ja ne i ro de 1999.

Se essa lei es ti ves se em vi gor, eu não po de ria
can di da tar-me à re e le i ção em 2002. É esse o pro je to
de lei que apro va re mos hoje, Sr. Pre si den te?

Não pre ci so me es ten der mais. Peço ape nas a
re fle xão do Se na do para que o re je i te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, e, pos -
te ri or mente, ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs

e Srs. Se na do res, acre di to que o ins ti tu to da fi de li da -
de par ti dá ria deva ser de fi ni ti va men te im plan ta do na
re for ma po lí ti ca bra si le i ra. Mas esse pe río do de qua -
tro anos re al men te não tem ne nhu ma ex pli ca ção ló gi -
ca. Trans for ma a di re ção par ti dá ria numa su se ra nia e
re duz a base à vas sa la gem.

Acre di to que o man da to deva ser do Par ti do; e
os can di da tos que se ele gem por uma de ter mi na da
le gen da de vem ser fiéis aos prin cí pi os fun da men ta is
e pro gra má ti cos do Par ti do es co lhi do. Se, em de ter -

mi na da oca sião, vo ta rem con tra os prin cí pi os pro gra -
má ti cos do Par ti do, de vem de vol ver o man da to ao
Par ti do que os ele geu. Mas nada re co men da, em
sen ti do con trá rio, que pos sam, no dia se guin te, en trar 
em ou tro Par ti do e par ti ci par de to dos os su ces sos
ele i to ra is que ocor re rem no País.

Cre io que essa mi nha po si ção, por pa ra do xal
que pa re ça, é a do Se na dor Jor ge Bor nha u sen. Já te -
mos con ver sa do so bre isso e co in ci di mos na opi nião
quan to à fi de li da de par ti dá ria – que o re fe ri do Se na -
dor pre ten de al can çar por esse ca mi nho, que, no en -
tan to, res trin ge a li ber da de de es co lha. Por que eu, se
de sis ti de ace i tar a vi são pro gra má ti ca do meu Par ti -
do, te nho que es pe rar qua tro anos para po der mu dar
de opi nião e par ti ci par de um pro ces so ele i to ral? A
me di da tem boa in ten ção, mas não al can ça o ob je ti vo
de se ja do. 

De ve mos dis cu tir a fi de li da de par ti dá ria de uma
for ma mais apro fun da da e ga ran tir aos Par ti dos e à
po pu la ção um me ca nis mo pelo qual os Par la men ta -
res não pos sam se ele ger com um dis cur so e mo di fi -
cá-lo no exer cí cio do man da to. Ago ra, qua tro anos,
oito anos, um ano ou um dia se quer não me pa re cem
ne ces sá ri os e im por tan tes. 

No re gu la men to in ter no dos Par ti dos, te mos
res tri ções de seis me ses de fi li a ção – no PMDB, por
exem plo – para que al guém ocu pe um car go de di re -
ção. Mas essa é uma me di da que se di ri ge ape nas
con tra as fi li a ções de úl ti ma hora para o as sal to às po -
si ções de co man do den tro do Par ti do.

Enca mi nho ”con tra“ e, ao mes mo tem po, de cla -
ro que me somo ao de se jo do Se na dor Jor ge Bor nha -
u sen de es ta be le cer um cri té rio rí gi do de fi de li da de
par ti dá ria e de vin cu la ção dos man da tos aos Par ti dos 
Po lí ti cos na qui lo que po de ría mos cha mar de cláu su -
las pé tre as de seus es ta tu tos e pro gra mas, que nun -
ca se con fun di rá com uma opi nião pro vi só ria e pas sa -
ge i ra da con ve niên cia de uma Ban ca da no Se na do
Fe de ral, na Câ ma ra dos De pu ta dos, na Câ ma ra de
Ve re a do res ou nas Assem bléi as Le gis la ti vas.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, por con si de rar ab -
so lu ta men te in com pa tí vel com o li vre-arbítrio e com o
pro ces so de mo crá ti co, en ca mi nho ”con tra“ a pro pos -
ta que dis cu ti mos. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -
té ria con ti nua em dis cus são. 

Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor La u ro
Cam pos, pror ro go a ses são para con clu ir mos a
Ordem do Dia.

Com a pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos.
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O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF–
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs. e Srs. Se na do res, só pos so jul gar de acor do
com a mi nha ex pe riên cia in di vi du al. Do meu pon to de
vis ta, este pro je to é uma faca de dois gu mes, no sen ti -
do de que ele pode ter sido su ge ri do, ges ta do, para
pro te ger os gran des Par ti dos que, em de ter mi na do
mo men to po lí ti co, não que rem ou têm re ce io de ver
que os seus atos es tão em con tra ri e da de, em opo si -
ção aos prin cí pi os que atra í ram po lí ti cos, De pu ta dos,
Se na do res e as ba ses par ti dá ri as; prin cí pi os que fi ze -
ram com que es ses Par ti dos se apre sen tas sem como 
gran des Par ti dos na ci o na is. Por tan to, eles que rem
con ser var o seu ta ma nho, o seu pres tí gio e pro í bem
que os re be la dos sa i am de les pro cu ran do ou tros.
Assim, en ten do que esse é um dos mo ti vos pos sí ve is.

Ocor re que há um ou tro caso. Dou o meu exem -
plo: pas sei vin te anos em um Par ti do e nin guém pode
du vi dar da mi nha fi de li da de par ti dá ria, mas o Par ti do
foi mu dan do – o Par ti do mu dou, não eu. Do meu pon -
to de vis ta, o Par ti do se trans for mou, co me çou a em -
pal mar ou tras ban de i ras que não aque las que exis ti -
am quan do en trei como fi li a do, co me çou a ter um ou -
tro con te ú do pro gra má ti co, a ter uma ou tra prá ti ca.
Então, nes se caso, se ria um ab sur do uma pes soa
que de mons trou que não é opor tu nis ta, que não está
mu dan do de Par ti do para ob ter fa vo res, para ob ter di -
nhe i ro ou qual quer ou tra van ta gem, ser ape na da com 
a im pos si bi li da de de vir a se can di da tar por ou tro Par -
ti do, a me nos que ali per ma ne ça mais qua tro anos. 

De modo que, ten do em vis ta es sas si tu a ções
com ple ta men te dís pa res que têm que ser re gu la men -
ta das em uma lei – ob vi a men te, a lei é para to dos –,
seria pre ci so que hou ves se ma i o res de ta lha men tos
e que a le gis la ção vi es se a con tem plar as di ver sas
si tu a ções pos sí ve is. 

Pa re ce-me que, do pon to em que este pro je to
se en con tra, ele é ape nas uma es pé cie de cláu su la
de bar re i ra para im pe dir o es va zi a men to de al guns
Par ti dos que po dem me re cer até ser es va zi a dos. É
uma cláu su la de bar re i ra.

De modo que, nos ter mos em que se en con tra,
em bo ra eu seja mais do que fa vo rá vel à fi de li da de
par ti dá ria, voto con tra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de e, pos te ri or -
men te, ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, nas so ci e da des mais avan ça das do
mun do, onde o ní vel de jus ti ça so ci al é ex tre ma men te

ele va do, os Par ti dos po lí ti cos são co nhe ci dos, os
Par ti dos po lí ti cos têm pro pó si tos fir mes, e a co mu ni -
da de, a po pu la ção, faz a op ção pelo seu pro gra ma de 
go ver no, por que sabe que seus fi li a dos, ao as su mi -
rem o po der, vão cum prir com aqui lo que foi pro pos to
pelo seu ideá rio, pela sua for ma ção.

Há pa í ses no mun do, como os da Eu ro pa, por
exem plo, onde não há o can di da to in di vi du al, mas o
can di da to par ti dá rio, e o ele i tor não vota num De pu -
ta do Fe de ral, Dis tri tal; o ele i tor vota no Par ti do, e este
é que diz a lis ta da que les que vão-se ele ger no voto
dis tri tal ou no voto pro por ci o nal. Tais so ci e da des são
muito mais avan ça das do que a nos sa e há ne las
uma com pre en são po lí ti ca da po pu la ção in fi ni ta -
men te ma i or do que a nos sa.

Assim sen do, de fen de mos o for ta le ci men to dos
Par ti dos po lí ti cos. Nós ide a li za mos que as pes so as,
ao vo ta rem em um can di da to, sa i bam a que Par ti do
per ten ce e co nhe çam o pro gra ma, a ide o lo gia, o pro -
pó si to des se Par ti do. É mu i to co mum, no in te ri or, em
de ter mi na das pla gas, nos re can tos dos Esta dos, al -
guém vo tar num can di da to do PFL por que o co nhe ce.
Mas não co nhe ce o pro gra ma de go ver no do PFL,
qual a vi são de Esta do do PFL: se é um Esta do for te
ou fra co; se pri va ti vis ta ou de fen sor da es ta ti za ção.
Ou seja, as pes so as não as so ci am o can di da to ao
Par ti do. O Bra sil pre ci sa ca mi nhar para o for ta le ci -
men to dos Par ti dos po lí ti cos.

É evi den te que es ta mos ca mi nhan do. Há um
pro ces so no qual cada vez mais a po pu la ção bra si le i -
ra com pre en de a im por tân cia da po lí ti ca. E cre io que
os Par ti dos mais ali nha dos ao in te res se do povo,
mais de fen so res de suas ca u sas e ne ces si da des,
mais afas ta dos da li ga ção com os gran des seg men -
tos que mo no po li zam o po der, como in dus tri a is, fa -
zen de i ros, mul ti na ci o na is, ban que i ros etc., cres cem a 
cada ele i ção re a li za da no País. 

Fica mu i to di fí cil, no ní vel de com pre en são da
nos sa so ci e da de, en ten der a im por tân cia da po lí ti ca,
prin ci pal men te di an te de tan tos es cân da los que es -
tão se so man do por aí. O jul ga men to da ma i o ria do
nos so povo é que qua se todo mun do é igual, não há
mu i ta di fe ren ça. 

Sr. Pre si den te, vi ve mos um pro ces so de apren -
di za gem. O povo bra si le i ro vive um pro ces so de
apren di za gem, de aper fe i ço a men to, de co nhe ci men -
to da im por tân cia do pro ces so po lí ti co. O povo bra si le -
i ro co me ça a per ce ber que não adi an ta odi ar, não adi -
an ta des pre zar os po lí ti cos ou con si de rá-los to dos
igua is, mas não se faz nada no mun do que não seja
por in ter mé dio da po lí ti ca. As trans for ma ções da so -
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ci edade só ocor rem por in ter mé dio da ação do povo
por meio dos par ti dos po lí ti cos. Não exis te na ção al -
gu ma no mun do, nem Esta do al gum , nem mes mo
par te de um país ou um mu ni cí pio que não seja go -
ver na do por po lí ti co; é o po lí ti co que go ver na. Embo -
ra o povo pre ci se com pre en der a im por tân cia da po lí -
ti ca, ain da não es ta mos no ní vel de che gar mos ao
pon to de exi gir mos uma fi li a ção par ti dá ria com qua tro
anos de an te ce dên cia. 

Enten do a fi de li da de par ti dá ria e a de fen do. Já
fiz uma emen da cons ti tu ci o nal nes ta Casa de fen den -
do que quem se ele ges se por um par ti do não po de ria
aban do ná-lo, sob pena de per der o man da to. Se ria
mu i to in te res san te, por que quem se fi li as se a um par -
ti do po lí ti co já es ta ria sa ben do qual se ria a ide o lo gia,
qual o pro pó si to, qual a vi são de so ci e da de que o par -
ti do tem. E, de re pen te, ele se ele ge e quer mu dar, en -
tão ele tem que en tre gar o man da to ao par ti do, por -
que o povo vai com pre en der o par ti do, e não o can di -
da to, como acon te ce nos pa í ses mais avan ça dos do
mun do.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
com pra zer V. Exª.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Ade mir Andra de, cre io que V. Exª to cou num pon -
to im por tan te, so bre o qual eu que ria re fle tir no meu
pro nun ci a men to. Tal vez a mi nha cer ta in dig na ção
com esse pra zo de qua tro anos me fez per der um ra -
ci o cí nio es sen ci al, que V. Exª está in tro du zin do. Evi -
den te men te que, se pen sar mos pro fun da men te no
aper fe i ço a men to das ins ti tu i ções po lí ti cas do nos so
País, das re gras, das leis, da vida par ti dá ria, as sim
por di an te, faz todo sen ti do – e eu es ta va con ver -
sando in clu si ve isso com o Se na dor Ser gio Ma cha -
do, que to cou no as sun to tam bém – uma nor ma,
como V. Exª está de fen den do, em que o ci da dão, uma 
vez ele i to por um par ti do, cum pra o seu man da to pelo
par ti do. Faz todo sen ti do se pen sar mos num pon to fu -
tu ro no sen ti do de aper fe i ço ar. Não há ne nhum sen ti -
do em se cri ar uma nor ma com um pra zo – tam bém
não há jus ti fi ca ti va para esse pra zo – para que o ci da -
dão pos sa ou não ser can di da to, quan do, na ver da de,
de vía mos de i xar flu ir na so ci e da de, até para ra di ca li -
zar na de mo cra cia, a pos si bi li da de de qua dros no vos, 
como ocor re na Eu ro pa com  mo vi men tos am bi en ta is
que se trans for mam em can di da tu ras, for ta le cen -
do-se e vi ran do par ti dos. Gos ta ria de, ao apar teá-lo,
re for çar essa re fle xão. Não po de mos fa zer as co i sas
apres sa da men te cren do que va mos cor ri gir uma de fi -

ciên cia da vida po lí ti ca do Bra sil e, na prá ti ca, cri ar -
mos um ver da de i ro ins ti tu to car to ri al. Mu i to obri ga do.
Pa ra be ni zo V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra -
de ço a V. Exª.

Encer ra rei, Sr. Pre si den te, di zen do que con fio
mu i to no fu tu ro e no povo do meu País. Enten do que 
a par ti ci pa ção, que a pre sen ça cada vez ma i or do
povo, ha ve rá de fa zer com que o Bra sil te nha um
Go ver no, um Con gres so Na ci o nal à sua al tu ra, que
re al men te de fen da seus in te res ses e o re pre sen te
olhan do o in te res se da ma i o ria. Por isso, é mu i to
cedo para apro var mos uma lei como a que pro põe o 
Se na dor Jor ge Bor nha u sen. 

O Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, com seus três
Se na do res, vota con tra a pro pos ta de qua tro anos
de fi li a ção par ti dá ria.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra, para dis cu tir a ma té ria, ao Se na dor
Pe dro Si mon. V. Exª dis põe de dez mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na por que acre -
di to que pode ha ver di ver gên ci as com re la ção ao
pro je to, se é bom ou ruim, mas pen so que esta
Casa não está de ba ten do a ques tão em si, per -
doe-me, que é o que de mais im por tan te te mos na
po lí ti ca bra si le i ra. Não vi essa dis cus são. Esta mos
dis cu tin do se são qua tro anos ou não, qua tro anos é 
a me ta de do tem po de man da to de um se na dor,
mas é todo o tem po de man da to de de pu ta do, é
esse o pro je to, não é esse o pro je to. 

Na ver da de, o que te mos fe i to nes sa di re ção?
Ten ta ti vas exis tem, o pró prio Se na dor, Lí der do
PSDB, pre si diu uma co mis são na ten ta ti va de cri -
armos me di das para fa zer a cha ma da re for ma po lí -
ti ca para che gar mos a al gum lu gar, mas não con -
se gui mos. 

O do lo ro so é cons ta tar que, em pri me i ro lu gar,
em ter mos de par ti dos po lí ti cos, não há em pa í ses,
não digo de de sen vol vi men to nem em de sen vol vi -
men to, nor ma is mais anar quia do que no Bra sil. Ve -
jam a Argen ti na, o Par ti do Jus ti ci o lis ta, o Par ti do Ra -
di cal, que é do sé cu lo re tra sa do; no Uru guai, os
bran cos e os co lo ra dos exis tem des de a pro cla ma -
ção da re pú bli ca; no Pa ra guai, mes mo com a di ta du -
ra os par ti dos se man ti ve ram. O Bra sil não tem his -
tó ria de par ti do po lí ti co. É ver da de que, nos Esta dos 
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Uni dos, os par ti dos po lí ti cos têm pou ca for ça, não
têm gran de sig ni fi ca do, o que há de mais fra co nos
Esta dos Uni dos são os par ti dos po lí ti cos, o Con -
gres so é for te, a Su pre ma Cor te é for te, a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca é for te, as ins ti tu i ções so ci a is são
for tes. O Par ti do se re ú ne para es co lher o can di da -
to. Não há pro gra ma ou idéia, mas se re ú ne para
es co lher o can di da to. Mas, no res to do mun do, os
Par ti dos são ins ti tu i ções for tes. Ve jam V. Exªs a
Ingla ter ra, onde há, ao lon go da his tó ria, a luta en tre 
o Par ti do Con ser va dor e o De mo cra ta.

No Bra sil, não ti ve mos isso. No Impé rio, não ti -
ve mos; na Pri me i ra Re pú bli ca não ti ve mos se quer
Par ti dos na ci o na is. Tí nha mos uma imi ta ção de Par ti -
dos, que, na ver da de, era a po lí ti ca dos go ver na do -
res que se re u ni am e fa zi am o que que ri am. Na Re -
pú bli ca, foi o mes mo. Da Pri me i ra Re pú bli ca até a
Re vo lu ção de 30, era a ”po lí ti ca do café com le i te“
os pre si den tes que de ci di am.

Em 1945, pela pri me i ra vez, ti ve mos Par ti dos
po lí ti cos na ci o na is sé ri os: PSD, PTB e UDN. Ti ve -
mos uma Cons ti tu in te bem fe i ta, que deu mal por -
que os Par ti dos po lí ti cos, em vez de de ci di rem ide o -
lo gi ca men te, fi ze ram a di vi são na pes soa de Ge tú lio 
Var gas, no tú mu lo de Ge tú lio Var gas. Eram a fa vor
de Ge tú lio PSD e PTB e a UDN con tra. E le vou tem -
po para que isso mu das se, mas mu dou.

Na dé ca da de 60, o PSD pas sou a ser o Par ti -
do da bu ro cra cia ru ral; a UDN pas sou a ser o Par ti -
do da aris to cra cia in te lec tu al da ci da de e o PTB
pas sou a ser o Par ti do da li de ran ça sin di cal dos tra -
ba lha do res das fá bri cas que es ta vam sur gin do.

Veio a Re vo lu ção e co me teu o cri me de ter mi -
nar com os Par ti dos po lí ti cos. Po dia aca bar com o
res to, mas de i xas se os Par ti dos po lí ti cos. Que di a -
bo! De i xas se o PDS, que es ta va co me çan do bem;
os Par ti dos que es ta vam indo bem e de sen vol ven do. 
Esse foi o pri me i ro prin cí pio da Re vo lu ção. Tan to
que Cas te lo Bran co fez, pela pri me i ra vez, a Lei
Orgâ ni ca dos Par ti dos Po lí ti cos, que exi gia per cen -
tu a is para que os par ti dos exis tis sem. A UDN ga -
nhou, o PTB ga nhou, o PSD ga nhou, o PDC ga -
nhou, e se cons ti tu í ram em par ti dos po lí ti cos.

Veio o AI-2 e ex tin guiu tudo, fi ca ram Are na e
MDB. E es ta mos nós, de lá até aqui, nes ta anar quia. 
Re pa rem que pas sa ram Tan cre do, Ita mar, oito anos
de Fer nan do Hen ri que, com a so ci al de mo cra cia, e
não con se gui mos fa zer um sis te ma par ti dá rio. Te -
mos que ter um sis te ma par ti dá rio que te nha se ri e -
da de, que te nha con te ú do. Um par ti do é um gru po

de pes so as que tem um ob je ti vo co mum: bus car o
po der, e um ide al co mum, que é apli car no po der a
fi lo so fia da que le par ti do. Isso não exis te no Bra sil.
Cada par ti do tem a mes ma idéia. To dos que rem
bus car o po der para não fa zer nada.

Tí nha mos que ter – e fe li ci to a Co mis são – o
ob je ti vo de fa zer algo. Mas, como nin guém faz nada, 
não sai nada, vo ta-se con tra os pro je tos que even tu -
al men te exis tem. Que te mos que fa zer, isso te mos!

Exis te, tam bém, a ques tão re fe ren te aos pe -
que nos par ti dos. Cre io que a so lu ção en con tra da na 
Co mis são foi sá bia. Os pe que nos par ti dos po dem
se reorga ni zar e se unir como se fos sem uma ali an -
ça, uma fe de ra ção par ti dá ria. De mo crá ti ca de ci são: 
uma fe de ra ção par ti dá ria, mas uma fe de ra ção par ti -
dá ria que con ti nu a rá de po is da ele i ção. Não é se re -
u nir so men te para a ele i ção. O co i ta do do PT ”pa gou 
o pato“: mu i tas pes so as se ele ge ram pelo PT, e, no
dia se guin te, cada um es ta va em seu Par ti do. De
acor do com o que foi vo ta do  e re pi to que foi sá bio ,
eles são ele i tos, mas têm de fi car na que la le gen da
pela qual fo ram ele i tos. Essa é uma me di da po si ti va, 
que ter mi na com essa his tó ria de qua ren ta par ti dos.

Fui can di da to a Se na dor. Na cam pa nha ele i to -
ral, num de ba te do qual par ti ci pa va, ha via nove can -
di da tos, qua tro dos qua is eu nun ca ti nha vis to an tes
e nun ca ti nha ou vi do fa lar dos par ti dos pe los qua is
eram can di da tos. Não sa bia que par ti dos eram
aque les, nem quem eram aque las pes so as. Isso não 
pode con ti nu ar! Isso tem que ser al te ra do! E te mos
que ter a co ra gem de al te rar isso!

O Se na dor Sér gio Ma cha do e a equi pe se re u -
ni ram e de ba te ram es sas ma té ri as por um ano para
sa ber o que se ria ou não me lhor, o que de ve ria ou
não ser fe i to. Não sei se essa é a so lu ção. Juro que
não sei. Mas não é pos sí vel fi car sem fa zer nada. Na 
atu al le gis la tu ra, du zen tos Par la men ta res mu da ram
de Par ti do! Du zen tos! Dis se o ex-Presidente da Câ -
ma ra dos De pu ta dos que, num dia, um úni co Par la -
men tar mu dou qua tro ve zes de Par ti do! Um Par la -
men tar, nu dia, mu dou qua tro ve zes de Par ti do!
Algu ma co i sa tem que ser fe i ta. Per do em-me di zer
isso, mas ou nós te mos uma vida par ti dá ria para va -
ler, sé ria, res pon sá vel, ou va mos fi car nis so que
está aí.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Ex.ª um apar te, ilus tre Se na dor Pe dro Si -
mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não, emi nen te Se na dor Ger son Ca ma ta.
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O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Pe dro Si mon, acom pa nho o ra ci o cí nio de V.
Exª, que pre ga que algo deve ser fe i to. Entre tan to,
não se fixa no atu al pro je to. Pa re ce-me que qual -
quer mu dan ça nos pra zos, qual quer ri go ris mo na fi -
de li da de par ti dá ria pas sa por um ins tru men to im por -
tan te: a de mo cra ti za ção do man do dos par ti dos po lí -
ti cos. Sem pre que se cor ta pra zo ou pos si bi li da de
de can di da tu ra em cima de mu dan ça de par ti do, se
não te mos um sis te ma de mo crá ti co no co man do
dos par ti dos, os ca ci ques co man dam as ele i ções,
por que, sim ples men te, eles po dem co lo car para fora 
um can di da to que eles não que rem, po dem ar ran jar
mo ti vo para isso, po dem tra var as can di da tu ras de
gos to po pu lar. Então, te mos que, pri me i ro, par tir
para de mo cra ti zar a ad mi nis tra ção dos par ti dos po lí -
ti cos. Ou tro pon to que acho in te res san te, e V. Exª
toca nele: cabe prin ci pal men te a nós, po lí ti cos, mos -
trar ao ele i tor que ele não deve vo tar na pes soa que
pen sa como ele, mas, sim, em um par ti do que tem
um ideá rio que se adap te, mais ou me nos, ao seu
pen sa men to. No mo men to em que o cons ti tu in te, o
ele i tor pas sar a per ce ber que deve vo tar em um
can di da to de uma agre mi a ção po lí ti ca que, em li -
nhas ge ra is, tem um pen sa men to que com bi na com
o seu, ele mes mo vai pu nir o De pu ta do, o Se na dor,
o Ve re a dor ou o Pre fe i to que, ele i to, sai des sa agre -
mi a ção. Mas acho que V. Exª diz bem que cabe a
nós, na pre ga ção par ti dá ria, na pre ga ção po lí ti ca,
ter co e rên cia para fa zer com que aque las pes so as
que pen sam como nós e como nos sos par ti dos se
agre guem em for ças que da rão es ta bi li da de ao re gi -
me de mo crá ti co e con fi a bi li da de do ele i tor no can di -
da to em que ele vo tou. Te nho as dú vi das que V. Exª
tem. Mas, en quan to não de mo cra ti zar mos o pro ces -
so de co man do par ti dá rio, pen so que esta lei pode
se tor nar pe ri go sa.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa
ma té ria do co man do par ti dá rio é mu i to de li ca da. Vou 
con tar um fato de que não sei se a ma i o ria dos Srs.
Se na do res tem co nhe ci men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Pe dro Si mon, a Pre si dên cia ape la a V. Exª para
que con clua o seu pro nun ci a men to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas
pos so con tar o fato, Sr. Pre si den te!?

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Por
isso mes mo fa lei em ter mos de ape lo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do.

O Se na dor Tan cre do Ne ves foi ele i to Pre si den -
te da Re pú bli ca. Está va mos dis cu tin do, na cons ti tu i -
ção do go ver no dele, so bre como ele via a vida par -
ti dá ria, a Cons ti tu in te, as te ses que de fen día mos ao
lon go da ca mi nha da dele. A pri me i ra tese in te res -
san te era a de que ele não con vo ca ria a Cons ti tu in te 
ime di a ta men te, como fez o ex-Presidente José Sar -
ney. Pri me i ro, ele es pe ra ria ha ver uma con so li da ção
para, de po is, con vo car a Cons ti tu in te. Aí, per gun -
tou-se o que ele pen sa va so bre a su ble gen da. Nun -
ca vou me es que cer da res pos ta dele. Ele dis se que 
nós, no Bra sil, te mos ódio da su ble gen da, por que a
ela foi co lo ca da de uma for ma ar bi trá ria pelo re gi me
mi li tar por que a Are na es ta va cri an do bri gas, que
es ta vam cri an do dis ten sões, e eles ti nham que fa zer 
as su ble gen das para abri ga rem as dis ten sões. Isso
ir ri ta.

Entre tan to, no Uru guai, há su ble gen das, que
são o exem plo má xi mo da de mo cra cia, por que lá os
par ti dos po lí ti cos têm seus can di da tos. Aqui, faz-se
uma con ven ção, re ú ne-se e es co lhe-se um can di da -
to. No Uru guai, não. Lá, as mi no ri as e os par ti dos
po lí ti cos po dem dis pu tar em su ble gen das, têm o di -
re i to. Quer di zer, isso que o com pa nhe i ro está fa lan -
do não exis te no Uru guai, por que há a con ven ção,
ga nha o can di da to ofi ci al; mas, se a mi no ria tem um
de ter mi na do per cen tu al, apre sen ta a su ble gen da.

Di zia o Dr. Tan cre do: ”A ele i ção não é fe i ta en -
tre dois can di da tos re sul tan tes de duas cú pu las par -
ti dá ri as. A ele i ção é fe i ta en tre os can di da tos re sul -
tan tes das cú pu las, mas as mi no ri as te rão opor tu ni -
da de de dis cu tir“. Essa é uma tese que po de mos de -
ba ter. Den tro do que V. Exª está di zen do, po de mos
até de ba ter, de mo cra ti ca men te. O que não po de mos 
é vi ver o que es ta mos vi ven do. Isso não é sé rio.
Enquan to não tiver mos vida par ti dá ria com um mí -
ni mo de se ri e da de, não te re mos uma vida po lí ti ca
com o má xi mo de se ri e dade.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da -
res, para dis cu tir a ma té ria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o au tor des ta
ma té ria, Se na dor Sér gio Ma cha do, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apre sen tou o seu
pa re cer e trou xe al guns da dos es tar re ce do res so bre 
mu dan ça de par ti do.
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Ve jam: en tre 1991 e 1995, hou ve 270 mu dan -
ças de par ti do. Em 1999, no co me ço do ano, de po is
da ele i ção re a li za da em ou tu bro de 1998, pelo me -
nos 39 De pu ta dos mu da ram duas ve zes de Par ti do,
e 10 De pu ta dos tro ca ram três ve zes de Par ti do, logo 
de po is de ele i tos, em 1998. Na atu al le gis la tu ra,
hou ve 143 tro cas, até no vem bro de 2000.

Ora, se é ver da de que al guém, para se can di da -
tar a um car go ele ti vo, pre ci sa se fi li ar a uma agre mi a -
ção par ti dá ria, é ló gi co que, se ele i to, ape sar de o
man da to ser po pu lar e de o can di da to ter sido con sa -
gra do nas ur nas, o man da to é do Par ti do que o ele geu.

Então, tem que se dar re le vân cia e im por tân cia
à fi de li da de par ti dá ria, e não a um pro ble ma de fi li a -
ção, como pro põe este pro je to. A fi li a ção par ti dá ria é
as sun to in ter na cor po ris dos Par ti dos, como pre vê a 
pró pria Cons ti tu i ção, que dá li ber da de ple na às nos -
sas agre mi a ções nes se sen ti do.

Des sa for ma, li mi tar o exer cí cio do fun ci o na -
men to dos Par ti dos po lí ti cos, tor nan do pra ti ca men te
in viá vel qual quer can di da tu ra de po is que al guém sai 
do Par ti do, é um ato de vi o lên cia. O cer to se ria –
como o sa u do so Go ver na dor Má rio Co vas afir mou – 
que o man da to per ten ces se ao Par ti do, ten do em
vis ta até a exis tên cia da pro por ci o na li da de na ele i -
ção, no sen ti do de que só se é ele i to De pu ta do se
ou tros can di da tos o aju da rem, ou seja, se hou ver
uma le gen da par ti dá ria, um quo ci en te ele i to ral de tal 
modo que to dos os vo tos em con jun to do Par ti do
pos sam ele ger de ter mi na do nú me ro de De pu ta dos.

Então, re pe tin do a pa la vra do sa u do so Má rio
Co vas: ”O afas ta men to deve ge rar, por via de con se -
qüên cia, a per da do man da to“. A fi de li da de não se
faz ape nas nis so, mas in clu si ve nas ma té ri as que o
Par ti do con si de re fun da men ta is. Por tan to, quem en -
tra num Par ti do de ve ria co nhe cer as re gras exis ten -
tes no seu es ta tu to, de tal ma ne i ra que fi cas se cla ra
sua mar gem de ma no bra e de li ber da de em re la ção
aos te mas con si de ra dos.

O pro je to pro põe, no caso de pri me i ra fi li a ção,
o pra zo de um ano; para quem já for fi li a do a ou tro
Par ti do po lí ti co, o pra zo de qua tro anos, ou seja,
uma cassação in di re ta no caso de mu dan ça de
Par ti do, como ocor re hoje em vir tu de da li be ra li da -
de da atu al le gis la ção.

Cre io que esse in ci so II de ve ria ter sido subs -
ti tu í do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia por algo pa re ci do com a exi gên cia da fi de li da -
de par ti dá ria, ou seja, per da de man da to sem pro i bi -
ção de aque le de ten tor de man da to ele ti vo ser can -

di da to a ou tro car go na ele i ção se guin te. De po is da
ele i ção para De pu ta do, há a ele i ção para Pre fe i to.
Ele pode ser can di da to a Pre fe i to, a Ve re a dor, mas
em ou tro Par ti do po lí ti co, não na que le ao qual ele
foi in fi el.

Des sa sor te, Sr. Pre si den te, para dar uma
opor tu ni da de à Casa, es tou apre sen tan do um re -
que ri men to de des ta que, su pri min do o in ci so II do
art. 18, ou seja, a exi gên cia dos qua tro anos, e de i -
xan do, no caso da pri me i ra fi li a ção, o pra zo de um
ano.

Com es sas pa la vras, es pe ro es tar co la bo ran do 
com as boas in ten ções do au tor do pro je to, o Se na -
dor Jor ge Bor nha u sen. S. Exª, na tu ral men te, como
to dos nós, es ta mos can sa dos des sa in fi de li da de
par ti dá ria, des sa fal ta de com pro me ti men to com os
ide a is de um Par ti do.

Então, vo ta mos con tra este pro je to. Ago ra,
exis te um re que ri men to de des ta que para, in clu si ve,
pro por ci o nar mos ao au tor o di re i to de apre sen tar
um ou outro pro je to, fa lan do na per da de man da to,
que, isso sim, é mu i to mais de mo crá ti co do que
esta pro po si ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) –
Encer ra da a dis cus são, con ce do a pa la vra ao no bre
Se na dor Sér gio Ma cha do, na con di ção de Re la tor.
Em se gui da, con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na -
dor Jor ge Bor nha u sen.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB –
CE. Como Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta tar de es ta -
mos avan çan do na que la que con si de ro a mais im -
por tan te das re for mas ne ces sá ri as ao País: a re for -
ma po lí ti ca, a mãe de to das as re for mas. E, para se
fa zer po lí ti ca, há um prin cí pio fun da men tal que se
cha ma ter Par ti dos. Par ti dos que exis tam e que não
se jam me ros car tó ri os ele i to ra is, que não se jam
aque le tipo de Par ti do se me lhan te a na mo ro de car -
na val, ou seja, na quar ta-feira de cin zas, cada um
para o seu lado.

Se ob ser var mos o sis te ma par ti dá rio bra si le i ro, 
ve ri fi ca re mos que te mos dois: o ele i to ral, pelo qual
os po lí ti cos dis pu tam as ele i ções e ob têm os man -
da tos; e o con gres su al, que nada tem a ver com a
von ta de do ele i tor. Se não ve ja mos: na ele i ção de
1994, fo ram ele i tos com os pró pri os vo tos ape nas
14 De pu ta dos. O povo ele geu ape nas e tão-somente 
14 De pu ta dos, que atin gi ram so zi nhos o quo ci en te
ele i to ral. Na ele i ção de 1998, ti ve mos 28 De pu ta dos
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ele i tos com os pró pri os vo tos. Todo o res tan te foi
ele i to com os vo tos ou do Par ti do ou da co li ga ção.
Assim, fo ram ele i tos ape nas 5,5% dos De pu ta dos
Fe de ra is com os pró pri os vo tos.

Di an te des ses nú me ros, a quem per ten ce o
man da to? Esses 28 po de ri am di zer que fo ram ele i -
tos com os pró pri os vo tos, mas os de ma is fo ram ele -
i tos com os vo tos do Par ti do, com a de fe sa da ban -
de i ra do Par ti do, com o dis cur so do Par ti do e de ve ri -
am ter com pro mis so com o Par ti do.

Ve mos, no Bra sil, que essa prá ti ca de fra gi li za -
ção par ti dá ria vem de mu i to tem po. E isso não diz
res pe i to a ne nhu ma re gião es pe cí fi ca, a ne nhum
Esta do es pe cí fi co. Para se ter uma idéia, de 1991 a
1994, tro ca ram de Par ti do 40% da Re gião Nor te,
43% do Nor des te, 34% do Su des te, 30% do Sul e
43% do Cen tro-Oeste. E isso tem acon te ci do ao lon -
go do tem po. De 1991 a 1994, por exem plo, tro ca -
ram de Par ti do 37%, ou seja, mais de um ter ço dos
ele i tos tro ca ram de Par ti do. De 1995 a 1998, o mes -
mo nú me ro: 34,11%. E, nes ta le gis la tu ra, até mar ço, 
já tro ca ram de Par ti do 26%.

Res sal te-se que a tro ca de Par ti do não acon te -
ce só em di re ção ao Go ver no ou em di re ção à Opo -
si ção: é con for me a di re ção do ven to, por que a tro ca 
é um ins tru men to de re e le i ção. Con for me a con ve -
niên cia da re e le i ção, tro ca-se de Par ti do. Bas ta ver
que, na le gis la tu ra de 1995 a 1998, sem que o ele i -
tor par ti ci pas se, sem que o ele i tor de fi nis se, sem
que o ele i tor fos se ou vi do, tro ca ram de Par ti do o
equi va len te ao ele i to ra do de São Pa u lo, Rio de Ja -
ne i ro e Mi nas Ge ra is jun tos, os três ma i o res Esta -
dos do Bra sil. E ocor reu essa tro ca de par ti do sem
que o ele i tor fos se con sul ta do, sem que opi nas se,
sem que dis ses se nada, sem que os com pro mis sos
de cam pa nha fos sem le va dos em con si de ra ção.
Essa é uma ques tão que pre ci sa mos mo di fi car.
Deve ha ver um prin cí pio. Um par ti do não pode ser
um car tó rio. Se a pes soa per ma ne ce em um par ti do
de acor do com a con ve niên cia – as con ven ções são 
tam bém de con ve niên cia –, nin guém dis cu te pro -
pos ta, nin guém dis cu te pro gra ma. A co i sa avan ça
na con ve niên cia. E, as sim, te mos mais de 30%, a
cada le gis la tu ra, de de pu ta dos que tro cam de par ti -
do.

Por tan to, o sis te ma que aí está não ser ve para 
nin guém. Por que não ser ve para os par la men ta res? 
Enquan to nos Esta dos Uni dos a re no va ção é de 3% 
ape nas, a cada ele i ção, no Bra sil a re no va ção fica
en tre 50% e 70%, con for me a ele i ção, o que sig ni fi -
ca que de cada dois de pu ta dos um não vol ta. É si nal 

que o sis te ma não ser ve para os de pu ta dos. Não
ser ve para os pe que nos par ti dos, que, ao lon go das
três úl ti mas ele i ções, não au men ta ram suas ban ca -
das, e não ser ve para o ele i tor, por que ele não par ti -
ci pa da de ci são de mo di fi car, de in ter fe rir nem de
cum prir as pro pos tas que aí se en con tram.

Em fun ção dis so, te nho par ti ci pa do in ten sa -
men te da dis cus são da re for ma po lí ti ca des de 1995
e de fen do que a re for ma deve ter como eixo o for ta -
le ci men to dos par ti dos. E o for ta le ci men to dos par ti -
dos pas sa por cin co pro je tos. O Se na do já apro vou
qua tro: a pro i bi ção de co li ga ção, a cláu su la de de -
sem pe nho com fe de ra ção de par ti do, o fi nan ci a men -
to de cam pa nha, a lis ta aber ta e a lis ta fe cha da. Fal -
ta o úl ti mo, que é a ques tão da fi de li da de.

Na Co mis são, em que fui Re la tor, nós de fen -
de mos que quem tro cas se de par ti do – e esse pro -
je to se en con tra na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça – per de ria o man da to, e quem de i xas se de cum -
prir de ci sões das con ven ções com quo rum qua li fi -
ca do – não é de ci são nem de pre si den te de par ti do
nem de exe cu ti va, mas de ci são da con ven ção com
quo rum qua li fi ca do – tam bém es ta ria su je i to a essa 
pe na li da de. Mas isso im pli ca mu dan ça cons ti tu ci o -
nal. O atu al sis te ma, da ma ne i ra como está, em que
a pes soa tro ca de par ti do com toda fa ci li da de – o fa -
mo so ”par ti do ôni bus“, que se toma na ro do viá ria e
des ce na pri me i ra pa ra da –, tem que ser mo di fi ca do, 
tem que ser trans for ma do. 

Assim, a fi li a ção por qua tro anos é um avan ço.
Te mos hoje 49 par ti dos no Bra sil. Na Câ ma ra, te -
mos qua se 20. Po de mos es co lher a ide o lo gia que
qui ser mos. Então, é pos sí vel es co lher em que par ti -
do que re mos en trar, por qual par ti do que re mos nos
ele ger. Usa mos os vo tos do par ti do. Se es ta mos ele -
i tos, o man da to não per ten ce a nin guém. Ao ser mos 
vo ta dos com os vo tos do par ti do, as su mi mos de ter -
mi na do tipo de com pro mis so. 

É por isso que eu de fen do a fi de li da de par ti dá -
ria; é por isso que eu apre sen tei esta pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal, que está na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça, que pre vê que quem tro car
de par ti do per de o man da to. 

O atu al sis te ma tem que mu dar, por que não
tem sen ti do con ti nu ar mais de um ter ço tro can do de
par ti do. É por isso que o ele i tor fica frus tra do, como
mos tram as pes qui sas em re la ção às úl ti mas ele i -
ções: de cada dez bra si le i ros, sete não se lem bram
o nome do de pu ta do em que vo ta ram.
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Daí a ne ces si da de de fa zer mos mu dan ças ins -
ti tu ci o na is pro fun das. Este pro je to é uma opor tu ni -
da de de avan çar mos na dis cus são bá si ca so bre a
ques tão da fi de li da de. Por que, quan do te mos com -
pro mis so com o par ti do, lu ta mos para que o go ver no 
dê cer to ou para que a opo si ção dê cer to, por que
seu fu tu ro está li ga do ao des ti no que es co lhe mos.
Qu an do não te mos, não lu ta mos, e, quan do che ga a 
hora, por con ve niên cia, ao sa bor dos ven tos, fa ze -
mos a tro ca que nos é mais con ve ni en te.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) –
Encer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção.
So bre a mesa, re que ri men to de des ta que 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 DE 216, DE 2001

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra -
do, do in ci so II (art. 18) do PLS nº 187/99.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2001. – Anto -
nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes 
de co lo car em vo ta ção o re que ri men to, fa cul to a
pa la vra ao Re la tor da ma té ria, Se na dor Sér gio Ma -
cha do.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, sou con tra o mé ri to do des ta -
que, mas pro po nho que seja apro va do. No voto, mi -
nha re co men da ção é con tra o des ta que. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção o re que ri men to so li ci tan do des ta que.

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

Apro va do.

A ma té ria des ta ca da será vo ta da opor tu na men te.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do n.º
187, de 1999, res sal va da a ma té ria des ta ca da.

Peço aos Srs. Lí de res que ori en tem suas ban -
ca das.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL 
vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Blo co está li be ra do. Eu, par ti cu lar men te,
me abs te nho.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
O PPS vota con tra o pro je to, Sr. Pre si den te.

O SR. SERGIO MACHADO (Blo co/PSDB –
CE) – O PSDB vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
PSB vota con tra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – As
Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam per ma ne -
çam como se en con tram. (Pa u sa.)

O pro je to foi apro va 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 (Ja der Bar ba lho) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum, com o
apo i a men to dos Se na do res Jef fer son Pé res, He lo í -
sa He le na e Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
vo co as Sras e os Srs. Se na do res para a ve ri fi ca ção
de quo rum so li ci ta da pelo no bre Se na dor Pa u lo
Har tung do Pro je to nº 187, de 1999, de au to ria do
Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

As Sras e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.  

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, para con fir mar, o PFL vota ”sim“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Blo co está li be ra do.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
O PPS en ca mi nha o voto ”não“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB –
CE) – O PSDB en ca mi nha o voto ”sim“, Sr. Pre -
sidente.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, o meu voto é ”sim“, mas o voto da
Ban ca da está li be ra do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
PSB vota ”não“, é con trá rio ao pro je to. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re no -
vo o ape lo às Sras e aos Srs. Se na do res que es ti ve -
ram em seus ga bi ne tes ou em ou tras de pen dên ci as
do Se na do, pois es ta mos ten do vo ta ção no mi nal em 
ple ná rio.

A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que a pró xi -
ma ma té ria a ser apre ci a da re quer vo ta ção no mi nal.

(Pro ce de-se à apre ci a ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vo ta -
ram SIM 35 Srs. Se na do res; e NÃO 19.

Hou ve 09 abs ten ções.
To tal: 63 vo tos.
O pro je to foi apro va do.
Pas sa mos, ago ra, à vo ta ção do mé ri to do in ci so

II do art. 18.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com
a pa la vra o au tor do des ta que, Se na dor Anto nio
Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, a jus ti fi ca ti va do des ta que já foi apre sen ta da
an te ri or men te. Qu e ro ape nas lem brar que o des ta -
que se re fe re à su pres são do in ci so II, que exi ge um 
pra zo de qua tro anos para que a pes soa se can di -
da te de po is que sair de um Par ti do po lí ti co.

Fa zen do essa su pres são, de i xa mos a Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia in te i ra men te 
li be ra da para apro var uma pro po si ção que con si de re
in fi de li da de par ti dá ria a mu dan ça de Par ti do, pu nin do 
o in fra tor com a per da de man da to. A Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia ain da tem essa
opor tu ni da de.

Con for me o Se na dor Sér gio Ma cha do fa lou,
exis te lá uma pro po si ção que tra ta do as sun to na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça. Subs ti tu i ría mos 
a ex pres são ”mu dan ça de Par ti do“ por ”in fi de li da de
par ti dá ria“ na CCJC. Fi ca ria, en tão, a exi gên cia de
um ano ape nas para a pri me i ra fi li a ção, de um ano.

Obri ga do, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que o Re la tor se
ma ni fes ta con tra ri a men te quan to ao mé ri to, e fa vo -
ra vel men te à ma nu ten ção do tex to do pro je to.

Por tan to, o voto ”sim“ sig ni fi ca a ma nu ten ção
do tex to; o voto ”não“, a re ti ra da, con for me o des ta -
que.

Em vo ta ção o mé ri to do in ci so II do art. 18.
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 a se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 187, DE 1999

Mo di fi ca a Lei nº 9.096/95, com a fi -
na li da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção
par ti dá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 18 da Lei nº 9.096, de 19 de se tem -

bro de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 18. Para con cor rer a car go ele ti vo, 
ma jo ri tá rio ou pro por ci o nal, o ele i tor de ve rá
es tar fi li a do ao par ti do pelo pra zo de:

I – um ano em caso de pri me i ra fi li a -
ção; ou

II – qua tro anos para quem já foi fi li a do 
a ou tro par ti do po lí ti co, sal vo caso de fu são,
in cor po ra ção ou, para par ti ci par, como fun -
da dor, de novo par ti do po lí ti co.“ (NR)

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção, ob ser va do o dis pos to
no art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 4, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

PARECERES

PARECERES NºS 202 E 203, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
1, de 2001, que ”Dis põe so bre a re es tru -
tu ra ção dos trans por tes aqua viá rio e ter -
res tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte -
gra ção de Po lí ti cas de Trans por te, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res -
tres, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estrutura de Trans por tes, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

PARECER Nº 202, DE 2001
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001 (Pro je -
to de Lei nº 1.615, de 1999, na ori gem), con subs tan cia 
subs ti tu ti vo a pro je to de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo,
sub me ti do à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal em
21 de se tem bro de 1999.

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira 26  07251



O tex to ori gi nal dis pu nha so bre a cri a ção da
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes (ANT) e do De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans por tes
(DINFRA) e re es tru tu ra va o ”Se tor Fe de ral de Trans -
por tes“. Duas gran des en ti da des eram as sim cri a das:
a ANT, au tar quia es pe ci al des ti na da a re gu lar e fis ca -
li zar a ex plo ra ção dos ser vi ços de trans por tes, e o
DINFRA, au tar quia vin cu la da ao Mi nis té rio dos Trans -
por tes com o ob je ti vo de ope rar e ad mi nis trar in -
fra-estruturas na vá ri as mo da li da des de trans por te. A
ins ta la ção dos dois no vos ór gãos en se ja ria a ex tin ção 
da Co mis são Fe de ral de Trans por tes Fer ro viá ri os
(COFER) e do De par ta men to Na ci o nal de Estra das
de Ro da gem (DNER), bem como a dis so lu ção da
Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to de Trans por tes
(GEIPOT). Os ser vi do res e em pre ga dos des sas uni -
da des se ri am ab sor vi dos em qua dros es pe ci a is da
ANT e do DINFRA.

Dis tri bu í do a três Co mis sões, o que de ter mi nou
a cons ti tu i ção de Co mis são Espe ci al, o pro je to foi in -
ten sa men te dis cu ti do e pro fun da men te al te ra do na
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Nes se pas so, o subs ti tu ti vo tra zi do ao exa me do 
Se na do Fe de ral pro põe a re or ga ni za ção ad mi nis tra ti -
va do se tor fe de ral de trans por tes ba se a da na cri a ção 
não ape nas de uma, mas de duas agên ci as re gu la do -
ras — a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres
(ANTT) e a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os (ANTAQ). Insti tui ain da o De par ta men to Na ci -
o nal de Infra-Estrutura de Trans por tes (DNIT), as se -
me lha do ao pro pos to ori gi nal men te, e ino va ao cri ar o 
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de
Trans por te (CONIT), pre si di do pelo Mi nis tro dos
Trans por tes, com a atri bu i ção de in te grar as po lí ti cas
es pe cí fi cas de cada mo da li da de.

Mi nu den te, o subs ti tu ti vo da Câ ma ra de sen vol -
ve-se em 124 ar ti gos (em con tras te com os 53 da pro -
po si ção ini ci al), or ga ni za dos em oito ca pí tu los, qua tro
de les apre sen tan do sub di vi sões in ter nas. Dois ane xos
com ple men tam o pro je to. Além do des do bra men to em
duas agên ci as e da cri a ção do CONIT, adi tou-se um ca -
pí tu lo para tra tar do ”Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção“ e in -
clu iu-se, no rol das em pre sas a se rem dis sol vi das, a
Rede Fer ro viá ria Fe de ral S/A (RFFSA), a Rede Fe de ral
de Arma zéns Ge ra is Fer ro viá ri os S/A (AGEF) e a
VALEC – Enge nha ria, Cons tru ções e Fer ro vi as S/A.

O Ca pí tu lo I é re ser va do à ex pli ci ta ção do ob je to 
da nova lei, que, além de cri ar os ór gãos men ci o na -
dos, pre ten de ”dis por so bre a or de na ção dos trans -
por tes aqua viá rio e ter res tre, nos ter mos do art. 178
da Cons ti tu i ção Fe de ral, re or ga ni zan do o ge ren ci a -
men to do Sis te ma Fe de ral de Vi a ção e re gu lan do a
pres ta ção de ser vi ços de trans por te“.

O Ca pí tu lo II in tro duz de fi ni ções e ca rac te rís ti -
cas bá si cas do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção (SNV) —
cons ti tu í do pela in fra-estrutura viá ria e pela es tru tu ra

ope ra ci o nal dos di fe ren tes me i os de trans por te de
pes so as e bens sob ju ris di ção da União, dos Esta dos, 
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os — e do Sis te ma
Fe de ral de Vi a ção (SFV), que abran ge a ma lha ar te ri -
al bá si ca do SNV, sob res pon sa bi li da de da União.

O Ca pí tu lo III tra ta da cri a ção do Con se lho Na ci -
o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans por te
(CONIT), ór gão vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli ca 
e com pos to pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes,
que o pre si di rá, e pe los Mi nis tros de Esta do da De fe sa e 
da Jus ti ça, além do Se cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi -
men to Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca. O pro je to
con fe re ao CONIT a atri bu i ção de pro por ao Pre si den te
da Re pú bli ca me di das que ”pro pi ci em a in te gra ção dos
trans por tes aé reo, aqua viá rio e ter res tre e a har mo ni za -
ção das res pec ti vas po lí ti cas se to ri a is“.

O Ca pí tu lo IV es ta be le ce os prin cí pi os e as di re -
tri zes ge ra is para o ge ren ci a men to da in fra-estrutura
e para a ope ra ção dos trans por tes aqua viá rio e ter -
res tre. Entre as di re tri zes, fi gu ram:

1. a des cen tra li za ção das ações, pro mo ven -
do-se, sem pre que pos sí vel, a trans fe rên cia das ati vi -
da des para ou tras en ti da des pú bli cas ou pri va das,
me di an te ou tor gas sob as for mas de con ces são, per -
mis são ou au to ri za ção;

2. o apro ve i ta men to das van ta gens com pa ra ti -
vas dos di fe ren tes me i os de trans por te e o aper fe i ço -
a men to tec no ló gi co dos sis te mas;

3. a pri o ri da de para os pro gra mas vol ta dos para
ei xos es tra té gi cos de in te gra ção na ci o nal, de abas te -
ci men to do mer ca do in ter no e de ex por ta ção;

4. a ado ção de prá ti cas ade qua das de con ser -
va ção e uso ra ci o nal de com bus tí ve is e de pre ser va -
ção do meio am bi en te.

Ao tra tar das di fe ren tes mo da li da des de ou tor ga 
apli cá ve is à ex plo ra ção da in fra-estrutura ou à pres ta -
ção de ser vi ços de trans por te, o pro je to es ta be le ce
(arts. 13 e 14) que:

1. a con ces são se ria apli cá vel à ex plo ra ção de
in fra-estrutura de trans por te pú bli co, pre ce di da ou
não de obra pú bli ca, e à pres ta ção de ser vi ços de
trans por te as so ci a dos à ex plo ra ção da in -
fra-estrutura. De pen de ri am, as sim, de con ces são: a
ex plo ra ção de fer ro vi as, ro do vi as, vias na ve gá ve is e
por tos or ga ni za dos que com põem a in fra-estrutura do 
SNV; e os ser vi ços de trans por te fer ro viá rio de pas sa -
ge i ros e car gas, quan do as so ci a dos à ex plo ra ção da
in fra-estrutura fer ro viá ria;

2. as per mis sões se ri am uti li za das para a pres -
ta ção re gu lar de ser vi ços de trans por te co le ti vo de
pas sa ge i ros des vin cu la dos da ex plo ra ção da in -
fra-estrutura, in clu in do: o trans por te re gu lar de pas sa -
ge i ros pe los me i os ro do viá rio e aqua viá rio, e os ser vi -
ços de trans por te fer ro viá rio de pas sa ge i ros não as -
so ci a dos à ex plo ra ção da in fra-estrutura;
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3. as au to ri za ções des ti nar-se-iam aos ca sos de 
pres tação não re gu lar de ser vi ços de trans por te e de
ex plo ra ção de in fra-estrutura de uso pri va ti vo. Nes sa
con di ção, in clu em-se: o trans por te aqua viá rio de car -
gas; o trans por te ro do viá rio de pas sa ge i ros sob re gi me
de afre ta men to; a cons tru ção e a ope ra ção de ter mi na is 
por tuá ri os pri va ti vos; e o exer cí cio da ati vi da de de pres -
ta ção de ser vi ços de trans por te ro do viá rio de car gas
por con ta de ter ce i ros e me di an te re mu ne ra ção.

O Ca pí tu lo V ex pli ci ta as com pe tên ci as do Mi -
nis té rio dos Trans por tes, no âm bi to das atri bu i ções
que lhe con fe re a le gis la ção vi gen te. Entre elas, o pro -
je to in clui: a for mu la ção, a co or de na ção de po lí ti cas
na ci o na is de trans por tes, em suas vá ri as mo da li da -
des; o pla ne ja men to es tra té gi co dos me i os de trans -
por te sob sua ju ris di ção; e a apro va ção do pla no ge ral 
de ou tor gas da pres ta ção de ser vi ços e da ex plo ra ção 
de in fra-estruturas de trans por te.

O Ca pí tu lo VI tra ta es pe ci fi ca men te das agên -
ci as na ci o na is de re gu la ção dos trans por tes ter res -
tre e aqua viá rio – a ANTT e a ANTAQ, res pec ti va -
men te –, a se rem cri a das como en ti da des in te gran -
tes da Admi nis tra ção Fe de ral in di re ta, sub me ti das
ao re gi me au tár qui co es pe ci al e vin cu la das ao Mi -
nis té rio dos Trans por tes. De acor do com o § 2º do
art. 21, o re gi me au tár qui co es pe ci al atri bu í do às
agên ci as pres su põe in de pen dên cia ad mi nis tra ti va,
au to no mia fi nan ce i ra e fun ci o nal, e man da to fixo de
seus di ri gen tes. Com sede e foro no Dis tri to Fe de ral, 
as agên ci as con ta ri am com a pos si bi li da de de ins ta -
lar uni da des ad mi nis tra ti vas re gi o na is.

São ex pli ci ta dos os ob je ti vos das agên ci as:

1. im ple men tar as po lí ti cas do CONIT, de acor -
do com os prin cí pi os e di re tri zes es ta be le ci dos na
lei pro pos ta;

2. re gu lar ou su per vi si o nar as ati vi da des de
pres ta ção de ser vi ços e de ex plo ra ção da in -
fra-estrutura de trans por tes exer ci das por ter ce i ros.

Em se gui da, são de li mi ta das as es fe ras de
atu a ção da ANTT e da ANTAQ.

Ca be ri am à ANTT:

1. os ser vi ços de trans por te fer ro viá rio de pas -
sa ge i ros e car gas em todo o SNV;

2. a ex plo ra ção da in fra-estrutura fer ro viá ria e o
ar ren da men to dos ati vos ope ra ci o na is cor res pon den -
tes;

3. o trans por te ro do viá rio in te res ta du al e in ter -
na ci o nal de pas sa ge i ros;

4. o trans por te ro do viá rio de car gas;

5. a ex plo ra ção da in fra-estrutura ro do viá ria fe -
de ral;

6. o trans por te mul ti mo dal;

7. o trans por te de car gas es pe ci a is e pe ri go sas
em ro do vi as e fer ro vi as.

Já a atu a ção da ANTAQ in clu i ria:

1. a na ve ga ção flu vi al, la cus tre, de tra ves sia, de
apo io ma rí ti mo, de apo io por tuá rio, de ca bo ta gem e
de lon go cur so;

2. os por tos or ga ni za dos;

3. os ter mi na is por tuá ri os pri va ti vos;

4. o trans por te aqua viá rio de car gas es pe ci a is e
pe ri go sas.

Na se qüên cia, são de ta lha das as atri bu i ções
das agên ci as, se pa ran do-se as atri bu i ções es pe cí fi -
cas ati nen tes ao trans por te ro do viá rio da que las pró -
pri as do trans por te fer ro viá rio.

Nes se pon to, o Ca pí tu lo VI abre es pa ço para
tra tar dos pro ce di men tos e do con tro le das ou tor gas
de pres ta ção de ser vi ços ou de ex plo ra ção da in -
fra-estrutura de trans por tes no âm bi to das duas agên -
ci as a se rem cri a das. É esse o ob je to da Se ção IV.
Nas cin co sub se ções que a com põem, são apre sen -
ta das ini ci al men te as nor mas de ca rá ter ge ral, se gui -
das de nor mas es pe cí fi cas para os di fe ren tes re gi -
mes de ou tor ga – con ces são, per mis são e au to ri za -
ção – e aque las apli cá ve is às ati vi da des já em cur so.

Como re gra ge ral, o pro je to es ta be le ce que as
ou tor gas se rão fe i tas de modo a ga ran tir, na pres ta -
ção dos ser vi ços e na ex plo ra ção da in fra-estrutura, o
aten di men to aos re qui si tos de ade qua ção, re gu la ri -
da de, efi ciên cia, se gu ran ça, atu a li da de, ge ne ra li da de 
e cor te sia, além de mo di ci da de nas ta ri fas. A tais exi -
gên ci as acres cen ta que as ou tor gas fe i tas sob as for -
mas de con ces são ou per mis são se rão pre ce di das de 
li ci ta ção e ob ser va rão o prin cí pio da li vre con cor rên -
cia en tre os ca pa ci ta dos para o exer cí cio da ati vi da de.

Na se qüên cia, o pro je to de fi ne os re qui si tos exi gí -
ve is do ou tor ga do e os ele men tos a se rem obri ga to ri a -
men te fi xa dos no ins tru men to de ou tor ga, a sa ber: o
pra zo con tra tu al e o de sua re no va ção; os li mi tes ta ri fá ri -
os má xi mos e as con di ções para re vi são e re a jus te das
ta ri fas; o pa ga men to pelo va lor das ou tor gas e as par ti -
ci pa ções go ver na men ta is, quan do for o caso.

A par tir daí, pas sa a de fi nir as con di ções da ou -
tor ga fe i ta sob os di fe ren tes re gi mes con si de ra dos, in -
clu si ve os re qui si tos a se rem ob ser va dos na ela bo ra -
ção dos res pec ti vos edi ta is de li ci ta ção, quan do se
tra tar de con ces são ou per mis são.
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Além de dis por so bre as si tu a ções em que am -
bas se ri am apli cá ve is, o pro je to dis tin gue as con ces -
sões das per mis sões quan to ao ca rá ter de ex clu si vi -
da de em re la ção ao ob je to da ou tor ga. Assim, di fe ren -
te men te das con ces sões, as per mis sões para a pres -
ta ção re gu lar de ser vi ços de trans por te de pas sa ge i -
ros não te ri am ex clu si vi da de ao lon go das ro tas per -
cor ri das.

A pos si bi li da de de pror ro ga ção dos con tra tos e
a de trans fe rên cia da res pec ti va ti tu la ri da de são pre -
vis tas tan to para as con ces sões como para as per -
mis sões. Qu an to à pos si bi li da de de re no va ção, o pro -
je to de ter mi na (art. 40) que, em nome do in te res se
pú bli co na con ti nu i da de da ex plo ra ção da in -
fra-estrutura ou da pres ta ção dos ser vi ços, os con tra -
tos po de rão ser re no va dos, des de que os con tra ta dos 
te nham sa tis fe i to as exi gên ci as es ta be le ci das e ma ni -
fes tem sua in ten ção an te ci pa da men te, den tro dos
pra zos fi xa dos para esse fim. Nes se par ti cu lar, acres -
cen ta a res sal va de que, nos ca sos de con ces são, os
con tra tos so men te po de rão ser re no va dos uma úni ca
vez por, no má xi mo, igual pe río do.

Para as per mis sões, o pro je to pre vê, adi ci o nal -
men te, a pos si bi li da de de, nos ter mos da per mis são ou -
tor ga da, o per mis si o ná rio de de ter mi na do ser vi ço re ce -
ber au to ri za ção para uti li zar equi pa men tos de trans por -
te de ma i or ca pa ci da de, ou as su mir no vas fre qüên ci as
e ho rá ri os, quan do al te ra ções ha vi das no com por ta -
men to da de man da as sim o jus ti fi ca rem (art. 41).

Che ga o pro je to, por fim, às au to ri za ções. So bre 
elas es ta be le ce que, in de pen den do de li ci ta ção, não
te ri am pra zo de vi gên cia ou ter mo fi nal, ex tin -
guir-se-iam pela sua ple na efi cá cia, por re nún cia,
anu la ção ou cas sa ção, e se ri am exer ci das no re gi me
de li ber da de de pre ços dos ser vi ços, ta ri fas e fre tes. A 
ou tor ga se da ria me di an te ter mo de au to ri za ção, re gi -
do por re gu la men to pró prio das res pec ti vas agên ci as.

Para as ati vi da des em cur so, o pro je to pre vê (arts.
50 e 51) a ra ti fi ca ção de di re i tos dos ou tor ga dos an tes
da en tra da em vi gor da nova lei, acom pa nha da da ade -
qua ção das res pec ti vas ou tor gas às no vas nor mas.

Re to man do a ques tão das agên ci as pro pri a -
men te di tas, o pro je to pas sa a de fi nir as cor res pon -
den tes es tru tu ras or ga ni za ci o na is. De ta lha as pec tos
da Di re to ria, sua com po si ção, re qui si tos exi gi dos dos
membros e atri bu i ções. Nes se as pec to, a par de im pe -
dir (art. 58) o exer cí cio de car go de di re to ria por pes soa
que te nha tido, nos doze me ses an te ri o res ao iní cio do
man da to, vín cu lo com em pre sa que ex plo re ati vi da de
re gu la da pela Agên cia, veda (art. 59) aos ex-diretores,

tam bém por doze me ses, re pre sen tar pes soa ou in te -
res se pe ran te a Agên cia que te nha di ri gi do.

Cada agên cia con ta ria com uma Pro cu ra do -
ria-Geral, uma Ou vi do ria e uma Cor re ge do ria. A es tru -
tu ra pro pos ta pre vê, ain da, um Con se lho de Ges tão
(art. 65), de ca rá ter con sul ti vo, com pos to por re pre sen -
tan tes do Go ver no Fe de ral, dos usuá ri os e ope ra do res
dos ser vi ços de trans por te, dos tra ba lha do res em trans -
por tes, in clu si ve dos ser vi ços por tuá ri os.

Na se qüên cia, o pro je to tra ta do pro ces so de ci -
só rio das agên ci as, to ma do pelo voto da ma i o ria dos
mem bros das Di re to ri as, ten do o Di re tor-Geral o voto
de qua li da de. Adi an te, tra ta da de fi ni ção dos qua dros
de pes so al.

Con for me es ta be le ci do no art. 69, ”a ANTT e a
ANTAQ te rão suas re la ções de tra ba lho re gi das pela
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT) e le gis la ção 
cor re la ta, em re gi me de em pre go pú bli co“. Para cons -
ti tu ir os Qu a dros de Pes so al Efe ti vo e de Car gos Co -
mis si o na dos, o pro je to cria:

1. os em pre gos pú bli cos de ní vel su pe ri or (Re -
gu la dor e Ana lis ta de Su por te à Re gu la ção);

2. os em pre gos pú bli cos de ní vel mé dio (Téc ni co
em Re gu la ção e Téc ni co de Su por te à Re gu la ção);

3. os car gos efe ti vos de ní vel su pe ri or de Pro cu -
ra dor;

4. os car gos co mis si o na dos de di re ção, de ge -
rên cia exe cu ti va, de as ses so ria e de as sis tên cia;

5. os car gos co mis si o na dos téc ni cos, de ocu pa -
ção pri va ti va dos em pre ga dos do Qu a dro de Pes so al
Efe ti vo e dos Qu a dros de Pes so al Espe cí fi co e em ex -
tin ção (cri a dos para ab sor ver o pes so al dos ór gãos e
em pre sas ex tin tos ou dis sol vi dos), e dos re qui si ta dos
de ou tros ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Adi ci o nal men te, o pro je to de ter mi na que a in -
ves ti du ra em em pre go pú bli co do qua dro de pes so al
efe ti vo se dará por con cur so pú bli co de pro vas ou de
pro vas e tí tu los.

Cons ti tu em re ce i tas das agên ci as as de na tu re -
za or ça men tá ria (do ta ções, cré di tos, trans fe rên ci as e
re pas ses con sig na dos no Orça men to Ge ral da
União); as pro ve ni en tes das ou tor gas a tí tu lo one ro so; 
o pro du to da ar re ca da ção de mul tas e emo lu men tos;
re cur sos pro ve ni en tes de acor dos, con vê ni os e con -
tra tos; e ou tras, in clu si ve as re sul tan tes de alu guel e
ali e na ção de bens e ope ra ções de cré di to.

O Ca pí tu lo VII tra ta da cri a ção do De par ta men to 
Na ci o nal de InfraEs tru tu ra de Trans por tes (DNIT),
pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, sub me ti do ao re gi -
me au tár qui co. Vin cu la do ao Mi nis té rio dos Trans por -
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tes, o DNIT te ria sede e foro no Dis tri to Fe de ral, po -
den do ins ta lar uni da des re gi o na is.

A pri me i ra se ção do ca pí tu lo es ta be le ce os ob -
je ti vos, a es fe ra de atu a ção e as atri bu i ções do novo
ór gão a ser cri a do. As se ções se guin tes tra tam es pe -
ci fi ca men te das con tra ta ções (”de pro gra mas, pro je -
tos e obras“) e do con tro le sob res pon sa bi li da de do
DMT, bem como de sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal, do
qua dro de pes so al e das re ce i tas e or ça men to.

De acor do com o art. 80, o DNIT terá como ob je -
ti vo im ple men tar a po lí ti ca de ad mi nis tra ção da in -
fra-estrutura do SFV, com pre en den do ”sua ope ra ção,
ma nu ten ção, res ta u ra ção ou re po si ção, ade qua ção
de ca pa ci da de, e am pli a ção me di an te cons tru ção de
no vas vias e ter mi na is“. A es fe ra de atu a ção do De -
par ta men to abran ge ria toda a in fra-estrutura do SFV
sob ju ris di ção do Mi nis té rio dos Trans por tes, a sa ber:
as vias na ve gá ve is; as fer ro vi as e ro do vi as fe de ra is;
as ins ta la ções e vias de trans bor do e de in ter fa ce mo -
dal; e as ins ta la ções por tuá ri as.

As atri bu i ções do DNIT es tão ex pres sas no art.
82, com des ta que para a ad mi nis tra ção e o ge ren ci a -
men to, di re to ou in di re to, dos pro gra mas de ope ra ção, 
ma nu ten ção, con ser va ção, res ta u ra ção e re po si ção
de ro do vi as, fer ro vi as, vias na ve gá ve is, ter mi na is e
ins ta la ções por tuá ri as. Ao lado des sas, o DNIT te ria
as atri bu i ções de es ta be le cer pa drões, nor mas e es -
pe ci fi ca ções para os pro gra mas e pro je tos viá ri os,
ter mi na is e ins ta la ções; par ti ci par de ne go ci a ções de
em prés ti mos; re a li zar pro gra mas de pes qui sa e de -
sen vol vi men to tec no ló gi co; e ou tras com ple men ta res.

Qu an to à es tru tu ra or ga ni za ci o nal, o DNIT se ria
di ri gi do por um Con se lho de Admi nis tra ção e uma Di -
re to ria, com pos ta por um Di re tor-Geral e qua tro Di re -
to res. Como nas agên ci as, in te gra ri am a es tru tu ra
uma Pro cu ra do ria-Geral, uma Ou vi do ria e uma Cor -
re ge do ria.

O Qu a dro de Pes so al do DMT pre vê, tam bém à
se me lhan ça das agên ci as, um qua dro de pes so al efe -
ti vo e um qua dro de car gos co mis si o na dos, a se rem
cons ti tu í dos me di an te a cri a ção de em pre gos pú bli -
cos de ní vel su pe ri or (Espe ci a lis ta em Infra-Estrutura
de Trans por te), em pre gos pú bli cos de ní vel mé dio
(Téc ni co em Infra-Estrutura de Trans por te e Téc ni co
de Su por te à Infra-Estrutura de Trans por te) e car gos
co mis si o na dos (Espe ci a lis ta em Infra-Estrutura de
Trans por te). A in ves ti du ra nos em pre gos pú bli cos do
qua dro de pes so al efe ti vo se da ria ex clu si va men te
por meio de con cur so pú bli co.

Sob o tí tu lo ”Dis po si ções Tran si tó ri as, Ge ra is e
Fi na is“, o Ca pí tu lo VIII mar ca o fe cho da pro po si ção.

Re ú ne dis po si ções re la ti vas à ins ta la ção dos ór gãos
a se rem cri a dos e à ex tin ção e dis so lu ção da que les
des ti na dos a de sa pa re cer (DNER, COFER, RFFSA,
AGEF, GEIPOT e VALEC) em de cor rên cia da re or ga -
ni za ção ad mi nis tra ti va pro pos ta para o SFV. Com ple -
men ta o ca pí tu lo a ma té ria ati nen te à pos si bi li da de de 
re qui si ção e trans fe rên cia de pes so al de ou tros ór -
gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca, se gui da da de fi ni ção
das res pon sa bi li da des, a se rem as su mi das pelo Mi -
nis té rio dos Trans por tes, pelo pa ga men to dos ina ti -
vos e pen si o nis tas ori un dos do DNER, de for ma re gi -
o na li za da. Pre vê-se, tam bém, que as agên ci as e o
DNIT pas sem a atu ar como pa tro ci na do res dos ins ti -
tu tos de pre vi dên cia das en ti da des ex tin tas ou dis sol -
vi das pela lei pro pos ta (GEIPREV, PORTUS e
REFER).

O pro je to fixa o pra zo de no ven ta dias, con ta dos
da pu bli ca ção da lei, para a ins ta la ção do COMT, da
ANTT, da ANTAQ e do DNIT. A ins ta la ção dos ór gãos
se ria ca rac te ri za da pela apro va ção dos res pec ti vos
re gu la men tos e es tru tu ras re gi men ta is por meio de
ato do Po der Exe cu ti vo. De ter mi na, ain da, que, a ins -
ta la ção des ses ór gãos efe ti ve a ex tin ção da Co mis -
são Fe de ral de Trans por te Fer ro viá ri os (COFER), do
De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
(DNER), bem como a dis so lu ção da Rede Fer ro viá ria
Fe de ral S.A. (RFFSA), da Rede Fe de ral de Arma zéns 
Ge ra is Fer ro viá ri os S.A. (AGEF), da Empre sa Bra si le -
i ra de Pla ne ja men to de Trans por tes (GEIPOT) e da
VALEC — Enge nha ria, Cons tru ções e Fer ro vi as S.A.

São cri a dos qua dros de ”pes so al es pe cí fi co“ e
de ”pes so al em ex tin ção“, tan to no DMT quan to nas
agên ci as, des ti na dos a ab sor ver, res pec ti va men te, os 
ser vi do res re gi dos pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem -
bro de 1990, do DNER e do Mi nis té rio dos Trans por -
tes, e os em pre ga dos re gi dos pela CLT, da RFFSA,
da AGEF, do GEIPOT, da VALEC e, ain da, da Com pa -
nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos (CBTU) — a ser ex -
tin ta após com ple tar a trans fe rên cia para os Esta dos
e Mu ni cí pi os das res pec ti vas ad mi nis tra ções do
trans por te fer ro viá rio me tro po li ta no e ur ba no de pas -
sa ge i ros —, das Admi nis tra ções Hi dro viá ri as e do
”pes so al ori un do do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas
Hi dro viá ri as“ ab sor vi do pela Com pa nhia Do cas do
Rio de Ja ne i ro (CDRJ).

Ain da em re la ção ao pes so al vin cu la do às en ti -
da des ex tin tas ou dis sol vi das, fica o Po der Exe cu ti vo
au to ri za do a re ma ne jar para ou tros ór gãos os que
não fo rem ab sor vi dos pe las agên ci as e pelo DNIT e a
ofe re cer in cen ti vo pe cu niá rio para os ca sos de des li -
ga men to vo lun tá rio.
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Ao fi nal, o pro je to apre sen ta, em dois ane xos,
um con jun to de onze qua dros, con ten do as se guin tes
in for ma ções re fe ren tes aos ór gãos a se rem cri a dos:
di men si o na men to dos res pec ti vos Qu a dros de Pes -
so al Efe ti vo (1.759, na ANTT; 346, na ANTAQ; e
2.629, no DNIT) e de Car gos Co mis si o na dos (483, na 
ANTT; 143, na ANTAQ; e 608, no DNIT); ta be las de
re mu ne ra ção dos res pec ti vos car gos co mis si o na dos;
e ta be las de li mi tes sa la ri a is para os em pre gos pú bli -
cos. As in for ma ções são apre sen ta das se pa ra da -
men te para a ANTT, a ANTAQ e o DNIT.

O pro je to ori gi nal, de au to ria do Po der Exe cu ti -
vo, que pre via a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes (ANT) e do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes (DINFRA), foi en ca mi -
nha do ao Con gres so Na ci o nal por meio da Men sa -
gem nº 1.268, de 2 de se tem bro de 1999, do Exº Sr.
Pre si den te da Re pú bli ca. A ex po si ção de mo ti vos
ane xa, as si na da pe los Mi nis tros de Esta do dos Trans -
por tes, do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, e da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, des ta ca, como jus ti -
fi ca ti va, a ne ces si da de de ”es ta be le cer os li ne a men -
tos fun da men ta is que de ve rão for ta le cer o pa pel re -
gu la dor do Esta do e cri ar con di ções para que o de -
sen vol vi men to do Se tor seja har mô ni co com as me -
tas de de sen vol vi men to so ci al do País“.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to do Exe cu -
ti vo foi apre ci a do por uma Co mis são Espe ci al, onde
re ce beu subs ti tu ti vo de au to ria do re la tor, De pu ta do
Eli seu Re sen de. Sal vo al te ra ções de cor ren tes de
emen das apre sen ta das em Ple ná rio (que, con tra o
voto do re la tor, pas sa ram a exi gir au to ri za ção para o
trans por te re mu ne ra do de car gas de ter ce i ros e in clu -
í ram um Con se lho de Ges tão na es tru tu ra ad mi nis tra -
ti va de cada agên cia), o tex to fi nal apro va do pela Câ -
ma ra pra ti ca men te co in ci de com o do subs ti tu ti vo
ado ta do pela Co mis são Espe ci al.

No Se na do Fe de ral, a pro po si ção pas sou a tra -
mi tar em re gi me de

ur gên cia, em aten di men to à so li ci ta ção pre si -
den ci al en ca mi nha da ao

Con gres so Na ci o nal por meio da Men sa gem nº
226, de 14 de mar ço de 2001,

lida no dia 22. O pra zo fi nal para de li be ra ção é o
dia 6 de maio de 2001.

Dis tri bu í da às Co mis sões de Ser vi ços de
Infra-Estrutura (CI) e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia (CCJ), a ma té ria re ce beu um to tal de 16

emen das até o tér mi no do pra zo re gi men tal, três 
de las apre sen ta das pe ran te a CI e as de ma is, pe ran -
te esta CCJ (Ane xo 1).

À CCJ in cum be exa mi nar os as pec tos de cons ti -
tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da pro -
po si ção, nos ter mos do que dis põe o art. 101 do Re gi -
men to Inter no, res sal va das, quan to ao mé ri to, as atri -
bu i ções da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura.

II – Aná li se

A par tir do úl ti mo quar to do sé cu lo XX, em face
da in ca pa ci da de dos go ver nos em man ter o rit mo de
in ves ti men tos ne ces sá ri os à ex pan são e agre ga ção
dos avan ços tec no ló gi cos aos se to res eco nô mi cos
tra di ci o nal men te es ta ta is, boa par te dos pa í ses ini ci -
ou um pro ces so de trans fe rên cia des ses se to res ao
ca pi tal pri va do.

No to can te aos se to res con si de ra dos es tra té gi -
cos, seja pelo in te res se pú bli co, seja pela con di ção de 
mo no pó li os na tu ra is, os Esta dos cons ti tu í ram, si mul -
ta ne a men te ao pro ces so de pri va ti za ção, agên ci as re -
gu la do ras. Fun da das nos prin cí pi os da isen ção e da in -
de pen dên cia, es sas agên ci as de ve ri am ope rar mais
como ins tru men tos de Esta do do que de go ver no. Para
tan to, dis põem de au to no mia fi nan ce i ra, ad mi nis tra ti va
e po lí ti ca e seus di ri gen tes de têm man da to.

Esse pro ces so, já im ple men ta do em di ver sos
se to res da eco no mia bra si le i ra, é ago ra pro pos to para 
o se tor de trans por tes.

His to ri ca men te, as ações go ver na men ta is no
se tor de trans por tes po dem ser di vi di das pela ên fa se
em mo da is es pe cí fi cos. Do fi nal do sé cu lo XIX até a
me ta de do sé cu lo XX, ex pe ri men ta mos o de sen vol vi -
men to do se tor fer ro viá rio, subs ti tu í do, a par tir dos
anos 50 do sé cu lo re cém-encerrado —pe río do em
que se ini cia a in dús tria au to mo bi lís ti ca no Bra sil —,
pela con cen tra ção dos in ves ti men tos em ro do vi as.

O trans por te ma rí ti mo, es pe ci al men te o de ca -
bo ta gem, nun ca foi ex plo ra do na pro por ção de suas
po ten ci a li da des, a exem plo do que ocor reu com nos -
sa ex ten sa rede hi dro viá ria in te ri or, sem pre sub ti li za -
da, mais de pen den te de es par sas ini ci a ti vas par ti cu -
la res que de po lí ti cas pú bli cas. A

vas ti dão ter ri to ri al bra si le i ra ain da se man tém
em gran de par te de sas sis ti da pe los ser vi ços de
trans por te.

A ên fa se ro do viá ria, pre va le cen te até a dé ca da
de 80, res sen tiu-se da des vin cu la ção tri bu tá ria pro -
mo vi da pela Cons ti tu i ção de 1988, a par tir de quan do
os in ves ti men tos nes se se tor, tan to quan to nos de ma -
is mo dos de trans por te, pas sa ram a de pen der dos or -
ça men tos ge ra is dos en tes fe de ra ti vos. A União pas -
sou en tão a ”es ta du a li zar“ al gu mas ro do vi as e a pro -
mo ver ou tor gas a en tes pri va dos, me di an te con ces -
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são, de mol de a es ti mu lar in ves ti men tos re mu ne ra -
dos pela co bran ça de pe dá gi os.

Re la tivamen te ao sub se tor por tuá rio, a edi ção da
Lei nº 8.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993, deu iní cio à
cha ma da ”mo der ni za ção dos por tos“, ofe re cen do as
con di ções le ga is para a pa u la ti na subs ti tu i ção da es tru -
tu ra mo no po lis ta es ta tal pela ini ci a ti va pri va da na re a li -
za ção de in ves ti men tos, ex plo ra ção e ope ra ção nos
por tos pú bli cos. Pos si bi li tou, tam bém, a mu dan ça nas
re la ções tra ba lhis tas e deu iní cio ao pro ces so de com -
pe ti ti vi da de in ter na nos por tos, já com suas ins ta la ções
e ope ra ções ter ce i ri za das, ao per mi tir que os ter mi na is
pri va ti vos pas sas sem a mo vi men tar car gas de ter ce i ros
e se in se ris sem no pro ces so com pe ti ti vo pela pres ta -
ção dos ser vi ços por tuá ri os.

Pas sa dos oito anos, é am pla men te re co nhe ci do 
o de sen vol vi men to pro mo vi do no se tor por tuá rio, com 
a fran ca me lho ra dos ín di ces ope ra ci o na is.

Entre tan to, se gun do téc ni cos da área, o pro ces -
so ain da não te ria be ne fi ci a do ade qua da men te o cli -
en te fi nal — pro pri e tá rio das mer ca do ri as em bar ca -
das — no que se re fe re à re du ção dos cus tos. A des -
pe i to das no tó ri as con quis tas, a in su fi ciên cia ou a
inér cia do apor te de re cur sos pri va dos ain da es ta ri am 
exi gin do do go ver no fe de ral ele va dos in ves ti men tos
em in fra-estrutura. Pelo me nos em par te, tais des vi os
se ri am de cor ren tes da pou ca mo bi li da de do apa re lho
go ver na men tal para nor ma li zar, re gu lar e fis ca li zar a
im ple men ta ção da lei.

Assim, a cri a ção de agên cia re gu la do ra para os
ser vi ços de trans por te e para as ati vi da des por tuá ri as 
do ta ria o po der pú bli co de ins tru men to ade qua do
para a cor re ção das dis tor ções que têm ocor ri do e,
so bre tu do, para pro mo ver, de ma ne i ra ágil, o de sen -
vol vi men to do se tor. Se ria o pon to de par ti da para a
pas sa gem do ce ná rio re gu la men ta dor (nor ma ti za -
ção) para o da re gu la ção (con du ta e de sem pe nho),
cujo fun da men to se ria o de in cen ti var as ações pri va -
das e ele var os pa drões de com pe ti ti vi da de, pres te za, 
qua li da de, se gu ran ça e mo di ci da de de ta ri fas no
trans por te de pes so as e bens.

Nun ca ti ve mos, de ou tra par te, po lí ti ca pú bli ca
que con tem plas se de for ma equi li bra da to dos os mo -
dos de trans por te, fun da da nos prin cí pi os da efi ciên -
cia, da efi cá cia, do ba i xo cus to e do res pe i to ao usuá -
rio. A bus ca ra ci o nal da mul ti mo da li da de, afir me-se
cla ra men te, não po de ria de i xar de pa u tar a ação go -
ver na men tal em pa í ses com as ca rac te rís ti cas ge o -
grá fi cas e ter ri to ri a is do Bra sil.

Não res ta dú vi da, por tan to, quan to à im por tân -
cia e à opor tu ni da de do tema dos trans por tes, so bre -

tu do num mo men to em que a eco no mia na ci o nal pre -
ci sa ob ter ga nhos de pro du ti vi da de e re du ção dos
cus tos lo gís ti cos no trans por te de car gas, e a po pu la -
ção, so bre tu do os mo ra do res de gran des nú cle os ur -
ba nos, che ga a des pen der o equi va len te à me ta de da 
jor na da diá ria de tra ba lho nos mal-prestados ser vi ços 
de trans por tes ur ba nos.

De ve-se, con tu do, ano tar que o subs ti tu ti vo em
ca u sa, a par de con ter in cons ti tu ci o na li da des, res va la 
para mi nú ci as des ne ces sá ri as e im pro pri e da des téc -
ni cas como, por exem plo, o tra ta men to dos Sis te mas
Na ci o nal e Fe de ral de Vi a ção em nor ma tão-somente
des ti na da a cri ar en tes ad mi nis tra ti vos e do tá-los de
con di ções ope ra ci o na is. Pos si vel men te no com pre -
en sí vel afã de pre en cher la cu nas ob ser va das na ini ci -
a ti va ori gi nal do Po der Exe cu ti vo, o pro je to tra zi do ao
exa me des ta Casa re sul tou ex ces si vo e, por isso
mes mo, ca paz de obs tar a efi cá cia pre ten di da.

No en tan to, nos ter mos re gi men ta is, a aná li se
des ta Co mis são deve cin gir-se aos as pec tos de cons -
ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de, ca -
ben do o exa me do mé ri to à Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, que, por cedo, sa be rá fa zê-lo com
pro fi ciên cia.

Des se modo, no cam po es tri to da com pe tên cia
des ta Co mis são, cum pre-nos pro por emen das com
vis tas a sa nar fla gran tes in cons ti tu ci o na li da des do
PLC nº de 2001, a sa ber:

1. Alte ra ção do art. 10, que de ter mi na que o Mi nis -
té rio dos Trans por tes pro po rá ao Pre si den te da Re pú bli -
ca a cri a ção de uma Se cre ta ria de Pla ne ja men to de
Trans por tes. A ma té ria é es tri ta men te ad mi nis tra ti va e
não pode ser ob je to de lei. Impõe-se tam bém, pelo mes -
mo mo ti vo, a al te ra ção dos arts. 101 e 111.

2. Su pres são do ca pí tu lo V, que tra ta das atri bu i -
ções do Mi nis té rio dos Trans por tes. Toda a ma té ria ali
tra ta da é ex ple ti va, já es tan do in clu í da nas atri bu i -
ções tí pi cas dos Mi nis tros de Esta do.

3. Su pres são dos arts. 40 e 41, que cri am uma
ver da de i ra re ser va de mer ca do per ma nen te nos ser -
vi ços de trans por te de pas sa ge i ros in te res ta du a is.
Além de in cons ti tu ci o na is, po dem ser en ten di dos
como aten ta tó ri os à mo ra li da de pú bli ca.

4. Alte ra ção no § 3º do art. 106, que au to ri za a
União a trans fe rir os imó ve is re si den ci a is de pro pri e da -
de da RFFSA aos seus atu a is ocu pan tes. A aqui si ção
deve se dar obe de cen do as nor mas apli cá ve is à ven da
dos imó ve is fun ci o na is em Bra sí lia, a Lei nº 8.025, de 12
de abril de 1990, e suas al te ra ções. Além dis so, pa re -
ce-nos que so men te deva ser con si de ra do le gí ti mo ocu -
pan te aque le que es ti ves se na pos se re gu lar do imó vel
em data an te ri or à apro va ção da lei em pa u ta, de mol de
a evi tar be ne fí ci os in jus ti fi cá ve is.
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5. Cor re ção de re da ção no art. 113. A re fe rên cia
a ”ser vi do res do Re gi me Ju rí di co Úni co“ deve ser
subs ti tu í da por ”ser vi do res re gi dos pela Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990“.

Qu an to às de zes se is emen das apre sen ta das
(Ane xo 1), po de-se agru pá-las em ape nas dois cam -
pos. As de nºs 1 e 2, que pre ten dem re mo ver a VALEC 
— Enge nha ria, Cons tru ção e Fer ro vi as S/A do rol das 
em pre sas dis sol vi das nos ter mos da pro po si ção, e as
de ma is, que vi sam a apar tar os ser vi ços por tuá ri os
da com pe tên cia re gu la do ra da ANTAQ.

Re la ti va men te às emen das nºs 1 e 2, en ten de -
mos proce der a ar gu men ta ção de seu au tor quan do
des ta ca que, di fe ren te men te das de ma is em pre sas dis -
sol vi das, a VALEC ex plo ra ati vi da de eco nô mi ca, nos
ter mos do § 1º do art. 173 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As úl ti mas ado tam o pres su pos to de que o mo -
de lo ado ta do pela Lei nº 8.630/93 (”Lei de Mo der ni za -
ção dos Por tos“) — que es ta be le ce um Con se lho de
Au to ri da de Por tuá ria (CAP) e uma Admi nis tra do ra do
Podo (AP) em cada por to or ga ni za do — se ria su fi ci -
en te para o exer cí cio das

fun ções de re gu la ção e ge ren ci a men to des sas
ati vi da des, des ca ben do o pa pel de uma agên cia fe de -
ral, que po de ria, ade ma is, re sul tar em ele va ção de cus -
tos para a ope ra ção pri va da dos ser vi ços por tuá ri os.

Embo ra não ca i ba a esta Co mis são o exa me do
mé ri to da pro po si ção e não haja ma té ria cons ti tu ci o -
nal dis cu ti da na jus ti fi ca ção das emen das de nºs 3 a
16, cum pre fa zer al guns co men tá ri os.

Res pon sá vel por 96% das ex por ta ções bra si le i -
ras, com 36 por tos ma rí ti mos e flu vi a is or ga ni za dos,
cu jas ins ta la ções e ope ra ções já es tão ter ce i ri za das,
e 92 ter mi na is pri va ti vos re gu la ri za dos jun to ao Mi nis -
té rio dos Trans por tes, a ati vi da de por tuá ria po de rá
ten der à con cen tra ção (mo no pó lio) por fu sões em pre -
sa ri a is, ou ab sor ções das em pre sas me no res, em
face dos ele va dos cus tos que ini bem o in gres so de
no vos con cor ren tes. A ANTAQ, nes se caso, po de rá
ser o prin ci pal par ce i ro dos ór gãos de de fe sa da con -
cor rên cia (CADE e SDE), agin do sis te ma ti ca men te
na re gu la ção e fis ca li za ção des sas ati vi da des.

A agên cia, na ver da de, de sem pe nha ria ta re fas tí -
pi cas do po der pú bli co, hoje afe tas di re ta men te ao Mi -
nis té rio dos Trans por tes. Assim, se de um lado pro ce de
a ar gu men ta ção de que po de rá ha ver ele va ção de cus -
tos para os ope ra do res pri va dos em face da ab sor ção
de pes so al, da pos si bi li da de de cons ti tu i ção de ou tor -
gas one ro sas e da co bran ça de ta xas e mul tas pela
ANTAQ, tam bém é ver da de que, não ha ven do a co bran -
ça des ses cus tos por par te do po der pú bli co, ou tros se -
to res or ça men tá ri os se ri am, como têm sido, ne ces sa ri -
a men te one ra dos de mol de a su por tar os sub sí di os (ou
es tí mu los) à ati vi da de por tuá ria pri va da.

III – Voto

Ante os ar gu men tos ex pos tos, voto pela Apro va -
ção do PLC nº 1, de 2001, com as emen das nºs 1 e 2 e
as se guin tes emen das do re la tor, e pela re je i ção das
emen das nºs 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16:

EMENDA Nº 3-CCJ

Dê-se ao art. 10 a se guin te re da ção:

”Art. 10. O Mi nis té rio dos Trans por tes
pres ta rá as ses so ra men to téc ni co ao CONIT.“

EMENDA Nº 4-CCJ

Dê-se ao art. 101 a se guin te re da ção:

”Art. 101. O Po der Exe cu ti vo dis po rá
so bre a re or ga ni za ção do Mi nis té rio dos
Trans por tes, com vis tas à sua ade qua ção
ao dis pos to nes ta lei.“

EMENDA Nº 5-CCJ

Dê-se ao art. 111 a se guin te re da ção:

”Art. 111. Se rão trans fe ri dos ao Mi nis -
té rio dos Trans por tes os con tra tos, con vê ni -
os e acer vos téc ni cos, in clu in do re gis tros,
da dos, in for ma ções e re sul ta dos de pes qui -
sas e es tu dos, per ti nen tes às ati vi da des
exer ci das pelo Ge i pot.“

EMENDA Nº 6-CCJ

Su pri mam-se o ca pí tu lo V e os arts. 15 a 19, re -
nu me ran do-se os se guin tes.

EMENDA Nº 7-CCJ

Su pri mam-se os arts. 40 e 41.

EMENDA Nº 8-CCJ

Dê-se ao § 3º do art. 106 a se guin te re da ção:

“§ 3º Fica a União au to ri za da a ali e nar
os imó ve is re si den ci a is de pro pri e da de da
RFFSA, ob ser va das as nor mas cons tan tes da 
Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990, con si de -
ran do-se le gí ti mo ocu pan te do imó vel o em -
pre ga do ati vo ou apo sen ta do da que la em pre -
sa ou seus de pen den tes, que o ocu pem re gu -
lar men te há, pelo me nos, cin co anos.“

EMENDA Nº 9-CCJ

Subs ti tua-se, no ca put do art. 113 a ex pres são
”ser vi do res do Re gi me Ju rí di co Úni co“ por ”ser vi do res
re gi dos pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990“

Sala da Co mis são, 19 de abril de 2001. 
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SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2001

Assi na ram o Pa re cer, em Re u nião Ordi ná ria do
dia 18 de abril de 2001, os Se nho res Se na do res, a ex -
ce ção da Se na do ra Mar lu ce Pin to por en ten der que
por oca sião da sua ma ni fes ta ção oral co me teu um
equí vo co. Para cons tar faço esta nota:

 Ber nar do Ca bral, Pre si den te  – Anto nio Car -
los Ma ga lhães, Re la tor  – Jef fer son Pé res (abs ten -
ção),  – Ger son Ca ma ta  – Alva ro Dias  – Bel lo Par -
ga  – Ro me ro Jucá (con tra)  – José Edu ar do Du tra
(abs ten ção)  – Osmar Dias  – Amir Lan do  – Ro ber -
to Fre i re (abs ten ção)  – He lo í sa He le na (abs ten ção)
(sem voto).

Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

LEI Nº 8.025, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dis põe so bre a ali e na ção os bens
imó ve is re si den ci a is de pro pri e da de da
União e dos vin cu la dos ou in cor po ra dos
ao FRHB, si tu a dos no Dis tri to Fe de ral e
dá ou tras pro vi dên ci as.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL 1988

....................................................................................
Art. 173. Res sal va dos os ca sos pre vis tos nes ta

Cons ti tu i ção, a ex plo ra ção di re ta de ati vi da de eco nô -
mi ca pelo Esta do só será per mi ti da quan do ne ces sá -
ria aos im pe ra ti vos da se gu ran ça na ci o nal ou a re le -
van te in te res se co le ti vo, con for me de fi ni dos em lei.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
4-6-98:

“§ 1º A lei es ta be le ce rá o es ta tu to ju rí -
di co da em pre sa pú bli ca, da so ci e da de de
eco no mia mis ta e de suas sub si diá ri as que
ex plo rem ati vi da de eco nô mi ca de pro du ção
ou co mer ci a li za ção de bens ou de pres ta -
ção de ser vi ços, dis pon do so bre:

I – sua fun ção so ci al e for mas de fis ca -
li za ção pelo Esta do e pela so ci e da de;

II – a su je i ção ao re gi me ju rí di co pró -
prio das em pre sas pri va das, in clu si ve

quanto aos di re i tos e obri ga ções ci vis, co -
mer ci a is, tra ba lhis tas e tribu tá ri os;

III – li ci ta ção e con tra ta ção de obras,
ser vi ços, com pras e ali e na ções, ob ser va dos 
os prin cí pi os da ad mi nis tra ção pú bli ca;

IV  – a cons ti tu i ção e o fun ci o na men to 
dos con se lhos de ad mi nis tra ção e fis cal,
com a par ti ci pa ção de aci o nis tas mi no ri -
tários;

V – os man da tos, a ava li a ção de de -
sem pe nho e a res pon sa bi li da de dos ad mi -
nis tra do res."

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

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe -
de ra is.

PARECER Nº 203, DE 2001
(Da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura)

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, para exa me, o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 1, de 2001 (Pro je to de Lei nº 1.615, de 1999,
na Casa de ori gem), apro va do pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos na for ma de subs ti tu ti vo ao pro je to ori gi nal,
de au to ria do Po der Exe cu ti vo.

O pro je to pro põe a re or ga ni za ção ad mi nis tra ti va 
do se tor fe de ral de trans por tes, ba se a da na cri a ção
de duas agên ci as re gu la do ras – a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres (ANTT) e a Agên cia Na ci o -
nal de

Trans por tes Aqua viá ri os (ANTAQ). Insti tui ain da
o De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans -
por tes (DNIT) e o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção
de Po lí ti cas de Trans por te (CONIT).

O tex to da pro po si ção con tém 124 ar ti gos, or ga -
ni za dos em oito ca pí tu los. Dois ane xos com ple men -
tam o pro je to.

O Ca pí tu lo I é re ser va do à ex pli ci ta ção do ob je to 
da nova lei, que, além de cri ar os ór gãos men ci o na -
dos, pre ten de “dis por so bre a or de na ção dos trans -
por tes aqua viá rio e ter res tre, nos ter mos do art. 178
da Cons ti tu i ção Fe de ral, re or ga ni zan do o ge ren ci a -
men to do Sis te ma Fe de ral de Vi a ção e re gu lan do a
pres ta ção de ser vi ços de trans por te”.
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O Ca pí tu lo II in tro duz de fi ni ções e ca rac te rís ti -
cas bá si cas do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção (SNV) –
cons ti tu í do pela in fra-estrutura viá ria e pela es tru tu ra
ope ra ci o nal dos di fe ren tes me i os de trans por te de
pes so as e bens sob ju ris di ção da União, dos Esta dos, 
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os – e do Sis te ma
Fe de ral de Vi a ção (SFV) – que abran ge a ma lha ar te -
ri al bá si ca do SNV, sob res pon sa bi li da de da União.

O Ca pí tu lo III tra ta da cri a ção do Con se lho Na ci -
o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans por te
(CONIT), ór gão vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli ca 
e com pos to pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes,
que o pre si di rá, e pe los Mi nis tros de Esta do da De fe -
sa e da Jus ti ça, além do Se cre tá rio Espe ci al de De -
sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca.
O pro je to con fe re ao Co nit a atri bu i ção de pro por ao
Pre si den te da Re pú bli ca po lí ti cas na ci o na is de in te -
gra ção dos di fe ren tes mo dos de trans por te de pes so -
as e bens, e for ne ce re fe rên ci as bá si cas para sua atu -
a ção.

O Ca pí tu lo IV es ta be le ce os prin cí pi os e as di re -
tri zes ge ra is para o ge ren ci a men to da in fra-estrutura
e para a ope ra ção dos trans por tes aqua viá rio e ter -
res tre. Entre as di re tri zes, fi gu ram:

1. a des cen tra li za ção das ações, pro mo ven do,
sem pre que pos sí vel, a trans fe rên cia das ati vi da des
para ou tras en ti da des pú bli cas ou pri va das, me di an te
ou tor gas sob as for mas de con ces são, per mis são ou
au to ri za ção;

2. o apro ve i ta men to das van ta gens com pa ra ti -
vas dos di fe ren tes me i os de trans por te e o aper fe i ço -
a men to tec no ló gi co dos sis te mas;

3. a pri o ri da de aos pro gra mas vol ta dos para ei -
xos es tra té gi cos de in te gra ção na ci o nal, de abas te ci -
men to do mer ca do in ter no e de ex por ta ção;

4. a ado ção de prá ti cas ade qua das de con ser -
va ção e uso ra ci o nal de com bus tí ve is e de pre ser va -
ção do meio am bi en te.

So bre as di fe ren tes mo da li da des de ou tor ga
apli cá ve is à ex plo ra ção da in fra-estrutura ou à pres ta -
ção de ser vi ços de trans por te, o pro je to es ta be le ce
(arts. 13 e 14) que:

1. as con ces sões se apli ca ri am à ex plo ra ção de
in fra-estrutura de trans por te pú bli co, pre ce di da ou
não de obra pú bli ca, e à pres ta ção de ser vi ços de
trans por te as so ci a dos à ex plo ra ção da in -
fra-estrutura. De pen de ri am, as sim, de con ces são: a
ex plo ra ção de fer ro vi as, ro do vi as, vias na ve gá ve is e
por tos or ga ni za dos que com põem a in fra-estrutura do 
SNV; e os ser vi ços de trans por te fer ro viá rio de pas sa -

ge i ros e car gas, quan do as so ci a dos à ex plo ra ção da
in fra-estrutura fer ro viá ria;

2. as per mis sões se ri am uti li za das para a pres -
ta ção re gu lar de ser vi ços de trans por te co le ti vo de
pas sa ge i ros des vin cu la dos da ex plo ra ção da in -
fra-estrutura, in clu in do: o trans por te re gu lar de pas sa -
ge i ros pe los me i os ro do viá rio e aqua viá rio, e os ser vi -
ços de trans por te fer ro viá rio de pas sa ge i ros não as -
so ci a dos à ex plo ra ção da in fra-estrutura;

3. as au to ri za ções apli car-se-iam aos ca sos de
pres ta ção não re gu lar de ser vi ços de trans por te e de
ex plo ra ção de in fra-estrutura de uso pri va ti vo. Como
tal, in clu em-se: o trans por te aqua viá rio de car gas; o
trans por te ro do viá rio de pas sa ge i ros sob re gi me de
afre ta men to; a cons tru ção e a ope ra ção de ter mi na is
por tuá ri os pri va ti vos; e o exer cí cio da ati vi da de de
pres ta ção de ser vi ços de trans por te ro do viá rio de
car gas por con ta de ter ce i ros e me di an te re mu ne ra -
ção.

O Ca pí tu lo V ex pli ci ta as com pe tên ci as do Mi -
nis té rio dos Trans por tes, no âm bi to das atri bu i ções
que lhe con fe re a le gis la ção vi gen te. Entre elas, o pro -
je to in clui: a for mu la ção, a co or de na ção de po lí ti cas
na ci o na is de trans por tes, em suas vá ri as mo da li da -
des; o pla ne ja men to es tra té gi co dos me i os de trans -
por te sob sua ju ris di ção; e a apro va ção do pla no ge ral 
de ou tor gas da pres ta ção de ser vi ços e da ex plo ra ção 
de in fra-estruturas de trans por te.

O Ca pí tu lo VI é de di ca do às agên ci as na ci o na is
de re gu la ção dos trans por tes ter res tre e aqua viá rio –
a ANTT e a ANTAQ, res pec ti va men te –, a se rem cri a -
das como en ti da des in te gran tes da Admi nis tra ção Fe -
de ral in di re ta, sub me ti das ao re gi me au tár qui co es pe -
ci al e vin cu la das ao Minis té rio dos Trans por tes. De
acor do com o § 2º do art. 21, o re gi me au tár qui co es pe -
ci al atri bu í do às agên ci as pres su põe in de pen dên cia ad -
mi nis tra ti va, au to no mia fi nan ce i ra e fun ci o nal, e man da -
to fixo de seus di ri gen tes. Com sede e foro no Dis tri to
Fe de ral, as agên ci as con ta ri am com a pos si bi li da de de
ins ta lar uni dades ad mi nis tra ti vas re gi o na is.

Con for me fi xa dos no art. 20, cons ti tu em ob je ti -
vos das agên ci as a im ple men ta ção das po lí ti cas do
CONIT e a re gu la ção das ati vi da des de pres ta ção de
ser vi ços e de ex plo ra ção da in fra-estrutura de trans -
por tes exer ci das por ter ce i ros.

Espe ci fi ca men te so bre a ANTT, o pro je to es ta -
be le ce como es fe ra de atu a ção:

1. os ser vi ços de trans por te fer ro viá rio de pas -
sa ge i ros e car gas em todo o SNV;
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2. a ex plo ra ção da in fra-estrutura fer ro viá ria e o
ar ren da men to dos ati vos ope ra ci o na is cor res pon den -
tes;

3. o trans por te ro do viá rio in te res ta du al e in ter -
na ci o nal de pas sa ge i ros;

4. o trans por te ro do viá rio de car gas;
5. a ex plo ra ção da in fra-estrutura ro do viá ria fe -

de ral;

6. o trans por te mul ti mo dal;

7. o trans por te de car gas es pe ci a is e pe ri go sas
em ro do vi as e fer ro vi as. Já a atu a ção da ANTAQ in -
clu i ria:

1. a na ve ga ção flu vi al, la cus tre, de tra ves sia, de
apo io ma rí ti mo, de apo io por tuá rio, de ca bo ta gem e
de lon go cur so;

2. os por tos or ga ni za dos;

3. os ter mi na is por tuá ri os pri va ti vos;

4. o trans por te aqua viá rio de car gas es pe ci a is e
pe ri go sas.

Na se qüên cia, são de ta lha das as atri bu i ções
das agên ci as, se pa ran do-se as ati nen tes ao trans -
por te ro do viá rio da que las es pe cí fi cas do trans por te
fer ro viá rio.

Nes se pon to, o Ca pí tu lo VI abre es pa ço para
tra tar dos pro ce di men tos e do con tro le das ou tor gas
de pres ta ção de ser vi ços ou de ex plo ra ção da in -
fra-estrutura de trans por tes no âm bi to das duas agên -
ci as a se rem cri a das. Este é o ob je to da Se ção IV. Nas 
cin co sub se ções que a com põem, são apre sen ta das
as nor mas de ca rá ter ge ral, se gui das de nor mas es -
pe cí fi cas para os di fe ren tes re gi mes de ou tor ga –
con ces são, per mis são e au to ri za ção – e de nor mas
es pe cí fi cas apli cá ve is às ati vi da des já em cur so.

Como re gra ge ral, o pro je to es ta be le ce que as
ou tor gas se rão fe i tas de modo a ga ran tir, na pres ta -
ção dos ser vi ços e na ex plo ra ção da in fra-estrutura, o
aten di men to aos re qui si tos de ade qua ção, re gu la ri -
da de, efi ciên cia, se gu ran ça, atu a li da de, ge ne ra li da -
de, cor te sia na pres ta ção do ser vi ço e mo di ci da de
nas ta ri fas. Aque las fe i tas sob as for mas de con ces -
são ou per mis são se ri am pre ce di das de li ci ta ção e
ob ser va rão o prin cí pio da li vre con cor rên cia en tre os
ca pa ci ta dos para o exer cí cio da ati vi da de.

Na se qüên cia, o pro je to de fi ne os re qui si tos exi -
gí ve is do ou tor ga do e os ele men tos a se rem obri ga to -
ri a men te fi xa dos no ins tru men to de ou tor ga, a sa ber:
o pra zo con tra tu al e o de sua re no va ção; os li mi tes ta -
ri fá ri os má xi mos e as con di ções para re vi são e re a -
jus te das ta ri fas; o pa ga men to pelo va lor das ou tor gas 

e as par ti ci pa ções go ver na men ta is, quan do for o
caso.

A par tir daí, pas sa a de fi nir as con di ções da ou -
tor ga fe i ta sob os di fe ren tes re gi mes con si de ra dos, in -
clu si ve os re qui si tos a se rem ob ser va dos na ela bo ra -
ção dos res pec ti vos edi ta is de li ci ta ção, quan do se
tra tar de con ces são ou per mis são.

Além de pre ver cam pos de apli ca ção di fe ren tes
para um e ou tro re gi me, o pro je to ain da dis tin gue as
con ces sões das per mis sões pelo ca rá ter de ex clu si vi -
da de em re la ção ao ob je to da ou tor ga. Assim, di fe ren -
te men te das con ces sões, as per mis sões apli ca das à
pres ta ção re gu lar de ser vi ços de trans por te de pas -
sa ge i ros não te ri am ex clu si vi da de ao lon go das ro tas
per cor ri das.

A pos si bi li da de de pror ro ga ção dos con tra tos e
a de trans fe rên cia da res pec ti va ti tu la ri da de são pre -
vis tas tan to para as con ces sões como para as per -
mis sões. Qu an to à pos si bi li da de de re no va ção, o pro -
je to de ter mi na que, em nome do in te res se pú bli co na
con ti nu i da de da ex plo ra ção da in fra-estrutura ou da
pres ta ção dos ser vi ços, os con tra tos po de rão ser re -
no va dos, des de que os con tra ta dos te nham sa tis fe i to
as exi gên ci as es ta be le ci das e ma ni fes tem sua in ten -
ção an te ci pa da men te, den tro dos pra zos fi xa dos para 
esse fim. Nes se par ti cu lar, acres cen ta a res sal va de
que, nos ca sos de con ces são, os con tra tos so men te
po de rão ser re no va dos uma úni ca vez por, no má xi -
mo, igual pe río do.

Para as per mis sões, o pro je to pre vê, adi ci o nal -
men te, a pos si bi li da de de, nos ter mos da per mis são
ou tor ga da, o per mis si o ná rio de de ter mi na do ser vi ço
re ce ber au to ri za ção para uti li zar equi pa men tos de
trans por te de ma i or ca pa ci da de, ou as su mir no vas
fre qüên ci as e ho rá ri os, quan do al te ra ções ha vi das no 
com por ta men to da de man da as sim o jus ti fi ca rem. É o 
que dis põe o art. 41.

Che ga o pro je to, por fim, às au to ri za ções. So bre 
elas es ta be le ce que, in de pen den do de li ci ta ção, não
te ri am pra zo de vi gên cia ou ter mo fi nal, ex tin -
guir-se-iam pela sua ple na efi cá cia, por re nún cia,
anu la ção ou cas sa ção, e se ri am exer ci das no re gi me
de li ber da de de pre ços dos ser vi ços, ta ri fas e fre tes. A 
ou tor ga se da ria me di an te ter mo de au to ri za ção.

Para as ati vi da des em cur so, o pro je to pre vê a
ra ti fi ca ção de di re i tos dos ou tor ga dos an tes da en tra -
da em vi gor da lei, acom pa nha da da ade qua ção das
res pec ti vas ou tor gas às no vas nor mas.

Re to man do a ques tão das agên ci as pro pri a -
men te di tas, o pro je to pas sa a de fi nir as res pec ti vas
es tru tu ras or ga ni za ci o na is. De ta lha as pec tos da Di re -
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to ria: com po si ção, re qui si tos exi gi dos dos mem bros e 
atri bu i ções. Se gun do o pro je to, cada agên cia con ta rá
com uma Pro cu ra do ria-Geral, uma Ou vi do ria e uma
Cor re ge do ria. A es tru tu ra pro pos ta pre vê, ain da, um
Con se lho de Ges tão, de ca rá ter con sul ti vo, com pos to 
por re pre sen tan tes do Go ver no Fe de ral, dos usuá ri -
os, dos ope ra do res dos ser vi ços e dos tra ba lha do res
em trans por tes, in clu si ve dos ser vi ços por tuá ri os.

Na se qüên cia, o pro je to tra ta do pro ces so de ci -
só rio das agên ci as, pelo voto da ma i o ria dos mem -
bros das Di re to ri as, ten do o Di re tor-Geral o voto de
qua li da de.

Pas sa, en tão, a pro po si ção às de fi ni ções re la ti -
vas aos qua dros de pes so al. Con for me es ta be le ci do
no art. 69, ”a ANTT e a ANTAQ te rão suas re la ções de 
tra ba lho re gi das pela Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho (CLT) e le gis la ção cor re la ta, em re gi me de em -
pre go pú bli co“. Para cons ti tu ir o Qu a dro de Pes so al
Efe ti vo e o Qu a dro de Car gos Co mis si o na dos, o pro -
je to cria em cada agên cia:

1. os em pre gos pú bli cos de ní vel su pe ri or (Re -
gu la dor e Ana lis ta de Su por te à Re gu la ção);

2. os em pre gos pú bli cos de ní vel mé dio (Téc ni -
co em Re gu la ção e Téc ni co de Su por te à Re gu la -
ção);

3. os car gos efe ti vos de ní vel su pe ri or de Pro cu -
ra dor;

4. os car gos co mis si o na dos de di re ção, de ge -
rên cia exe cu ti va, de as ses so ria e de as sis tên cia;

5. os car gos co mis si o na dos téc ni cos, de ocu pa -
ção pri va ti va dos em pre ga dos do Qu a dro de Pes so al
Efe ti vo e dos Qu a dros de Pes so al Espe cí fi co e em
Extin ção, e dos re qui si ta dos de ou tros ór gãos da
Admi nis tra ção Pú bli ca.

Adi ci o nal men te, o pro je to de ter mi na que a in -
ves ti du ra em em pre go pú bli co do qua dro de pes so al
efe ti vo se dará por con cur so pú bli co de pro vas ou de
pro va e tí tu los.

Cons ti tu i ri am re ce i tas das agên ci as as de na tu -
re za or ça men tá ria (do ta ções, cré di tos, trans fe rên ci as 
e re pas ses con sig na dos no Orça men to Ge ral da
União); as pro ve ni en tes das ou tor gas a tí tu lo one ro so; 
o pro du to da ar re ca da ção de mul tas e emo lu men tos;
e ou tras, in clu í das as re sul tan tes de alu guel e ali e na -
ção de bens e ope ra ções de cré di to.

O Ca pí tu lo VII tra ta da cri a ção do De par ta men to 
Na ci o nal de in fra-estrutura de Trans por tes (DNIT),
pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, sub me ti do ao re gi -
me de au tar quia. Vin cu la do ao Mi nis té rio dos Trans -
por tes, o DNIT te ria sede e foro no Dis tri to Fe de ral,
po den do ins ta lar uni da des re gi o na is.

De acor do com o art. 80, o DNIT terá como ob je -
ti vo im ple men tar a po lí ti ca de ad mi nis tra ção da in -
fra-estrutura do SFV, com pre en den do ”sua ope ra ção,
ma nu ten ção, res ta u ra ção ou re po si ção, ade qua ção
de ca pa ci da de, e am pli a ção me di an te cons tru ção de
no vas vias e ter mi na is“. A es fe ra de atu a ção do De -
par ta men to abran ge ria toda a in fra-estrutura do SFV
sob ju ris di ção do Mi nis té rio dos Trans por tes, a sa ber:
as vias na ve gá ve is; as fer ro vi as e ro do vi as fe de ra is;
as ins ta la ções e vias de trans bor do e de in ter fa ce in -
ter mo dal; e as ins ta la ções por tuá ri as.

As prin ci pa is atri bu i ções do DNIT, ex pres sas no
art. 82, in clu i ri am – além do es ta be le ci men to de nor -
mas téc ni cas para pro je tos, obras e pro gra mas de se -
gu ran ça ope ra ci o nal, si na li za ção e ma nu ten ção de
vias, ter mi na is e ins ta la ções de trans por te – o ge ren -
ci a men to de pro je tos e obras de cons tru ção ou am pli -
a ção da in fra-estrutura de trans por tes, bem como a
ad mi nis tra ção dos pro gra mas de ma nu ten ção.

Na se qüên cia, o pro je to dis põe so bre a con tra -
ta ção de pro gra mas, pro je tos e obras pelo DNIT, in -
clu si ve a fis ca li za ção e o con tro le da exe cu ção dos
con tra tos.

Qu an to à es tru tu ra or ga ni za ci o nal, o DNIT se ria
di ri gi do por um Con se lho de Admi nis tra ção e uma Di -
re to ria, com pos ta por um Di re tor-Geral e qua tro Di re -
to res. Como nas agên ci as, in te gra ri am a es tru tu ra
uma Pro cu ra do ria-Geral, uma Ou vi do ria e uma Cor -
re ge do ria.

O Qu a dro de Pes so al do DNIT pre vê, tam bém à
se me lhan ça das agên ci as, um qua dro de pes so al efe -
ti vo e um qua dro de car gos co mis si o na dos, a se rem
cons ti tu í dos me di an te a cri a ção de em pre gos pú bli -
cos de ní vel su pe ri or (Espe ci a lis ta em Infra-Estrutura
de Trans por te), em pre gos pú bli cos de ní vel mé dio
(Téc ni co em Infra-Estrutura de Trans por te e Téc ni co
de Su por te à Infra-Estrutura de Trans por te) e car gos
co mis si o na dos de Espe ci a lis ta em Infra-Estrutura de
Trans por te (CEIT). A in ves ti du ra nos em pre gos pú bli -
cos do qua dro de pes so al efe ti vo se da ria ex clu si va -
men te por meio de con cur so pú bli co.

Encer ran do o ca pí tu lo re fe ren te ao DNIT, o pro -
je to tra ta das re ce i tas do ór gão – ad vin das, ba si ca -
men te, de do ta ções or ça men tá ri as e de re mu ne ra ção 
pela pres ta ção de ser vi ços –, além do pro du to da co -
bran ça de ta xas, mul tas e emo lu men tos.

Sob o tí tu lo ”Dis po si ções Tran si tó ri as, Ge ra is e
Fi na is“, o Ca pí tu lo VIII mar ca o fe cho do pro je to. Re ú -
ne dis po si ções re la ti vas à ins ta la ção dos ór gãos a se -
rem cri a dos e à ex tin ção e dis so lu ção da que les que
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de ve rão de sa pa re cer em de cor rên cia da re or ga ni za -
ção ad mi nis tra ti va pro pos ta para o SFV.

O pro je to fixa o pra zo de no ven ta dias, con ta dos
a par tir da pu bli ca ção da lei, para a ins ta la ção do
CONIT, da ANTT, da ANTAQ e do DNIT. A ins ta la ção
dos ór gãos se ria ca rac te ri za da pela apro va ção dos
res pec ti vos re gu la men tos e es tru tu ras re gi men ta is.
De ter mi na, ain da, que, com a ins ta la ção des ses ór -
gãos, fi ca ri am ex tin tos a Co mis são Fe de ral de Trans -
por te Fer ro viá ri os (COFER) e o De par ta men to Na ci o -
nal de Estra das de Ro da gem (DNER), e dis sol vi das a
Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A. (RFFSA), a Rede Fe -
de ral de Arma zéns Ge ra is Fer ro viá ri os S.A. (AGEF), a 
Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to de Trans por tes
(GEIPOT) e a VALEC – Enge nha ria, Cons tru ções e
Fer ro vi as S.A.

O pro je to de ter mi na a trans fe rên cia, para as
duas agên ci as, dos con tra tos e acer vos téc ni cos, até
en tão de ti dos por ór gãos do Mi nis té rio dos Trans por -
tes, re la ti vos à ex plo ra ção de in fra-estrutura e à pres -
ta ção de ser vi ços de trans por tes. Ana lo ga men te, pre -
vê a trans fe rên cia para o DNIT da que les re la ci o na dos 
com a ad mi nis tra ção de pro gra mas, pro je tos e obras
de in fra-estrutura viá ria.

So bre o pes so al dos ór gãos a se rem ex tin tos ou
dis sol vi dos, o pro je to es ta be le ce que as duas agên ci -
as e o DNIT cri a rão os qua dros de Pes so al Espe cí fi co 
e de Pes so al em Extin ção, com as fi na li da des de ab -
sor ver, res pec ti va men te, ser vi do res re gi dos pela Lei
nº 8.112/90 (do DNER e do Mi nis té rio dos Trans por -
tes), e em pre ga dos re gi dos pela CLT (ori un dos do Mi -
nis té rio dos Trans por tes, da RFFSA, da AGEF, do
GEIPOT, da VALEC, da CBTU, das Admi nis tra ções
Hi dro viá ri as e do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Hi -
dro viá ri as ab sor vi do pela Com pa nhia Do cas do Rio
de Ja ne i ro). O pro je to pre vê a ex tin ção dos em pre gos
do Qu a dro de Pes so al Espe cí fi co quan do da sua va -
cân cia; e os do Qu a dro de Pes so al em Extin ção, em
caso de de mis são, dis pen sa, apo sen ta do ria ou mor te 
do ocu pan te.

Tra ta tam bém da pos si bi li da de de, du ran te os
pri me i ros 24 me ses a par tir de sua ins ta la ção, a
ANTT e a ANTAQ re qui si ta rem, com ônus, pes so al de 
ou tros ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca. Igual men te
pre vis ta é a pos si bi li da de de re ma ne ja men to, para o
Mi nis té rio dos Trans por tes e para ou tros ór gãos da
Admi nis tra ção Pú bli ca, de fun ci o ná ri os e em pre ga -
dos das en ti da des a se rem ex tin tas ou dis sol vi das
que não fo rem ab sor vi dos por qual quer das agên ci as
ou pelo DNIT.

Se gue-se a de fi ni ção das res pon sa bi li da des, a
se rem as su mi das pelo Mi nis té rio dos Trans por tes,
pelo pa ga men to dos ina ti vos e pen si o nis tas ori un dos
do DNER. Pa ra le la men te, o pro je to au to ri za as agên -
ci as e o DNIT a atu a rem como pa tro ci na do res do
Insti tu to GEIPREV de Se gu ri da de So ci al, da Fun da -
ção Rede Fer ro viá ria de Se gu ri da de So ci al (REFER)
e do PORTUS — Insti tu to de Se gu ri da de So ci al, re la -
ti va men te aos em pre ga dos que ab sor ve rem.

Ao fi nal, o pro je to apre sen ta, em dois ane xos,
um con jun to de onze qua dros, con ten do as se guin tes
in for ma ções, re fe ren tes aos ór gãos a se rem cri a dos:
di men si o na men to dos res pec ti vos Qu a dro de Pes so -
al Efe ti vo e Qu a dro de Car gos Co mis si o na dos; ta be -
las de re mu ne ra ção dos res pec ti vos car gos co mis si o -
na dos; e ta be las de li mi tes sa la ri a is para os em pre -
gos pú bli cos. As in for ma ções são apre sen ta das se -
pa ra da men te para a ANTT, a ANTAQ e o DNIT.

Re su min do o re la to apre sen ta do, po de-se di zer
que são os prin ci pa is pon tos do PLC nº 1, de 2001:

1. Órgãos a Se rem Cri a dos:
a) o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti -

cas de Trans por te (CONIT) (art. 5º);
b) a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres 

(ANTT) (art. 21);
c) a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri -

os (ANTAQ) (art. 21);
d) o De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura

de Trans por tes (DNIT) (art. 79).
2. Órgãos a Se rem Extin tos ou Dis sol vi dos (arts. 

102 e 104):
a) o DNER;
b) a COFER;
c) a RFFSA, na for ma da Lei nº 8.029/90;
d) a AGEF, na for ma da Lei nº 8.029/90;
e) o GEIPOT, na for ma da Lei nº 8.029/90; a

VALEC, na for ma da Lei nº 8.029/90;
g) a CBTU, na for ma do dis pos to no § 6º do art.

3º da Lei nº 8.693/93, de po is de com ple ta da a trans fe -
rên cia da ad mi nis tra ção dos trans por tes fer ro viá ri os
ur ba nos e me tro po li ta nos de pas sa ge i ros para es ta -
dos e mu ni cí pi os.

3. Trans fe rên ci as Pre vis tas:
a) se rão trans fe ri dos para a ANTT ou para a

ANTAQ, con for me se tra te de trans por te ter res tre ou
aqua viá rio:

• os con tra tos e acer vos téc ni cos de ti dos por ór -
gãos do Mi nis té rio dos Trans por tes (MT) até en tão en -
car re ga dos da re gu la ção da pres ta ção de ser vi ços e da
ex plo ra ção da in fra-estrutura de trans por tes, ex ce tu a -
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dos os con tra tos fir ma dos pe las Au to ri da des Por tuá ri as
no âm bi to de cada por to or ga ni za do (art. 108);

• os con tra tos de pres ta ção de ser vi ços de
trans por te fer ro viá rio da VALEC (art. 110);

• as atri bu i ções da CBTU que não fo rem ab sor -
vi das por es ta dos e mu ni cí pi os (art. 104, pa rá gra fo
úni co);

b) se rão trans fe ri dos para o DNIT:
• os con tra tos, con vê ni os e acer vos téc ni cos,

de ti dos por ór gãos do MT, re la ti vos à ad mi nis tra ção
di re ta ou de le ga da de pro gra mas, pro je tos e obras
per ti nen tes à in fra-estrutura viá ria (art. 109);

• as fun ções do ór gão de pes qui sas hi dro viá ri as
da Com pa nhia Do cas do Rio de Ja ne i ro (CDRJ) (art.
109, pa rá gra fo úni co);

• as fun ções das ad mi nis tra ções hi dro viá ri as
vin cu la das às Com pa nhi as Do cas, jun ta men te com
seus acer vos, bens e equi pa men tos (art. 109, pa rá -
gra fo úni co);

• os con tra tos de pro je tos e obras ge ren ci a dos
pela VALEC (art. 110);

c) se rão trans fe ri das para es ta dos e mu ni cí pi os
(art. 103, ca put):

• as atri bu i ções da CBTU e da Empre sa de
Trans por tes Urba nos de Por to Ale gre S.A.
(TRENSURB), re la ti va men te à ad mi nis tra ção dos
trans por tes fer ro viá ri os ur ba nos e me tro po li ta nos de
pas sa ge i ros, nos ter mos da Lei nº 8.693/93;

d) se rão trans fe ri dos para a Se cre ta ria de Pla -
ne ja men to de Trans por tes, a ser cri a da no MT (art.
10):

• os con tra tos, os con vê ni os e o acer vo téc ni co
per ti nen tes às ati vi da des exer ci das pelo GEIPOT (art. 
111);

e) ou tras trans fe rên ci as au to ri za das:
• das ati vi da des do Ser vi ço So ci al das Estra das

de Fer ro (SESEF), para en ti da des de ser vi ço so ci al
au tô no mas ou do se tor pri va do com atu a ção con gê -
ne re (art. 105);

• dos imó ve is re si den ci a is per ten cen tes à
RFFSA, para os fer ro viá ri os ati vos ou apo sen ta dos e
seus pen si o nis tas que os es te jam ocu pan do na data
de pu bli ca ção da Lei (art. 106, § 3º);

f) do a ção au to ri za da:
• dos ati vos não ope ra ci o na is já trans fe ri dos

pela RFFSA aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi -
os, sob a for ma de per mis são de uso para fins cul tu ra -
is ou edu ca ci o na is, bem como an ti gos le i tos fer ro viá -
ri os que pas sa ram a com por a in fra-estrutura es ta du -

al e ur ba na, for man do vias e pra ças pú bli cas (art.
106, ca put).

4. Cri té ri os para Absor ção de Pes so al Ori un do
dos Órgãos a Se rem Extin tos ou Dis sol vi dos:

a) ser vi do res re gi dos pela Lei nº 8.112/90 (RJU)
do DNER e do MT: se rão ad mi ti dos nos Qu a dros de
Pes so al Espe cí fi co da ANTT, da ANTAQ e do DNIT,
ob ser va das as se guin tes con di ções (art. 113, ca put e 
pa rá gra fo úni co):

• o in gres so será fe i to por re dis tri bu i ção do car go;
• o car go não po de rá ser no va men te re dis tri bu í -

do e fi ca rá ex tin to quan do da sua va cân cia;
b) em pre ga dos re gi dos pela CLT do MT da

RFFSA, da AGEF, do GEIPOT, da VALEC, da CBTU,
das Admi nis tra ções Hi dro viá ri as e do Insti tu to Na ci o -
nal de Pes qui sas Hi dro viá ri as ab sor vi do pela CDRJ:
se rão ad mi ti dos nos Qu a dros de Pes so al em Extin -
ção da ANTT, da ANTAQ e do DNIT, ob ser va das as
se guin tes con di ções (art. 114):

• o in gres so será fe i to por su ces são tra ba lhis ta;
• o em pre go fi ca rá au to ma ti ca men te ex tin to em

caso de de mis são, dis pen sa, apo sen ta do ria ou mor te 
do seu ocu pan te;

• os va lo res re mu ne ra tó ri os se rão man ti dos;
• o de sen vol vi men to na car re i ra se dará de acor -

do com o pla no de car gos e sa lá ri os em que se en -
qua dra rem os fun ci o ná ri os ab sor vi dos;

c) os Qu a dros de Pes so al Espe cí fi co e de Pes -
so al em Extin ção (arts. 113 e 114), acres ci dos do pes -
so al re qui si ta do de ou tros ór gãos (art. 112), não po -
de rão ul tra pas sar os qua dros ge ra is de pes so al efe ti -
vo das agên ci as e do DNIT (art. 115);

d) o pes so al que não for ab sor vi do pe los no vos
ór gãos po de rá ser re ma ne ja do para o MT ou para ou -
tros ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou in di re -
ta (art. 116).

5. Pa ga men to de Ina ti vos e Pen si o nis tas do
DNER (art. 117):

a) a res pon sa bi li da de pas sa a ser do MT;
b) se rão man ti dos os ven ci men tos, os di re i tos e

as van ta gens ad qui ri das.
6. Insti tu tos de Se gu ri da de GEIPREV, REFER e

PORTUS (art. 119):
a) as agên ci as e o DNIT po de rão atu ar como pa -

tro ci na do res des ses ins ti tu tos, ex clu si va men te em re -
la ção aos par ti ci pan tes que ab sor ve rem;

b) é exi gi da a pa ri da de en tre a con tri bu i ção da
pa tro ci na do ra e a do par ti ci pan te.

7. Res sal va Ge ral à Apli ca ção da Nova Lei:
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a) di re i tos ad qui ri dos não se rão afe ta dos;
b) atos le ga is an te ri or men te pra ti ca dos pe las

en ti da des afe ta das não se rão in va li da dos, ape nas re -
a jus ta dos às no vas con di ções. 

De au to ria do Po der Exe cu ti vo, o pro je to ori gi nal 
– res tri to à cri a ção da Agên cia Na ci o nal de Trans por -
tes (ANT) e do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes (DINFRA) – foi en ca -
mi nha do ao Con gres so Na ci o nal por meio da Men sa -
gem nº 1.268, de 2 de se tem bro de 1999, do Exmo. Sr. 
Pre si den te da Re pú bli ca. A ex po si ção de mo ti vos
ane xa, as si na da pe los Mi nis tros de Esta do dos Trans -
por tes, do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, e da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, des ta ca, como jus ti -
fi ca ti va, a ne ces si da de de “es ta be le cer os li ne a men -
tos fun da men ta is que de ve rão for ta le cer o pa pel re -
gu la dor do Esta do” e “cri ar con di ções para que o de -
sen vol vi men to do Se tor seja har mô ni co com as me -
tas de de sen vol vi men to so ci al do País.”

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to do Exe cu -
ti vo foi apre ci a do por uma Co mis são Espe ci al, onde
re ce beu subs ti tu ti vo de au to ria do re la tor, De pu ta do
Eli seu Re sen de. Sal vo al te ra ções de cor ren tes de
emen das apre sen ta das em Ple ná rio, e aca ta das pelo
re la tor, o tex to fi nal apro va do pela Câ ma ra pra ti ca -
men te co in ci de com o do subs ti tu ti vo ado ta do pela
Co mis são Espe ci al.

No Se na do Fe de ral, a pro po si ção pas sou a tra -
mi tar em re gi me de ur gên cia, em aten di men to à so li -
ci ta ção pre si den ci al en ca mi nha da ao Con gres so Na -
ci o nal por meio da Men sa gem nº 226, de 14 de mar ço
de 2001. O pra zo fi nal para de li be ra ção é o dia 6 de
maio de 2001.

Dis tri bu í da às Co mis sões de Ser vi ços de
Infra-Estrutura (CI) e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia (CCJ), onde tra mi ta si mul ta ne a men te, a ma té -
ria re ce beu um to tal de 16 emen das até o tér mi no do
pra zo re gi men tal. As emen das se en con tram su ma ri -
a das em qua dro de mons tra ti vo ane xo a este Pa re cer.

Ao pro ces so foi ane xa da có pia de do cu men tos
en ca mi nha dos à Pre si dên cia do Se na do, que ex pres -
sam a po si ção de se to res da so ci e da de em re la ção a
as pec tos es pe cí fi cos do PLC nº 1, de 2001, e ofe re -
cem su ges tões de al te ra ção. São eles:

1. do cu men to da Fe de ra ção das Asso ci a ções
Empre sa ri a is do Rio Gran de do Sul (FEDERASUL),
con trá rio à in clu são dos por tos na es fe ra de atu a ção
da ANTAQ;

2. do cu men to da Fe de ra ção das Asso ci a ções
de Enge nhe i ros Fer ro viá ri os (FAEF), re la ti va men te à
ex tin ção da Rede Fe de ral de Arma zéns Ge ra is Fer ro -

viá ri os (AGEF) e con di ções de apro ve i ta men to do
pes so al do se tor na nova es tru tu ra.

A esta Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura
com pe te o exa me de mé ri to do PLC nº 1, de 2001, nos 
ter mos do que dis põe o art. 104, in ci so I do Re gi men -
to Inter no do Se na do Fe de ral.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A exem plo de ou tros se to res da eco no mia bra si -
le i ra, en con tra-se em cur so no se tor de trans por tes
um am plo pro ces so de subs ti tu i ção do pa pel tra di ci o -
nal do Esta do como pres ta dor de ser vi ços e res pon -
sá vel pela ex plo ra ção da in fra-estrutura sob res pon -
sa bi li da de da União, abran gen do as di ver sas mo da li -
da des in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção.
Nos úl ti mos anos, esse pro ces so le vou o Go ver no Fe -
de ral a pri va ti zar a ope ra ção das ma lhas fer ro viá ri as
sob sua ju ris di ção e a con ce der a ex plo ra ção de por -
tos or ga ni za dos. Da mes ma for ma, deu iní cio à im ple -
men ta ção de um pro gra ma de con ces são de ro do vi as 
fe de ra is, ba se a do na co bran ça de pe dá gio, pelo qual
vem trans fe rin do à ini ci a ti va pri va da a ex plo ra ção de
im por tan tes tre chos do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral.

Com o pro je to em aná li se, o Po der Exe cu ti vo –
que o re di giu ori gi nal men te – vis lum bra a re or ga ni za -
ção ad mi nis tra ti va do se tor em face das ne ces si da -
des que emer gi ram do mo de lo de ex plo ra ção pre co ni -
za do. No novo mo de lo, ga nha for ça a fun ção re gu la -
do ra do Esta do mo der no, ago ra pre pon de ran te so bre
os tra di ci o na is en car gos do mo de lo an te ri or, mar ca do 
pela ex plo ra ção di re ta de ser vi ços e de com po nen tes
da in fra-estrutura.

Pre via, as sim, o pro je to ori gi nal a cri a ção da
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes (ANT), ór gão cen -
tral re gu la dor das re la ções en tre o po der pú bli co, os
usuá ri os e os no vos pres ta do res dos ser vi ços e de -
ten to res de ou tor gas para ex plo ra ção de in -
fra-estruturas de trans por tes. Pa ra le la men te, cri a va o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estrutura de Trans -
por tes (DINFRA), com a fi na li da de de ope rar e ad mi -
nis trar in fra-estruturas ain da man ti das a car go do
Esta do, além de ge ren ci ar pro je tos e fis ca li zar obras
de im plan ta ção de no vas in fra-estruturas pela União.

O subs ti tu ti vo apro va do na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, em bo ra man ten do a es sên cia do pro je to ori gi nal, 
re sul tou numa pro pos ta subs tan ci al men te am pli a da,
em to dos os as pec tos. Com efe i to, o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, de 2001, não só in cor po ra no vos ele -
men tos como avan ça no de ta lha men to de ma té ri as
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ape nas es bo ça das ou re su mi da men te dis pos tas no
tex to ori gi nal.

A prin ci pal di ver gên cia en tre uma e ou tra pro po -
si ção re si de no des mem bra men to da ANT em duas
agên ci as mo da is – a ANTT, que se en car re ga ria dos
trans por tes ter res tres, e a ANTAQ, es pe cí fi ca para o
trans por te aqua viá rio. A seu lado, a cri a ção de um
con se lho in ter mi nis te ri al des ti na do a pro por po lí ti cas
na ci o na is de in te gra ção dos trans por tes – o CONIT –
foi mais uma ino va ção in tro du zi da pelo subs ti tu ti vo.

Ou tras mo di fi ca ções dig nas de re gis tro apon -
tam:

1. de fi ni ções, con ce i tos, prin cí pi os e di re tri zes
ga nha ram mais es pa ço no cor po do subs ti tu ti vo. A tí -
tu lo de dis po si ções de ca rá ter ge ral, por exem plo, fo -
ram acres ci dos:

a) uma in tro du ção ao Sis te ma Na ci o nal de Vi a -
ção e ao Sis te ma Fe de ral de Vi a ção (Ca pí tu lo II);

b) prin cí pi os e di re tri zes para o ge ren ci a men to
da in fra-estrutura e a ope ra ção dos trans por tes ter -
res tres e dos trans por tes aqua viá ri os (Ca pí tu lo IV);

2. fo ram in di ca das as atri bu i ções do Mi nis té rio
dos Trans por tes no con tex to da nova lei (Ca pí tu lo V);

3. foi pre vis ta a cri a ção, no âm bi to do Mi nis té rio
dos Trans por tes, de uma Se cre ta ria de Pla ne ja men to
de Trans por tes, des ti na da a ab sor ver fun ções atu al -
men te exer ci das pelo GEIPOT (art. 10);

4. fo ram in clu í das, na re la ção de ór gãos a se rem 
dis sol vi dos em de cor rên cia do dis pos to no pro je to, a
AGEF e a VALEC (art. 102).

Enten de mos, to da via, que a am pli a ção do es co -
po da pro po si ção ori gi nal, lon ge de fe rir a ini ci a ti va do
Po der Exe cu ti vo, con tri bu iu para aper fe i çoá-la, com
ga nhos evi den tes em ter mos de qua li da de, cla re za e
or ga ni za ção da ma té ria tra ta da. Ava lia-se que as mo -
di fi ca ções fe i tas vêm, des de já, fa ci li tar a com pre en -
são do pro je to e, num fu tu ro pró xi mo, a pró pria apli ca -
ção da lei em que vier a se con ver ter. Des ta que-se, a
esse res pe i to, o tra ta men to cu i da do so dado à ques -
tão das ou tor gas – ob je to cen tral da atu a ção das
agên ci as re gu la do ras – e a lou vá vel pre o cu pa ção do
au tor do subs ti tu ti vo em equa ci o nar ade qua da men te
a trans fe rên cia de atri bu i ções, ins tru men tos e acer -
vos dos ór gãos ex tin tos, a par de de ta lhar os cri té ri os
que de ve rão ori en tar a ab sor ção do pes so al pela
nova es tru tu ra.

Ain da du ran te a tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, a ini ci a ti va de pro por a di vi são
da ANT foi pre ce di da de mu i ta po lê mi ca, o que, de
cer ta for ma, per sis tiu até a fase pre sen te, de re vi são
do pro je to pelo Se na do Fe de ral. Em es pe ci al, o sur gi -

men to da ANTAQ, a par tir da sub di vi são da ANT, con -
tri bu iu para acir rar a dis cus são so bre a in clu são dos
por tos or ga ni za dos na com pe tên cia do ór gão re gu la -
dor fe de ral, ain da que, a ri gor, essa in ten ção já es ti -
ves se con subs tan ci a da no pro je to ori gi nal, re la ti va -
men te à ANT.

Os ar gu men tos tra zi dos à con si de ra ção dos
par la men ta res pe los di ver sos seg men tos li ga dos à
ati vi da de por tuá ria apon tam para ris cos de con fli to
en tre a atu a ção da agên cia e a dos Con se lhos de Au -
to ri da de Por tuá ria (CAPs) e Admi nis tra ções de Por -
tos, ins ti tu í das pela Lei nº 8.630, de 1993, que re gu la -
men ta o se tor.

Os in te res sa dos ar gu men tam que os por tos não 
cons ti tu em um mo dal es pe cí fi co e, como tal, não de -
ve ri am fi car su bor di na dos a qual quer agên cia, seja
ela de ca rá ter ge ral, para todo o se tor, ou de ca rá ter
es pe cí fi co. Ade ma is, par tin do do pres su pos to de que
a re gu la men ta ção dos por tos já te ria sido ob je to da
Lei nº 8.630/93, ale gam que a hi pó te se de apro va ção
do pro je to im pli ca ria su per po si ção de re gu la men ta -
ção. Se gun do eles, por for ça da Lei nº 8.630/93 os
por tos já es ta ri am di re ta men te sub me ti dos ao con tro -
le e à fis ca li za ção da União – por meio do Mi nis té rio
dos Trans por tes – e ao con tro le de ór gãos re gi o na is –
as Admi nis tra ções dos Por tos Orga ni za dos, cons ti tu í -
das pe los Con se lhos de Au to ri da de Por tuá ria (CAPs)
e pe las ad mi nis tra do ras de por to, com a par ti ci pa ção
de re pre sen tan tes dos go ver nos fe de ral, es ta du al e
mu ni ci pal, das em pre sas e dos tra ba lha do res.

Fi nal men te, con si de ram que o pro je to da
ANTAQ trans fe re para a ini ci a ti va pri va da cus tos da
bu ro cra cia do go ver no e que a nova agên cia, para fa -
zer fren te às suas obri ga ções, te ria que pro du zir re ce -
i tas às cus tas dos por tos, dos ar ma do res, dos im por -
ta do res e ex por ta do res, com re fle xos ine vi tá ve is so -
bre o de sen vol vi men to do co mér cio ex te ri or bra si le i ro
e a com pe ti ti vi da de do pro du to na ci o nal.

A esse res pe i to, te mos a pon de rar que:

1. os por tos são bens pú bli cos, de pro pri e da de
da União, a ela com pe tin do ex plo rá-los di re ta men te,
ou me di an te au to ri za ção, per mis são ou con ces são
(Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 21, in ci so XII);

2. nos ter mos da Lei nº 8.630/93 (a cha ma da
“Lei dos Por tos”), a ad mi nis tra ção dos por tos é fe i ta
de for ma des cen tra li za da, en vol ven do em cada um:
de um lado, a Admi nis tra ção do Por to, exer ci da di re ta -
men te pela União ou por en ti da de con ces si o ná ria; e,
de ou tro, o Con se lho de Au to ri da de Por tuá ria (CAP),
en ti da de da so ci e da de ci vil, não-governamental, na

07272 Qu in ta-feira   26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



qual es tão re pre sen ta dos os di ver sos seg men tos in -
te res sa dos;

3. isso equi va le a di zer que todo por to tem uma
“ad mi nis tra ção pú bli ca” – exer ci da pela Admi nis tra -
ção do Por to com bi na da a uma “ad mi nis tra ção pri va -
da,” a car go do CAP;

4. do lado “pú bli co,” exis tem hoje, no Bra sil, por -
tos ad mi nis tra dos por so ci e da des anô ni mas (caso
das Com pa nhi as Do cas), por Esta do (por tos do Rio
Gran de do Sul), por Mu ni cí pio (por to de Ita jaí, em
San ta Ca ta ri na) e até por con ces si o ná ria pri va da
(Do cas de Imbi tu ba);

5. é, es pe ci fi ca men te, so bre esse seg men to (o
con jun to das Admi nis tra ções de Por to, con ces si o ná ri -
as da União) que a agên cia vai atu ar, as su min do fun -
ções hoje de sem pe nha das pelo Mi nis té rio dos Trans -
por tes. Isso sig ni fi ca que a agên cia fis ca li za rá o con -
ces si o ná rio do por to, e não o ope ra dor por tuá rio pri -
va do que exer ce suas ati vi da des no por to;

6. as sim, do pon to de vis ta de cada por to iso la -
da men te, ne nhu ma in ter fe rên cia é es pe ra da nas re la -
ções in ter nas en tre a Admi nis tra ção do Por to e o res -
pec ti vo CAP. Com a cri a ção da agên cia re gu la do ra,
ape nas mu da rão as re la ções da União com os seus
con ces si o ná ri os.

Nes sas cir cuns tân ci as, en ten de mos des ca bi -
das as pre o cu pa ções quan to à pos si bi li da de de a
agên cia es ta be le cer con fli tos com o mo de lo de ex plo -
ra ção por tuá ria im plan ta do no Bra sil a par tir da Lei nº
8.630/93. Tam pou co é pos sí vel con cor dar que a ins ta -
la ção da agên cia one ra rá os cus tos do se tor. Sa -
be-se, por exem plo, que o qua dro de pes so al da
ANTAQ é me nor do que toda a es tru tu ra hoje man ti da
den tro do Mi nis té rio dos Trans por tes para cu i dar do
mes mo as sun to, a qual cor res pon de à soma do pes -
so al alo ca do à Se cre ta ria de Trans por tes Aqua viá ri os 
(STA), ao De par ta men to de Ma ri nha Mer can te e à Di -
re to ria de Por tos.

Ou tro pon to po lê mi co do subs ti tu ti vo – a dis so -
lu ção da VALEC, jun ta men te com a da AGEF e da
RFFSA, não pre vis ta no pro je to ori gi nal – fica, de cer -
ta for ma, re la ti vi za do quan do se cons ta ta que as ci ta -
das em pre sas do se tor fer ro viá rio já fo ram ob je to de
de ci são an te ri or, em ra zão do que duas de las já se
en con tram em pro ces so de li qui da ção (caso da
RFFSA e da AGEF) e a ter ce i ra (VALEC), in clu í da
pro gra ma de pri va ti za ção con du zi do pelo Con se lho
Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

Embo ra ain da se jam in cer tos os ru mos da pri va -
ti za ção da VALEC – haja vis ta que, até o mo men to,
não se con cre ti zou o in te res se da ini ci a ti va pri va da

em as su mir a Fer ro via Nor te-Sul –, a ver da de é que a
ges tão do em pre en di men to po de rá ser per fe i ta men te 
ab sor vi da pela nova es tru tu ra pre vis ta no PLC nº 1,
de 2001, com a trans fe rên cia dos con tra tos de obras
e pro je tos para o con tro le do DMT e a dos con tra tos
de pres ta ção de ser vi ços de trans por te fer ro viá rio
para a ANTT. Ade ma is, a pre vi são de dis so lu ção das
em pre sas (no con tex to da lei a que o pro je to dará ori -
gem) traz, para os seus atu a is em pre ga dos, a pers -
pec ti va da ma nu ten ção do em pre go na es tru tu ra dos
no vos ór gãos a se rem cri a dos (ANTT ou DNIT), o que 
cons ti tui uma al ter na ti va van ta jo sa, com pa ra da às
ad ver si da des que en fren ta ri am ao lon go do pro ces so
de pri va ti za ção.

A po la ri za ção dos de ba tes em tor no des sas
duas ques tões – a si tu a ção dos por tos pe ran te a
ANTAQ e a pers pec ti va de dis so lu ção da VALEC –
está tra du zi da no teor das emen das apre sen ta das
pe ran te as Co mis sões do Se na do in cum bi das do exa -
me da ma té ria. Das de zes se is emen das re ce bi das de
par la men ta res, qua tor ze con ver gem para a re ti ra da
dos por tos da com pe tên cia da ANTAQ, en quan to as
de ma is pro pug nam a pre ser va ção da VALEC, com a
ma nu ten ção de suas ati vi da des nos mol des atu a is.

No pri me i ro caso, in ci dem as emen das de nú -
me ros 3 a 16, dis tin guin do-se os se guin tes sub gru -
pos:

1. Emen da nº 3
A emen da su pri me dis po si ti vos do pro je to com a 

in ten ção de evi tar su per po si ção en tre a atu a ção da
ANTAQ e a dos CAPs, que já ”es tão em ope ra ção em
to dos os por tos or ga ni za dos do País, com atri bu i ções
e com pe tên cia para, em con jun to com as Admi nis tra -
ções dos Por tos, fun ci o nar como ór gão re gu la dor e
fis ca li za dor da ati vi da de por tuá ria, sem ônus para os
co fres pú bli cos“.

Con for me já ana li sa do an te ri or men te, a pre o cu -
pa ção se ria pro ce den te se os ob je ti vos e a es fe ra de
atu a ção da ANTAQ con fi gu ras sem in ter fe rên cia na
atu a ção do sis te ma CAPs/Admi nis tra ções dos Por -
tos, o que efe ti va men te não irá ocor rer por que, na re -
a li da de, a agên cia as su mi rá as fun ções que hoje o
Mi nis té rio dos Trans por tes vem de sem pe nhan do,
pre ca ri a men te, por fal ta de es tru tu ra e ins tru men tos
ade qua dos ao pa pel do ór gão re gu la dor da ex plo ra -
ção de ser vi ços e in fra-estruturas de trans por te trans -
fe ri dos para a ini ci a ti va pri va da.

Des se modo, en ten de mos que a emen da deve
ser re je i ta da.

Emen das nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11 
e nº 16
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As emen das pre ten dem a su pres são de dis po si -
ti vos, ou de ex pres sões, que con te nham qua is quer
re fe rên ci as aos por tos, ao trans por te aqua viá rio, ou à
ANTAQ, em bo ra a jus ti fi ca ti va apre sen ta da, co mum a
to das elas, ate nha-se, fun da men tal men te, à ques tão
es pe cí fi ca dos por tos sub me ti dos ao con tro le da
agên cia.

Excluí-los da com pe tên cia da ANTAQ pa re ce
ser a ver da de i ra in ten ção dos au to res e, nes se par ti -
cu lar, apli cam-se os co men tá ri os fe i tos a pro pó si to da 
Emen da nº 3.

De res to, tal como for mu la das, as emen das aca -
ba ri am re ti ran do do es co po do pro je to não ape nas os
por tos, mas to dos os de ma is ele men tos en vol vi dos
no trans por te aqua viá rio, in clu si ve a pró pria ANTAQ e
to das as suas atri bu i ções. Nes sa hi pó te se, a abran -
gên cia da pro po si ção re sul ta ria res tri ta ao trans por te
ter res tre. Esta ria sen do ins ti tu í da uma úni ca agên cia
re gu la do ra, que, en tre tan to, ocu par-se-ia
tão-somente do trans por te ter res tre, de i xan do a des -
co ber to, áre as de atu a ção con si de ra das re le van tes
para os fins a que o pro je to se des ti na.

Assim, por com pro me te rem a in te gri da de do
pro je to, con si de ra-se que as emen das não po de ri am
ser aca ta das.

2. Emen das nº 12, nº 13, nº 14 e nº 15

Nes se sub gru po, as emen das têm por fi na li da -
de pro mo ver me ras ade qua ções de re da ção, me di -
an te a subs ti tu i ção de ex pres sões uti li za das no plu -
ral, re fe rin do-se si mul ta ne a men te à ANTT e ANTAQ, 
por suas cor res pon den tes no sin gu lar.

A ade qua ção da re da ção dos dis po si ti vos, nos
ter mos pro pos tos pe las emen das, se ria ne ces sá ria
na hi pó te se de a ANTAQ ser re ti ra da do pro je to, tal
como pre vis to em ou tras emen das dos mes mos au -
to res, já co men ta das an te ri or men te.

Re je i ta das as emen das que exi gi ri am a ade qua -
ção de re da ção pro pos ta, a ma té ria fi ca ria pre ju di ca -
da.

So bre as emen das do se gun do gru po (nº 1 e
nº 2), des ti na das a im pe dir a dis so lu ção da VALEC e 
da AGEF nos ter mos do art. 102 do subs ti tu ti vo,
bem como a trans fe rên cia das ati vi da des da VALEC
para os no vos ór gãos a se rem cri a dos, te mos a en -
fa ti zar que as fun ções hoje de sem pe nha das pela
VALEC ins cre vem-se per fe i ta men te na nova es tru tu -
ra con ce bi da pelo pro je to, se gun do o qual o ge ren ci -
a men to dos con tra tos de pro je tos e obras fer ro viá ri -
as e a ad mi nis tra ção dos con tra tos de pres ta ção de
ser vi ços de trans por te fer ro viá rio cons ti tu em atri bu i -

ções tí pi cas do DNIT e da ANTT, res pec ti va men te.
De ou tra par te, como já foi dito an tes, e ten do em
vis ta a si tu a ção atu al das em pre sas, o fato de a
VALEC e a AGEF cons ta rem, ou não, da re la ção de 
ór gãos a se rem dis sol vi dos não al te ra fun da men tal -
men te o des ti no des sas en ti da des.

Sen do as sim, e con si de ran do que o pro je to, tal
como apro va do na Câ ma ra, be ne fi cia os ser vi do res
da VALEC e da AGEF com a pos si bi li da de do apro ve i -
ta men to nos qua dros de Pes so al em Extin ção da
ANTT e do DNTI, nos sa ava li a ção é de que as emen -
das de vem ser re je i ta das.

Ao con clu ir esta aná li se, vol ta mos a en fa ti zar
que a ma té ria ob je to da pro po si ção se re ves te de
gran de in te res se, con ve niên cia e opor tu ni da de. Elo -
giá vel no mé ri to, acre di ta mos que o PLC nº 1, de
2001, com os aper fe i ço a men tos in tro du zi dos no tex to
ori gi nal pela Câ ma ra dos De pu ta dos, en con tra-se
apto a cum prir as fi na li da des a que se des ti na, para o
que é re co men dá vel que o apro ve mos com a má xi ma
bre vi da de.

III – Voto

Com pro mis so as su mi do en tre o Mi nis tro dos
Trans por tes e os mem bros des ta Co mis são con clu iu 
que, por oca sião da ela bo ra ção do re gu la men to que 
dis ci pli na rá a lei re sul tan te do pro je to em exa me, se -
ri am in clu í dos os se guin tes dis po si ti vos:

Art. ... A VALEC man te rá suas ati vi da des até a
con clu são das obras de cons tru ção da Estra da de
Fer ro Nor te-Sul, que liga os mu ni cí pi os de Be lém,
no Esta do do Pará, e de Se na dor Ca ne do, no Esta -
do de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. Caso a VALEC, ou a Estra da
de Fer ro Nor te-Sul, seja pri va ti za da an tes da con -
clu são das obras men ci o na das no ca put, essa exi -
gên cia in te gra rá o rol de obri ga ções da con ces si o -
ná ria.

Art. ... São man ti das as atri bu i ções, com pe tên -
ci as e for mas de atu a ção dos Con se lhos de Au to ri -
da de Por tuá ria e das Admi nis tra ções Por tuá ri as cri -
a dos pela Lei nº 8.630 de 1993.

Art. ... As ou tor gas para a ex plo ra ção de ter mi -
na is por tuá ri os de uso pú bli co ou de uso pri va ti vo ou 
mis to, de que tra ta o art. 13 da Lei, re ger-se-ão pela
Lei nº 8.630, de 1993.

Di an te do ex pos to, nos so voto é pela Apro va -
ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001, na
for ma do subs ti tu ti vo ado ta do na que la Casa, e pela
re je i ção das Emen das de nºs 1 a 16.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que cons ta rão da
Ordem do Dia de ama nhã os Pro je tos de Lei da Câ -
ma ra n.ºs 1 e 16, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos 
an te ri or men te, am bos tra mi tan do em re gi me de ur -
gên cia cons ti tu ci o nal, uma vez que, nos ter mos do in -
ci so III do art. 375 do Re gi men to Inter no, os pra zos
das co mis sões já se en con tra es go ta do e as re fe ri das 
ma té ri as es tão de vi da men te ins tru í das com os res -
pec ti vos pa re ce res. A Pre si dên cia acres cen ta, ain da,
que o pra zo fi nal das mes mas será nos dias 5 e 7 de
maio vin dou ro (sá ba do e se gun da-feira), e que o dia
1º de maio, pró xi ma ter ça-feira, será fe ri a do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:
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 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, 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 da ma té ria, es cla re ce
ain da que po de rão ser ofe re ci das emen das que não 
en vol vam o mé ri to.

Em dis cus são a pro pos ta. (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 já po dem vo tar.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – O Par ti do da Fren te Li be ral en ca mi nha o voto
”sim“.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co vota ”sim“.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
PMDB vota ”sim“.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Já der Bar ba lho) —
Encer ra da a vo ta ção.

Vo ta ram SIM 61 Srs. Se na do res; e NÃO 1.
Não hou ve abs ten ção.
To tal de vo tos: 62.
Apro va da, sem emen das, a Pro pos ta de Emen da

à Cons ti tu i ção nº 7, de 1996, vai à Câ ma ra dos De pu ta -
dos, nos ter mos do art. 365 do Re gi men to Inter no.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 1996

Alte ra o ca put do art. 64 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, acres cen do-o de § 5º.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O ca put do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 64. A dis cus são e vo ta ção dos pro -
je tos de lei de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
dos Tri bu na is Su pe ri o res, do Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca e dos ci da dãos te -
rão iní cio na Câ ma ra dos De pu ta dos, res -
sal va do o dis pos to no § 5º des te ar ti go.”
(NR)

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

Art. 2º O art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do § 5º.

“§ 5º Te rão iní cio no Se na do Fe de ral a
dis cus são e a vo ta ção dos pro je tos de lei
que tra tem de as pec tos ati nen tes à es tru tu -
ra fe de ra ti va do Esta do e que in te res sem,
de ter mi na da men te,a um ou mais Esta dos."
(AC)*

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A
Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que há so bre a
mesa re que ri men to de au to ria da Se na do ra He lo í sa
He le na, so li ci tan do vo ta ção no mi nal para um re que -
ri men to re fe ren te ao item nº 7 da pa u ta. Isso im pli -
ca rá, ine vi ta vel men te, vo ta ção no mi nal.

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) – Se na -
dor Ney Su as su na, V. Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ain da
te re mos re u nião da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le. E eu pe di ria a V. Exª que, se pos sí vel, ace le ras -
se as vo ta ções, para que não haja a pos si bi li da de de
não re a li zar mos a re u nião da Co mis são.

Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Trans -
fi ro o ape lo de V. Exª ao Ple ná rio, Se na dor Ney Su -
as su na.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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 Íris 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 dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
cin co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí -
ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são as Pro pos tas de Emen da à Cons -

ti tu i ção nºs 44 e 45, de 2000, que tra mi tam em con -
jun to. (Pa u sa)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, as ma té ri as
cons ta rão 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.

É o se guin te o Item 6, que tra mi ta em
con jun to:
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho)
– Item 6:

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

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 47, de 1999, de
au to ria do Se na dor José Edu ar do Du tra e
ou tros Se nho res Se na do res, que dis põe so -
bre a con vo ca ção de ple bis ci to acer ca da
de ses ta ti za ção da Com pa nhia Hi dro e lé tri ca
do São Fran cis co – CHESF, ten do

Pa re cer sob nº 92, de 2000, da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, pela re je i -
ção, com vo tos con trá ri os dos Se na do res
Car los Wil son, José Edu ar do Du tra, Lú cio
Alcân ta ra, Pe dro Si mon e, ven ci do, em se -
pa ra do, do Se na dor Amir Lan do.

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 217, DE 2001

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 47, de 1999 a fim de ser fe i ta 
na ses são de 5 de ju nho de 2001.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2001. – Hugo
Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Já der Bar ba lho) — Há,
so bre a mesa, ou tro re que ri men to que será lido pelo
Sr. Pri me i ro Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 218, DE 2001

Nos ter mos do art. 294 do Re gi men to in ter no,
re que i ro vo ta ção no mi nal para o re que ri men to de adi -
a men to da dis cus são do PDS/47/99.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2001. – He lo í -
sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o re que ri men to que pro põe vo ta ção no mi nal
para o adi a men to do pro je to.

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

Re je i ta do.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O PMDB e a Opo si ção vo ta ram pelo re que ri -

men to.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Como

há uma dú vi da em re la ção à ma té ria e a Pre si dên cia
não de se ja que essa dú vi da per ma ne ça, so li ci ta a
ma ni fes ta ção do Lí der do PFL.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vota ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Como
vota a Li de ran ça do PMDB?

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Sr. Pre si den te, o PMDB vota ”sim“.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem. No item nº 7, eu vo tei ”sim“.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o meu voto é con trá rio à pri va ti za ção de
ge ra ção de ener gia. No en tan to, essa é uma ques tão
aber ta na Ban ca da do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros, o que está sen do vo ta do ago ra
não é o mé ri to.

Aler to o Ple ná rio e V. Exª que há um re que ri -
men to de adi a men to e ou tro so li ci tan do que essa de -
ci são seja to ma da por vo ta ção no mi nal. O que está,
nes te mo men to, em dis cus são é a vo ta ção no mi nal
do re que ri men to de adi a men to.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, nes te caso, en tão, re co men do o voto
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia in da ga como vota a Li de ran ça do PSDB.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – O Lí -
der do PSDB en ca mi nha o voto ”sim“ da Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro -
va da a vo ta ção no mi nal.
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Em vo ta ção o Re que ri men to nº 217, de 2001, de 
adi a men to da dis cus são do Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo nº 47/99.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao ilus tre Lí der do Blo co da Opo si ção,
Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Sras

e Srs Se na do res, este Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
foi apre sen ta do em 13 de abril de 1999. Esta Casa, na 
se ma na pas sa da, após o pro nun ci a men to do Se na -
dor Pa u lo Har tung, apar te a do por vá ri os Se na do res,
mos trou-se pre o cu pa da com a pri va ti za ção de ge ra -
ção de ener gia elé tri ca em nos so País. 

Há um pro je to do Se na dor Ro ber to Fre i re, apro -
va do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, de po is en ca mi nha do para a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, que ex clui da pri va ti za ção as em pre -
sas ge ra do ras de ener gia elé tri ca. Na que le de ba te,
ini ci a do pelo Se na dor Pa u lo Har tung, al guns Se na do -
res da base go ver nis ta dis se ram não ser ra di cal men -
te con trá ri os à pri va ti za ção, mas acre di ta vam que o
mo men to não era pro pí cio ao en ca mi nha men to des -
se pro ces so, em fun ção, in clu si ve, das dú vi das re la ti -
vas à nos sa nova ma triz ener gé ti ca. 

Este Pro je to de De cre to Le gis la ti vo so ma-se
àque le do Se na dor Ro ber to Fre i re e vai exa ta men te
ao en con tro da opi nião da que les Se na do res que não
têm opi nião ra di cal con tra a pri va ti za ção, mas que en -
ten dem que este as sun to deve ser me lhor dis cu ti do.
O re fe ri do pro je to tam bém con vo ca as po pu la ções
ser vi das por es sas em pre sas a se ma ni fes ta rem. Tal
pro je to que está em dis cus são, nes te mo men to, é es -
pe cí fi co so bre a Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São
Fran cis co – Chesf, mas que re mos lem brar que já há
ou tro, da Se na do ra He lo í sa He le na e de mi nha au to -
ria, que con vo ca um ple bis ci to para to das as em pre -
sas ge ra do ras de ener gia elé tri ca.

Por que es co lhe mos pri me i ro a Chesf? Por ter
essa em pre sa to das as suas usi nas, à ex ce ção de
uma, ao lon go do rio São Fran cis co. Por tan to, a sua
pri va ti za ção, além de ser a de uma ge ra do ra de ener -
gia elé tri ca, sig ni fi ca, na prá ti ca, a do rio São Fran cis -
co, uma vez que as águas da que le rio não são uti li za -
das ape nas para ge rar ener gia elé tri ca.

Além dis so, o pro je to es ta be le ce que, en quan to
não se re a li zar o ple bis ci to, não po de rão ser en ca mi -
nha das qua is quer me di das vol ta das à pri va ti za ção.

Isso é exa ta men te o que pro pu nham al guns Se na do -
res da base go ver nis ta que di zi am não ser con trá ri os
à pri va ti za ção; eles pre ten di am um tem po ma i or para
a dis cus são, o que pos si bi li ta ria ao Con gres so Na ci o -
nal tra zer para si essa dis cus são da ge ra ção de ener -
gia elé tri ca que in te res sa tan to ao Con gres so, ao
Exe cu ti vo e ao País.

Não há sen ti do em adi ar esta ma té ria. Este é o
mo men to para o Con gres so Na ci o nal dar uma de -
mons tra ção ine quí vo ca de que quer de ba tê-la e que,
no li mi te, con vo ca rá os be ne fi ciá ri os ou os pre ju di ca -
dos – no caso de pri va ti za ção –, que são os ci da dãos.

Con cla ma mos os Se na do res a vo ta rem con tra o 
adi a men to do pro je to. Lem bro ain da que, quan do
apre sen ta mos este pro je to, o Se na dor Ja der Bar ba -
lho, da tri bu na do Se na do, dis se en ten der que de ve ria 
ser con vo ca do o ple bis ci to não só para a Chesf, mas
tam bém para Tu cu ruí. Assim, so li ci ta mos aos Srs. Se -
na do res o voto con trá rio ao adi a men to, a fim de que o
Con gres so Na ci o nal pos sa dar às po pu la ções en vol -
vi das nes se pro ces so a opor tu ni da de de se ma ni fes -
ta rem so bre a pri va ti za ção.

O nos so voto é ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung, pelo PPS. É
um re pre sen tan te de cada Par ti do.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, já te mos
quin ze Srs. Se na do res que já exer ce ram o voto; ago -
ra, de zo i to. 

Qu e ria co me çar afir man do a nos sa po si ção. A
nos sa po si ção é con tra o adi a men to, ou seja, es ta -
mos ori en tan do o voto ”não“. Os ar gu men tos que sus -
ten tam essa po si ção, Sr. Pre si den te, já fo ram es po sa -
dos por V. Exª, des ta tri bu na, há al guns me ses. O fun -
da men to da nos sa po si ção não é con trá rio à pre sen -
ça do ca pi tal pri va do no se tor de ge ra ção e de trans -
mis são de ener gia. Não! Nos so po si ci o na men to é até
prag má ti co do pon to de vis ta eco nô mi co. E te mos in -
sis ti do em de i xar cla ro, tan to no caso des se pro je to
como no caso do pro je to do Se na dor Ro ber to Fre i re.

Hoje, Sr. Pre si den te, te mos uma cri se gra ve na
Argen ti na que con ta mi na a eco no mia bra si le i ra. Hoje,
te mos a de sa ce le ra ção da eco no mia ame ri ca na que
in ter fe re na vida da eco no mia bra si le i ra. Hoje, te mos
uma re a li da de mu i to di fe ren te de anos atrás. Hoje, te -
mos es cas sez de ca pi ta is. E, se te mos pou co di nhe i -
ro, Sr. Pre si den te, é um con tra-senso co lo car o pou co
di nhe i ro que o País tem em ati vo ve lho. O que pre ci sa -
mos não é ven der ati vo ve lho, o que pre ci sa mos é co -
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lo car o pou co di nhe i ro em ati vo novo, que gere nova
ener gia. E esse é o sen ti do da ação do PPS. Esse é o
sen ti do do pro je to do Se na dor Ro ber to Fre i re, as si na -
do por mim e pelo Se na dor Car los Wil son.

Vi ve mos uma gra ve cri se no se tor. O Go ver no já
ad mi te o ra ci o na men to a par tir de ju nho. Ra ci o na -
men to que ocor re rá por er ros do Go ver no, que sus -
pen deu o in ves ti men to na ge ra ção e trans mis são em
re la ção às es ta ta is. É mu i to gra ve a si tu a ção que co me -
ça mos a vi ver, Sr. Pre si den te. E acre di to que, se já er ra -
mos no pas sa do, não de ve ría mos con ti nu ar er ran do no
pre sen te, pois isso com pro me te rá o de sen vol vi men to
eco nô mi co do País, ago ra e no fu tu ro. A ener gia é uma
ala van ca fun da men tal ao de sen vol vi men to eco nô mi co.
Nós que já es ta mos in ter na men te ro de a dos de cri ses,
te re mos mais essa, não por obra da na tu re za. E o Go -
ver no de ve ria de i xar de fa lar nis so. Não é pou ca chu va,
é au sên cia de in ves ti men tos, é au sên cia de de ci são ad -
mi nis tra ti va. Vi ve mos o pro ble ma das ter me lé tri cas a
gás. O pro ble ma é o cus to do gás, o cus to do trans por te
do gás, am bos do la ri za dos.

Acre di to que este Par la men to, Sr. Pre si den te – e
me di ri jo a V. Exª, que des ta cou po si ção si mi lar à mi nha
na tri bu na, há cer ca de qua tro, cin co ou seis me ses –,
de ve ria to mar de ci sões em re la ção ao as sun to. Não te -
nho ne nhu ma di fi cul da de de, no fu tu ro, re co lo car o se tor 
elé tri co no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção. Não
te nho pre con ce i to com o tema. Pre ci sa mos in clu si ve re -
de fi nir o mo de lo de pri va ti za ção des se se tor.

Cre io que nin guém aqui ig no ra o que está acon -
te cen do na Ca li fór nia. Pelo me nos isso de ve ria ca lar
fun do num país como o nos so, um País em de sen vol -
vi men to, que quer e que pre ci sa cres cer. A Ca li fór nia
fez um mo de lo de pri va ti za ção que deu er ra do. Ou tro
dia, es ta va na tri bu na o Se na dor Re quião, mos tran do
o exem plo da Ca li fór nia, um mau exem plo, e o exem -
plo do Te xas, um bom exem plo. Por que o País não
pára, re for mu la o mo de lo de pri va ti za ção des se se tor, 
e aí, sim, va mos ca mi nhar com se gu ran ça e não ca -
mi nhar com aven tu ra, e não ca mi nhar para fa zer su -
pe rá vit pri má rio, para aten der ao re ce i tuá rio do FMI e
des tru ir a eco no mia bra si le i ra numa hora fun da men -
tal como essa que nós es ta mos vi ven do a ra ci o na li za -
ção, que é um ter mo que in ven ta ram, e es ta mos aí na
an te-sala do ra ci o na men to, que já se dis cu te.

Eu pen so que este Par la men to pre ci sa va dar
um si nal em re la ção ao tema, Sr. Pre si den te. Por isso
eu que ro pe dir, mais uma vez, o voto con trá rio a esse
re que ri men to de adi a men to. Va mos en fren tar a ques -
tão, não va mos adiá-la. Va mos vo tar o pro je to do Se -
na dor Ro ber to Fre i re e va mos apre ci ar o pro je to do

Se na dor José Edu ar do Du tra e da Se na do ra He lo í sa
He le na. É a po si ção do PPS, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia aler ta o Ple ná rio que nós es ta mos a vo tar
uma pre li mi nar em re la ção ao adi a men to da vo ta ção.
Nós não es ta mos ain da no mé ri to do pro je to de de -
cre to le gis la ti vo. Nós es ta mos vo tan do uma pre li mi nar 
da ace i ta ção ou não da vo ta ção do adi a men to da dis -
cus são des ta ma té ria.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Eu
con ce do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, pelo
PMDB e, pos te ri or men te, ao Se na dor Hugo Na po -
leão, ilus tre Lí der do PFL.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PMDB en ca mi nha o
voto ”não“. Qu an to ao mé ri to, va mos apre ci ar esta ma -
té ria pos te ri or men te. Vou pou par os ar gu men tos que
ali ei in clu si ve na con di ção de Re la tor des sa ma té ria. O
que se quer aqui é o ple bis ci to, a con sul ta ao povo. O
povo, esse que pre ci sa de uma apro xi ma ção nes ses
mo men tos da de mo cra cia re pre sen ta ti va, um elo de
união en tre a sua von ta de e a re pre sen ta ção. Não va -
mos ne gar ao povo o di re i to de ser ou vi do. E é por isso
que o PMDB en ca mi nha, sim, a fa vor da apre ci a ção
des ta ma té ria. Por isso, o voto do PMDB é ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão, pelo PFL.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, evi den te men te,
quan to às ra zões de mé ri to, este não é o mo men to de
fa lar. Esta mos tra tan do efe ti va men te, como bem dis -
se V. Exª, de uma pre li mi nar. Tra ta-se de exa mi nar se
va mos ou não adi ar a ma té ria. O PFL é a fa vor do re -
que ri men to – que en dos sou e as si nou –, acre di tan do
que, ten do em vis ta que a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia vo tou con tra ri a men te por sua
gran de ma i o ria ao pro je to, ou seja, con si de ran do o
pro je to in cons ti tu ci o nal, é cla ro que pre ci sa ría mos ter
mais um tem po para bem ana li sar a ma té ria. Adu zi ria
ape nas um es cla re ci men to. Se é dito que há ne ces si -
da de de se con vo car a po pu la ção, aqui não é a po pu -
la ção toda. Está pre vis to aque les que se ins cre ve rem
até cem dias an tes. Estão cri an do um re gu la men to
ele i to ral, e há ne ces si da de de uma re vi são. Mais trin ta 
dias se ria o pe río do ide al. Como tan tos ou tros pro je -
tos nes ta Casa, vi ve mos adi an do quan do in te res sa à
ca u sa pú bli ca, que re mos dis cu tir o as sun to mais am -
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pla men te. Por isso, fi ze mos um re que ri men to de adi -
a men to. O PFL in sis te e pede às de ma is Li de ran ças
que re pen sem a res pe i to do as sun to.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esta re -
mos vo tan do o adi a men to da dis cus são do de cre to le -
gis la ti vo. Por tan to, es ta re mos vo tan do uma pre li mi -
nar: adi ar ou não.

As Srªs. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – A Li de ran ça do Blo co re co men da o voto ”não“.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Como
vota a Li de ran ça do PMDB, Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – A
ques tão está li be ra da na Ban ca da do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Insis to
em ori en tar o Ple ná rio no sen ti do de que es ta mos vo -
tan do uma pre li mi nar de adi a men to da ma té ria. Quem 
vota ”sim“ adia a ma té ria; quem vota ”não“ de ci de
pela apre ci a ção ain da nes ta ses são.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, o PSB vota “não”.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vo ta -
ram SIM 16 Srs. Se na do res; e NÃO 31.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 48 vo tos.
O adi a men to foi re je i ta do.
Pas sa-se à dis cus são da ma té ria.
Em dis cus são o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo

n.º 47, de 1999, em tur no úni co. (Pa u sa)

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para
dis cu tir, tem a pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung pelo
tem po de dez mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, acre di to que a vo ta ção an te ri or foi im -
por tan te e não mos tra ne nhu ma ca rac te rís ti ca de Go -
ver no de um lado e Opo si ção de ou tro. De mons tra que
o Se na do da Re pú bli ca está pre o cu pa do com a ques -
tão ener gé ti ca em nos so País. Eu não fa lei no ra ci o na -
men to e gos ta ria de abor dar esse tema.

O Go ver no co me ça a dis cu tir o ra ci o na men to, e
é im por tan te sa ber os cri té ri os para que se jam es ta -
be le ci das co tas no ra ci o na men to. Esta Casa terá de
dis cu tir a ques tão. Como fica, por exem plo, a po pu la -
ção de ba i xa ren da, que con so me pou quís si ma ener -
gia em seus la res, em re la ção aos gran des con su mi -
do res de ener gia re si den ci al no Bra sil? Não é pos sí -
vel tra ta men to igual.

Nes ses dias, na Co mis são de Infra-estrutura, in -
qui rin do o Mi nis tro José Jor ge, nos so co le ga, apre -
sen tei ou tros te mas à dis cus são. O meu Esta do, o
Espí ri to San to, é pon ta de li nha no sis te ma de dis tri -
bu i ção em nos so País. Como vai ser tra ta do? Como
os Esta dos do Nor des te, re gião que tem pro ble mas
em seus re ser va tó ri os, se rão tra ta dos? Essa é uma
dis cus são que te re mos de tra var aqui, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, es pe ro que na pró xi ma vo ta ção o 
com por ta men to seja o mes mo, para mos trar mos ao
Bra sil que o Se na do está pre o cu pa do com a ques tão.
Va mos nos de bru çar so bre o tema e dar con tri bu i ções 
efe ti vas com idéi as e pro pos tas, para que esse pro -
ble ma não vol te a ocor rer no ano que vem.

Essa é a mi nha po si ção, e já en ca mi nho, em
nome do PPS, fa vo ra vel men te ao pro je to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do, pela Li de ran ça
do PMDB.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para dis cu tir. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, tive opor tu ni da de de re la tar a ma té ria, e o 
meu voto foi fa vo rá vel.

Eu po de ria aqui en trar numa lon ga ex pla na ção
so bre as po si ções que sus ten ta ram o meu voto, mas,
dado o adi an ta do da hora, so bre mo do, que ro, re pre sen -
tan do a Li de ran ça do PMDB, en ca mi nhar o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Encer -
ra da a dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção da ma té ria.
O PMDB vota ”sim“; o Blo co vota ”sim“.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – O Blo co vota ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O PPS

vota ”sim“.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE) – O PSB vota ”sim“.
O SR. HUGO NAPOLEÃO – O PFL vota ”não“.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – As

Sras. e os Srs. Se na do res que apro vam o pro je to per -
ma ne çam como se en con tram (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 pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 1999

Dis põe so bre a con vo ca ção de ple -
bis ci to acer ca da de ses ta ti za ção da Com -
pa nhia Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co –
CHESF.

O Con gres so Na ci o nal, no uso da atri bu i ção que 
lhe con fe re o art. 3º da Lei nº 9.709, de 18 de no vem -
bro de, 1998, de cre ta:

Art. 1º E con vo ca do o ple bis ci to, a ser re a li za do
nos ter ri tó ri os dos Esta dos Fe de ra dos abran gi dos pe -
las ati vi da des de ge ra ção, trans mis são e dis tri bu i ção
de ener gia elé tri ca con ce di das, per mi ti das ou au to ri -
za das à Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co –
CHESF, acer ca da de ses ta ti za ção des sa em pre sa.

Pa rá gra fo úni co. So men te po de rão par ti ci par da
con sul ta po pu lar de que tra ta este ar ti go os ele i to res
ins cri tos até cem dias an tes do ple bis ci to.

Art. 2º Con si de ram-se de ses ta ti za ção, para efe -
i to des te de cre to le gis la ti vo, as mo da li da des de ou tor -
ga à ini ci a ti va pri va da de ati vi da de eco nô mi ca ex plo -
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ra da pelo Esta do pre vis tas no § 1º do art. 2º da Lei nº
9.491, de 9 de se tem bro de 1997.

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 — TSE, para que se jam
ado ta das as pro vi dên ci as a que alu de o art. 8º da Lei
nº 9.709, de 18 de no vem bro de 1998.

Art. 4º Até que o re sul ta do das ur nas seja de vi -
da men te ho mo lo ga do e pro cla ma do pelo Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral, fi cam sus ta das to das as me di das ad -
mi nis tra ti vas com vis tas à pri va ti za ção da CHESF, no -
ta da men te a que se re fe re o art. 5º, in ci so V, da Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998.

Art. 5º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor, na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 288, de 1999 (nº 
179/99, 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 Sara Nos sa Ter ra 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 Angra dos Reis,
Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 835, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Artur da Tá vo la.

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, 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 204, 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 288, de 1999 (nº 179, 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 288, de 1999 (nº
179, de 1999, 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 Sara
Nos sa Ter ra 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 Angra
dos Reis, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 204, 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 
à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra 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 Angra 
dos Reis, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

ria nº 317, de 21 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a “Fun da ção Sara Nos sa Ter ra” 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 qüen cia mo du la da, 
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Angra dos Reis, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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 289, de 1999 (nº 
183/99, 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 Mo re na Ste reo Ltda. para ex -
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plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cam pi -
nas, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 468, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ções do
Se na dor Jef fer son Pe 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, 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 205, 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 289, de 1999 (nº 183, 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 289, de 1999 (nº
183, 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
Mo re na Sté reo Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril -
do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 205, 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

Aprova o ato que re no va a per mis são 
ou tor ga da a “Rá dio Mo re na Sté reo Ltda.“
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Cam pi nas, 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 272, de 7 de maio de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 3 de no vem bro de 1993, a per mis são 
ou tor ga da a “Rá dio Mo re na Sté reo Ltda.” para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Cam pi nas, 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 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 75, de 2000 (nº
210/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são ao Sis -
te ma Excel si or de Co mu ni ca ção Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
on das mé di as na ci da de de Ibi ú na, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 855, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.
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É lido o se guin te:

PARECER Nº 206, 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 75, de 2000 (nº 210, 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 75, de 2000 (nº
210, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga con ces são ao Sis te ma Excel si or
de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em on das mé di as na ci da de de Ibi ú na, 
Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 206, 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 con ces -
são a “Sis te ma Excel si or de Co mu ni ca -
ção Ltda.” para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na lo ca li -
da de de Ibi ú na, Esta do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga con -
ces são a “Sis te ma Excel si or de Co mu ni ca ção 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 onda mé dia
na lo ca li da de de Ibi ú na, 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:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 83, de 2000 (nº
269/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni -
ci pal de Ca pi nó po lis a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Ca pi nó po lis, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 8, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são. (Pa u sa)

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que 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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido se guin te:

PARECER Nº 207, 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 83, de 2000 (nº 269, 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 83, de 2000 (nº
269, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que au to ri za a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ca pi -
nó po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca pi nó po lis, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 207, 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:
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DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que au to ri za a Pre fe i tu -
ra Mu ni ci pal de Ca pi nó po lis a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca pi nó -
po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 23, de 18 de mar ço de 1999, que au to ri za a Pre -
fe i tu ra Mu ni ci pal de Ca pi nó po lis a 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 na ci da de de
Ca pi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são. (Pa u sa.)

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que 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) – Esgo -

ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra

ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de Lei do Se na -
do n.º 187, de 1999, que, nos ter mos do art. 320 do
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná -
rio, vai ser lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 208, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 187, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 187, de 1999, que mo -
di fi ca a Lei nº 9.096, de 19 de se tem bro de 1995, com
a fi na li da de de am pli ar o pra zo de fi li a ção par ti dá ria.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res – Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril -
do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 208, DE 2001

Mo di fi ca a Lei nº 9.096, de 19 de se -
tem bro de 1995, com a fi na li da de de am -
pli ar o pra zo de fi li a ção par ti dá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº O art. 18 da Lei nº 9.096, de 19 de se tem -

bro de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 18. Para con cor rer a car go ele ti vo, 
ma jo ri tá rio ou pro por ci o nal, o ele i tor de ve rá
es tar fi li a do ao par ti do pelo pra zo de:” (NR)

“I –  um ano em caso de pri me i ra fi li a -
ção; ou” (AC)*

“II — qua tro anos para quem já foi fi li a -
do a ou tro par ti do po lí ti co, sal vo caso de fu -
são, in cor po ra ção ou, para par ti ci par, como
fun da dor, de novo par ti do po lí ti co.” (AC)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor ses sen ta dias
após a data de sua pu bli ca ção, ob ser va do o dis pos -
to no art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção 
dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 4, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (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 219, DE 2001

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 187, de 1999, de au to ria do
Se na dor Jor ge Bor nha u sen, que mo di fi ca a Lei nº
9.096/95, com a fi na li da de de am pli ar o pra zo de fi li a -
ção par ti dá ria.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2001 – Se na -
dor Sér gio Ma cha do.

SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro va do 
o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da
re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
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re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 47,
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 209, 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 47, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 47, de 1999, que
dis põe so bre a con vo ca ção de ple bis ci to acer ca da
de ses ta ti za ção da Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São
Fran cis co – CHESF.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 209, DE 2001

Dis põe so bre a con vo ca ção de ple -
bis ci to acer ca da de ses ta ti za ção da Com -
pa nhia Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co –
CHESF.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º E con vo ca do ple bis ci to, a ser re a li za do

nos ter ri tó ri os dos Esta dos Fe de ra dos abran gi dos pe -
las ati vi da des de ge ra ção, trans mis são e dis tri bu i ção
de ener gia elé tri ca con ce di das, per mi ti das ou au to ri -
za das à Com pa nhia Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co –
CHESF, acer ca da de ses ta ti za ção des sa em pre sa.

Pa rá gra fo úni co. So men te po de rão par ti ci par da
con sul ta po pu lar de que tra ta este ar ti go os ele i to res
ins cri tos até cem dias an tes do ple bis ci to.

Art. 2º Con si de ram-se de ses ta ti za ção, para efe -
i to des te De cre to Le gis la ti vo, as mo da li da des de ou -
tor ga à ini ci a ti va pri va da de ati vi da de eco nô mi ca ex -
plo ra da pelo Esta do pre vis tas no § 1º do art. 2º da Lei
nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997.

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 – TSE, para que se jam
ado ta das as pro vi dên ci as a que alu de o art. 8º da Lei
nº 9.709, de 18 de no vem bro de 1998.

Art. 4º Até que o re sul ta do das ur nas seja de vi -
da men te ho mo lo ga do e pro cla ma do pelo Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral, são sus ta das to das as me di das ad mi -
nis tra ti vas com vis tas à pri va ti za ção da Chesf, no ta -

da men te a que se re fe re o art. 5º, in ci so V, da Lei nº
9.648, de 27 de maio de 1998.

Art. 5º 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) – 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 220, DE 2001

Re que i ro dis pen sa de pu bli ca ção da re de a ção
fi nal do PDS – 47/99.

Sala das Ses sões, em 25 de abril de 2001. – Se -
na dor José Edu ar do Du tra.

 SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 221, DE 2001

Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar pelo
fa le ci me no do Sr. André Antô nio Mag gi e apre sen ta -
ção de con do lên ci as à fa mí lia, aos Mu ni cí pi os de São
Mi guel do Igua çu (PR), Sa pe zal (MT), Ron do nó po lis
(MT) e aos Esta dos de Mato Gros so e Pa ra ná.

Sala das Ses sões, 25 de abril de 2001. – Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro – Se na dor Car los Be zer ra – Se -
na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Para
en ca mi nhar a vo ta ção do re que ri men to que aca ba
de ser lido, con ce do a pa la vra ao Senador Jo nas Pi -
nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos os jor na is
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de Mato Gros so no ti ci a ram es ses dias em le tras gar -
ra fa is: mor re o úl ti mo ban de i ran te.

Aqui em Bra sí lia, nes te ple ná rio, os as sun tos
são bem ou tros, che i os de se gre dos e de in con fi dên -
ci as, mas em Mato Gros so pres ta-se ho me na gem a
um gran de ho mem que se foi ago ra ao 73 anos de
ida de, ví ti ma de der ra me ce re bral e que de di cou a
vida ao tra ba lho sé rio, com pe ten te, ár duo, pe sa do
até. Seu nome: André Antô nio Mag gi.

”Seu“ Mag gi, como era co nhe ci do, nas ceu em
Tor res, no Rio Gran de do Sul, fi lho de imi gran tes, pai
ita li a no e mãe ale mã. Des de cedo, foi de di ca do ao tra -
ba lho, ten do co me ça do, ain da ado les cen te, numa
ser ra ria na sua ci da de na tal, onde apren deu tudo so -
bre ma de i ra, vin do a tor nar-se ma de i re i ro. Não só
com pra va a mata para ex plo ra ção de ma de i ra como
tam bém ad qui ria aque la ter ra, co me çan do des se je i to 
a for mar seu pa tri mô nio. Com ma i o res am bi ções e vi -
são de ne gó cio, já ca sa do, mu dou-se com a es po sa,
Dª Lú cia Bor ges Mag gi para S. Mi guel do Igua çu no
Pa ra ná, onde ad mi nis trou com êxi to uma pe que na
pro pri e da de agrí co la que en tão ad qui ria e onde cul ti -
vou ar roz, soja e pre pa rou cam pos de se men tes. Po -
rém seu tem pe ra men to in qui e to e o seu tino co mer ci -
al, além da sua enor me dis po si ção para o tra ba lho,
fez com que ele se aven tu ras se por ou tras pla gas.
Seu Mag gi foi ba ter os cos ta dos em Mato Gros so,
quan do aque le Esta do no qual nas ci e do qual te nho
mu i to or gu lho, ain da era uma imen si dão de ter ras e
flo res tas a ten tar os au da ci o sos que qui ses sem ex -
plo rá-lo para co lher dele, em pro fu são, a ma de i ra e as 
ri que zas mi ne ra is.

André Mag gi che gou por essa épo ca. Fim dos
anos 70. Ra di cou-se em Iti qui ra e Ron do nó po lis, no
sul do Esta do, e lá co me çou um plan tio de soja, as -
sun to que ele já co nhe cia, com o qual pros pe rou a
pon to de fi car co nhe ci do como o ma i or pro du tor de
soja do Bra sil e do mun do.

No en tan to, pes so as de gran de dis cer ni men to e
ar ro jo como o ”Seu“ Mag gi não pas sam imu nes ao
con ta to po lí ti co com a co mu ni da de onde vive. E as -
sim, André Mag gi, que pe las exi gên ci as de seus ne -
gó ci os, ago ra no Cha pa dão do Pa re cis, cri ou um nú -
cleo de po vo a men to nas suas ter ras, aca bou fun dan -
do uma ci da de, a qual, des mem bra da do Mu ni cí pio
de Cam po Novo do Pa re cis, de no mi nou-se Sa pe zal,
com mais de tre ze mil qui lô me tros qua dra dos e qua se 
oito mil ha bi tan tes. Aí o ”Seu“ Mag gi foi Pre fe i to e,
numa de ci são in só li ta do Exe cu ti vo e do Le gis la ti vo
lo ca is, nem ele nem o Vi ce-Prefeito, tam pou co os Ve -
re a do res re ce be ri am sa lá rio, a fim de for mar re ce i ta

para o Mu ni cí pio e re sol ver seus pro ble mas mais bá -
si cos. Entre tan to, essa de ci são não teve lon ga du ra -
ção, por que do en te, ele pre ci sou se afas tar para tra -
ta men to em São Pa u lo e, na sua vol ta, já ha via uma
lei apro va da, de ter mi nan do re mu ne ra ção para o Pre -
fe i to e o Vi ce-Prefeito e toda a Câ ma ra.

Sen tin do-se tra í do, aban do nou a po lí ti ca e de di -
cou-se so men te a seus ne gó ci os. Àque la épo ca, já
ha via cri a do a Her ma sa, em pre sa de na ve ga ção flu vi -
al, para trans por tar mais de um mi lhão de to ne la das
de grãos de suas co lhe i tas de soja pelo rio Ma de i ra e
rio Ama zo nas até Ma na us e Ita qua ti a ra, de onde são
ex por ta dos para o sul do País ou para o ex te ri or. 

A essa al tu ra dos acon te ci men tos, o fi lho do
”Seu“ Mag gi, o Enge nhe i ro Agrô no mo Bla i ro Mag gi,
já era seu bra ço di re i to na ad mi nis tra ção dos ne gó ci -
os do Gru po Mag gi. Bla i ro Mag gi, se guin do tam bém
os pas sos do pai, en ga jou-se na po lí ti ca, ten do sa í do
meu su plen te nas ele i ções que me tor na ram Se na dor 
da Re pú bli ca. Nes sa fun ção, Bla i ro Mag gi já as su miu
esta Se na to ria em oca sião do li cen ci a men to meu,
sen do, por tan to, pes soa já co nhe ci da de V. Exªs.
Aqui, o Se na dor Bla i ro Mag gi de sem pe nhou com de -
no do e mu i ta pro pri e da de o seu man da to, que, ape -
sar de cur to di an te das cir cuns tân ci as, foi, no en tan to, 
atu an te e pro fí cuo, como era de se de se jar.

Bla i ro Mag gi já vi nha se guin do as pe ga das do
pai. Ago ra, com a mor te dele, toda a res pon sa bi li da de 
do po de ro so im pé rio cri a do pelo ”Seu“ André Mag gi,
pas sa para as suas com pe ten tes mãos. A he ran ça é
gran de, mas mu i to ma i or é o le ga do de co ra gem, de -
ter mi na ção, de hom bri da de e hon ra dez que André
Mag gi lhe de i xou, a ele e a qua tro ir mãs, cu jos ma ri -
dos, jun to com elas, de têm tam bém par te da res pon -
sa bi li da de de ge rir bem e de con ti nu ar os ne gó ci os do 
pai. A eles ex ter no da qui mi nha ad mi ra ção pelo che fe
da fa mí lia e meu pe sar pela sua par ti da ain da meio
pre ma tu ra, pois Mato Gros so de se ja va con tar com a
sua lu ci dez em pre en de do ra por mais al guns bons
anos. Tam bém que ro ex ter nar à D. Lú cia Mag gi, sua
com pa nhe i ra de tan tos anos e de tan tas lu tas, de di ca -
da es po sa e bra va mu lher, que li dou com o ma ri do na
ter ra e cri ou os fi lhos com a in tre pi dez das cam po ne -
sas, o meu abra ço de pe sar pela sua dor, e sem pre a
mi nha afe i ção e o meu res pe i to.

André Antô nio Mag gi – ”Seu“ Mag gi – não foi só
mais um su lis ta que se deu bem em Mato Gros so. Ele
le vou até aque le Esta do o es pí ri to em pre en de dor que 
sem pre foi sua mar ca; le vou de sen vol vi men to, ge rou
em pre go, en si nou mu i tos a tra ba lhar, ga ran tiu ren da
para mi lha res de fa mí li as. Como um ban de i ran te,
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abriu pi ca das, fun dou po vo a dos, cri ou ci da de, co lo ni -
zou ter ras, abriu ho ri zon tes. Em re co nhe ci men to a
tudo isso, o povo ma to-grossense, por in ter mé dio da
Fun da ção Mato Gros so, pres tou ho me na gem a ele,
con fe rin do-lhe o tí tu lo de ”O úl ti mo Ban de i ran te do
Sé cu lo“, em agos to do ano pas sa do, em Cu i a bá, no
Cen tro de Even tos do Pan ta nal, onde se re a li za va um 
se mi ná rio in ter na ci o nal so bre al go dão e soja.

Essa foi a saga de ”Seu“ André Antô nio Mag gi.
Um ho mem vi to ri o so. Um ho mem que nas ceu para o
êxi to; mas que, com isso, não se tran cou num cas te lo
ina ces sí vel aos me no res que ele. Con ser vou-se sem -
pre a mes ma pes soa: um su je i to sim ples, aco lhe dor
e, prin ci pal men te, tra ba lha dor; mu i to tra ba lha dor. 

Sua vi tó ria foi con quis ta da pal mo a pal mo; ele
su biu na vida de grau por de grau. Por anos a fio, en -
fren tou ca lor e frio, chu va e seca e não es mo re ceu.
Essa, en tão, é a his tó ria de um ho mem bom e tra ba -
lha dor. É a nar ra ti va he rói ca de um ven ce dor. 

Ago ra en cer rou-se o tem po de ”Seu“ Mag gi na
ter ra. Na tu ral men te ele tem tam bém jun to de Deus a
sua con ta bi li da de em dia. E, por tan to, es tou con ven ci -
do de que es te ja lá, pri van do com o Pai as de lí ci as
con ce di das aos que crê em e aos que tra ba lham com
dig ni da de e se pre pa ram para o des ti no fi nal.

Des can se em paz, ”Seu“ André Mag gi, ga ú cho,
meio pa ra na en se, amo ro sa men te ma to-grossense,
or gu lho de to dos nós – seus pa ren tes, seus com pa -
nhe i ros e inú me ros ami gos. 

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 Car los Be zer ra.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, mais de um mi lhão
de bra si le i ros mi gra ram para Mato Gros so nos úl ti -
mos tem pos. Des ses, o se nhor André Mag gi foi o me -
lhor, in com pa ra vel men te. Foi o mais des te mi do, o
mais di nâ mi co, o mais ob je ti vo, o que teve a vi são
mais cor re ta. Mato Gros so hoje é um dos ma i o res
pro du to res agrí co las do Bra sil. É o ma i or em al go dão,
é o ma i or em soja. Será o ma i or na cri a ção de pe que -
nos ani ma is, em pro du ção de ar roz e de mi lho. Todo o
tra ba lho que vem sen do fe i to em Mato Gros so teve
como pi o ne i ro André Mag gi e seus com pa nhe i ros,
que fi ze ram um tra ba lho pro fun do na agri cul tu ra de
Mato Gros so, de re mo de la ção da nos sa agri cul tu ra.

Por úl ti mo, para co ro ar esse tra ba lho, ele exe cu -
tou duas ta re fas que con si de ro ex po nen ci a is para
Mato Gros so e para o Cen tro-Oeste.

A pri me i ra foi a Fun da ção Mato Gros so, uma
fun da ção pri va da, man ti da e cus te a da por em pre sá ri -
os ru ra is, que faz um tra ba lho de pes qui sas dos mais
sé ri os do Bra sil e tem aju da do a vi a bi li zar a agri cul tu -
ra ma to-grossense.

A ou tra foi a Her ma sa, em pre sa de trans por te
flu vi al. O gran de pro ble ma nos so, no Esta do, é a dis -
tân cia, é o ro do vi a ris mo, é o trans por te caro; isso in vi -
a bi li za a agri cul tu ra ma to-grossense. Vi si o ná rio como 
é, ar ti cu lou a Her ma sa, que faz a ex por ta ção dos nos -
sos pro du tos com cus to mu i to me nor, in fi ni ta men te
me nor.

Hoje, gran de par te dos pro du tos de Mato Gros -
so não vai mais para Pa ra na guá ou para San tos.
Gran de par te da pro du ção sai via Ron dô nia, via rio
Ma de i ra, via rio Ama zo nas e são ex por ta dos para o
mun do todo.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é com tris te za que fa la -
mos no pas sa men to do Sr. André Antô nio Mag gi, um
ho mem ain da com po ten ci al de tra ba lho. Ti nha 74
anos e im pul si o na va todo o gru po, toda a fa mí lia. Era
o es ti mu la dor, o agi ta dor do gru po. Infe liz men te, mor -
reu. Espe ro que seu fi lho, Bla i ro Mag gi, e suas em pre -
sas con ti nu em no mes mo rit mo, com o mes mo im pul -
so, com a mes ma vi são in te li gen te do pro ces so pro -
du ti vo de Mato Gros so e do Bra sil. Espe ra mos que o
tra ba lho con ti nue.

Gos ta ria de de i xar aqui, Sr. Pre si den te, mi nha
ho me na gem à fa mí lia Mag gi, de São Mi guel do Igua -
çu, sua ci da de de ori gem. Era um ho mem sim ples,
em pre ga do de ser ra ria, que se trans for mou em um
dos ma i o res em pre sá ri os do Bra sil. Con ser van do
sem pre a sim pli ci da de e a hu mil da de, trans for mou-se 
em em pre sá rio mo de lo. Se gun do o Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, o úl ti mo ban de i ran te do sé cu lo XXI.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Com a

pa la vra o Se na dor Osmar Dias, para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, con ver sei com Bla -
i ro Mag gi no sá ba do por te le fo ne. Por tan to, um dia an -
tes de fa le cer André Antô nio Mag gi, seu pai. Con ver -
sá va mos a res pe i to do que re pre sen tou a fa mí lia
Mag gi em São Mi guel do Igua çu, pe que na ci da de do
Pa ra ná, pró xi ma a Foz do Igua çu. 

A fa mí lia Mag gi ali co me çou, con for me dis se o
Se na dor Car los Be zer ra, como tra ba lha do res que se
trans for ma ram em gran des pro du to res de se men tes
no Esta do do Pa ra ná.
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Qu an do Se cre tá rio da Agri cul tu ra, eu vi si tei as
em pre sas de André Mag gi e de seus fi lhos, e pude ver 
que ali co me ça va uma em pre sa que cres ce ria, mas
eu não ti nha idéia de que ela iria trans for mar-se na
ma i or pro du to ra de soja do mun do, como é a em pre sa 
de i xa da por André Mag gi a seus fi lhos.

Eu te nho cer te za ab so lu ta de que Bla i ro Mag gi e 
a fa mí lia con du zi rão os ne gó ci os com o mes mo di na -
mis mo que o Sr. André, por que, evi den te men te, eles
apren de ram com o Sr. André. Mas te mos que la men -
tar a mor te de André Mag gi, um ho mem mu i to im por -
tan te para o Pa ra ná, para o Mato Gros so e para o Bra -
sil.

Antes de fa le cer, ele fez um pe di do, que foi aten -
di do. O seu cor po saiu de São Pa u lo, onde ocor reu o
fa le ci men to, e foi trans fe ri do para Sa pe zal, onde as
pes so as pu de ram acom pa nhar os mo men tos de tris -
te za da fa mí lia Mag gi. De po is foi tra zi do para São Mi -
guel do Igua çu, sua ci da de, onde ele foi se pul ta do e,
evi den te men te, onde há uma tris te za mu i to gran de.

Há mais ou me nos dois anos – não sei se o Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro e o Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros com pa re ce ram –, eu es ti ve numa fes ta pro mo -
vi da pela fa mí lia Mag gi, co me mo ran do os 100 anos
do pai do Sr. André Mag gi. Ele fa zia 100 anos e o Sr.
André es ta va mu i to fe liz, ven do seu pai ali co me mo -
ran do, com uma taça de vi nho, seus 100 anos de vida.

Nós os pa ra na en ses es ta mos tris tes com a mor -
te do André Mag gi, pelo que ele re pre sen tou no Esta -
do do Pa ra ná, como exem plo de vida, de di na mis mo,
de com pe tên cia. So bre tu do eu, que sou li ga do à agri -
cul tu ra, pos so ava li ar que ele foi mu i to im por tan te,
não só por que mon tou uma em pre sa de pro du ção de
se men tes, mas tam bém por que mos trou que a agri -
cul tu ra no Pa ra ná era viá vel, e de po is, como dis se ram 
os Se na do res Car los Be zer ra e Jo nas Pi nhe i ro, que o
era em Mato Gros so.

Por isso, que ro aqui de i xar a so li da ri e da de do
Pa ra ná à fa mí lia Mag gi.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo -
co/PSDB – MT. 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, que ro tam bém apre sen tar mi nha so li da ri e da de
pes so al à fa mí lia Mag gi.

De to dos nós Se na do res de Mato Gros so, quem 
tem mais re la ção com a fa mí lia Mag gi é o Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro, de quem Bla i ro Mag gi é su plen te. Por
ca u sa dis so, as su miu o man da to aqui no Se na do da
Re pú bli ca.

Tive opor tu ni da de de co nhe cer o Sr. André
Mag gi numa épo ca, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, em que
aca bá va mos de as su mir a Se cre ta ria da Casa Ci vil do 
Go ver no do Esta do de Mato Gros so. Eu era res pon -
sá vel, por tan to, pela Co mis são de De fe sa Ci vil do
Esta do, du ran te a tra gé dia que se aba teu so bre Cu i a -
bá em 1995, com as en chen tes to man do con ta da
nos sa ca pi tal. 

O que ocor reu ali foi uma si tu a ção de enor me
so li da ri e da de da fa mí lia Mag gi e, es pe ci fi ca men te, do 
Sr. André Mag gi. As pri me i ras car re tas de so cor ro aos 
fa ve la dos, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, vi e ram como do -
a ção da fa mí lia Mag gi. No ins tan te em que as pes so -
as es ta vam sem lu gar para fi car, sem casa para mo -
rar, sem pos si bi li da de de ali men ta ção, que a so ci e da -
de se mo bi li za va so li da ri a men te, lá es ta va o Sr. André 
Mag gi. Foi can di da to úni co a pre fe i to de Sa pe zal, foi
can di da to sem ad ver sá rio, tal sua li de ran ça no mu ni -
cí pio, tal a res pe i ta bi li da de que con quis tou no mu ni cí -
pio, exa ta men te por que, sa in do do Pa ra ná e indo para 
Mato Gros so, foi nos en si nar que os cer ra dos eram
pro du ti vos, trans for man do hoje Mato Gros so numa
enor me po ten ci a li da de agrí co la.

Qu e ro cum pri men tar a fa mí lia Mag gi, em nome
do Se na dor Bla i ro Mag gi, com quem tive cur ta con vi -
vên cia nes ta Casa e a quem co nhe ci há pou co tem po, 
mas de quem pos so di zer que é um re fe ren ci al na
ques tão da li de ran ça do se tor pro du ti vo no Esta do de
Mato Gros so pela com pe tên cia e pela for ma cor re ta
com que ad mi nis tra suas em pre sas.

Fica, por tan to, aí, a nos sa so li da ri e da de ao Sr.
André Mag gi.

Antes de en cer rar, Sr. Pre si den te, gos ta ria de
fa zer um pa rên te se. Te nho cer te za de que o que vou
di zer tra duz o sen ti men to do Se na dor Fer nan do Be -
zer ra, que já es te ve tra tan do des se as sun to com o Mi -
nis tro Aloy sio Nu nes, e do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

Cu i a bá vi veu, de on tem para hoje, um de seus
dias mais tris tes des de 1719, quan do foi fun da da.

Ontem, caiu uma chu va em Cu i a bá, des de às
vin te ho ras até às cin co ho ras, e la men ta vel men te te -
mos o de ver de in for mar ao Bra sil que já são, nes te
mo men to, 14 mor tos, 14 pes so as cu jos cor pos fo ram
en con tra dos, são mi lha res de de sa bri ga dos no Mu ni -
cí pio de Cu i a bá. E eu não po de ria, na con di ção de
Se na dor do PSDB, di zer aqui e con cla mar o Go ver no
Fe de ral a es tar so li dá rio com a gen te da mi nha ter ra.
O Pre si den te Fer nan do Hen ri que de ve ria, a exem plo
do que fez com Mi nas Ge ra is, es tar so bre vo an do, vi si -
tan do Cu i a bá, fa lan do com o Go ver na dor Dan te de
Oli ve i ra, fa lan do com o Pre fe i to Ro ber to Fran ça, para
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esse so cor ro tão ne ces sá rio a mi lha res de fa mí li as
que es tão, la men ta vel men te, nes te mo men to, sem ter 
onde mo rar.

As in for ma ções que te mos é que são mais de
qua tro mil fa mí li as de sa bri ga das, si tu a ção que, in fe -
liz men te, ocor re exa ta men te na pe ri fe ria.

Gos ta ria aqui de di zer que to dos os Se na do res
de Mato Gros so es tão so li dá ri os com o povo de Cu i a -
bá, so li dá ri os com o Pre fe i to Ro ber to Fran ça e com o
Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra e que va mos en vi dar
es for ços jun to à De fe sa Ci vil Na ci o nal para que o so -
cor ro se faça sem bu ro cra ci as, seja ime di a to, para ali -
vi ar a dor da que les que, in fe liz men te, já per de ram 14
dos nos sos ir mãos cu i a ba nos. São os nú me ros atu a is 
da tra gé dia.

Gos ta ria de fa zer, por tan to, esse ape lo à De fe sa 
Ci vil do Go ver no Fe de ral, ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que. Nes te mo men to, Cu i a bá pre ci sa da so li da -
ri e da de do Go ver no Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção o Re que ri men to n.º 221, 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 (Ja der Bar ba lho) – A Pre -

si dên cia, nes te mo men to, de se ja se in cor po rar às
ma ni fes ta ções de con do lên ci as à fa mí lia do Sr. André
Mag gi e, de modo es pe ci al, ao Se na dor Bla i ro Mag gi,
com quem toda a Casa teve ex ce len te con vi vên cia, e
es ten de a sua so li da ri e da de a todo o povo do Mato
Gros so face a per da des se gran de pi o ne i ro e, ao
mes mo tem po, se so li da ri za com a ma ni fes ta ção do
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, em re la ção ao epi só -
dio vi ven ci a do pela po pu la ção da ca pi tal do Esta do
do Mato Gros so, em ra zão des sa inun da ção, na cer -
te za de que o Go ver no Fe de ral, o Go ver no Esta du al e 
a Admi nis tra ção Mu ni ci pal ha ve rão de su pe rar esse
pro ble ma que hoje vive a po pu la ção cu i a ba na.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do, an tes de en cer rar a ses são, a pa la vra ao Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, para uma co mu ni ca ção.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, ter -
ce i ro ins cri to na lis ta de ora do res não lo grei êxi to no
meu in tu i to, que era te cer co men tá ri os e uma aná li se
so bre um acor do bi la te ral en tre o Bra sil e os Esta dos
Uni dos acer ca da uti li za ção da Base de Alcân ta ra, no
Ma ra nhão.

É gra ve, Sr. Pre si den te, o as sun to, mas não o fa -
rei nes ta ses são. De i xa rei o as sun to so bre o acor do
bi la te ral para a pró xi ma ses são e apro ve i to para pe dir
à Mesa a trans cri ção nos Ana is da Casa da mo ção de
apo io, as si na da por cin co Go ver na do res do Par ti do
da Fren te Li be ral, na ci da de de São Luiz, em fa vor da
con ti nu i da de da con clu são das obras da Fer ro via
Nor te-Sul.

A mo ção vai as si na da pe los Go ver na do res Si -
que i ra Cam pos, Cé sar Bor ges, Ro se a na Sar ney,
José Bi an co, e Ama zo ni no Men des.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Go ver no do Esta do do To can tins

Pa lá cio Ara gua ia

Mo ção de Apo io

Os Go ver na do res de Esta do do Par ti do da Fren te Li be ral,
re u ni dos em São Lu ís-MA, re sol vem:

1. Ma ni fes tar apo io à rá pi da con clu são das obras da Fer ro -
via Nor te-Sul, atra vés de sua pri va ti za ção na for ma da mo de la -
gem pú bli co-privada, pre co ni za da no Orça men to Plu ri a nu al do
“Avan ça Bra sil”, por ser es sen ci al para que o País mude a sua
ma triz de trans por tes e au men te a sua com pe ti ti vi da de in ter na ci -
o nal.

2. A pri va ti za ção da con ces são fer ro viá ria está em an da -
men to, au to ri za da por de cre to Pre si den ci al de ju nho/99. Os es tu -
dos da mo de la gem es tão dis po ní ve is, res tan do tão-somente a
con clu são da ava li a ção do va lor pre sen te da con ces são para en -
ca mi nha men to ao Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção - CND
que de li be ra rá, em úl ti ma aná li se, so bre a for ma da ofer ta pú bli -
ca, quer na mo da li da de le i lão ou con cor rên cia.

Jus ti fi ca ção

A fer ro via nor te-sul teve suas obras re to ma das no go ver no
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Aos 98Km Ina u gu ra dos no Go ver no José Sar ney li gan do
Aça i lân dia a Impe triz, no Ma ra nhão, fo ram adi ci o na dos, no pe río do
1997 a 2000, mais 120km en se jan do que a nor te-sul che gas se atu -
al men te ao es tre i to, na di vi sa en tre o to can tins e o ma ra nhão.

Essa fer ro via, já em ope ra ção no ma ra nhão, foi em gran de 
par te a res pon sá vel pela im plan ta ção do pu jan te polo agrí co la de
bal sas. Por seus tri lhos já fo ram trans por ta dos mais de 2 mi lhões
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e oi to cen tos mil to ne la das de grãos, além de cem mil to ne la das
de car ga ge ral.

A pon te fer ro viá ria so bre o rio to can tins, com 1300 me tros,
que pos si bi li ta a fer ro via avan çar em di re ção ao es ta do do to can -
tins e, que es te ve pa ra li sa da por mais de 11 anos, tam bém foi re -
cen te men te re i ni ci a da e, até ju lho des te ano, es ta rá con clu í da.

Con si de ran do o pro je to ân co ra no eixo es tru tu ra dor Ara -
gua ia-Tocantins, a fer ro via nor te-sul, nos seus dois mil e vin te km, 
ao in ter li gar os es ta dos do Pará, Ma ra nhão, To can tins e Go iás
en se ja rá a to tal co nec ti vi da de da ma lha fer ro viá ria bra si le i ra, ao
nor te com a fer ro via ca ra jás e ao sul com a fer ro via cen -
tro-atlântica, am bas já pri va ti za das.

A fer ro via ga ran te a mu dan ça na nos sa ma triz de trans por -
te, hoje pre do mi nan te men te ro do viá ria, ofe re cen do aos em pre en -
de do res na ci o na is e in ter na ci o na is trans por te efi ci en te e ba ra to
em di re ção aos prin ci pa is por tos bra si le i ros en tre os qua is Ita quí,
Se pe ti ba e San tos.

A sua in con tes te pri o ri da de quan to ao de sen vol vi men to
bra si le i ro e, em es pe ci al, aos es ta dos por ela ser vi dos foi mais
uma vez des ta ca da quan do  o emi nen te Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so a fez

in clu ir no rol das ações es tra té gi cas da sua agen da de go -
ver no para o biê nio 2000-2002.

Mais uma vez de mons tran do o seus des cor ti no de es ta dis -
ta, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so au to ri zou me di an te
a edi ção de de cre to, em ju lho de 1999, o pros se gui men to e con -
clu são dos es tu dos com ple men ta res ob je ti van do a de ses ta ti za -
ção da nor te-sul, nos mol des de um pro je to pú bli co pri va do.

É pre ci so apo i ar o pre si den te no seu in ten to de fa zer avan -
çar ain da mais a nor te-sul, des ta ma ne i ra, en quan to se con clu em 
os pro ce di men tos de pri va ti za ção, urge a in je ção de mais re cur -
sos pú bli cos nos tre chos fer ro viá ri os to can ti nen ses e go i a nos,
esta ini ci a ti va fará com que car gas já exis ten tes se jam trans por ta -
das com pe ti ti va men te a cus to re du zi do e de ma ne i ra efi ci en te e
lu cra ti va para os in ves ti do res do mer ca do in ter no e ex ter no. Di mi -
nu in do a po bre za e as dis pa ri da des re gi o na is, a nor te-sul hoje é
uma re a li da de re cla ma da por go ver no e ini ci a ti va pri va da que a
têm como im por tan te fer ra men ta im pul si o na do ra do de sen vol vi -
men to sus ten tá vel.

O res sur gi men to da nor te-sul, no go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so, per mi tiu não adi ar o fu tu ro e aca bar com a sen sa -
ção do fu tu ro que in sis te em não che gar.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os Srs. 
Se na do res Sér gio Ma cha do, Ro meu Ruma e Ro me ro 
Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca -
dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ho mens de
fé não acre di tam em co in ci dên ci as. Para eles, tudo o
que ocor re na vida tem uma ra zão de ser. Por isso, vi -

vem aten tos para in ter pre tar as si tu a ções da me lhor
for ma pos sí vel. 

Os fu ne ra is de Tan cre do Ne ves e Má rio Co vas,
que emo ci o na ram todo o País, re que rem al gu mas re -
fle xões. Uma de las é re la ci o nar a se me lhan ça na tra -
je tó ria, nos pen sa men tos e nas re a li za ções dos dois,
com pa nhe i ros de idéi as e de mu i tas jor na das. 

Tan cre do, a exem plo de Co vas, foi de pu ta do fe -
de ral, se na dor da Re pú bli ca e go ver na dor de Esta do.
Esti ve ram sem pre pró xi mos. Lí de res do MDB, fo ram
dos ma i o res ex po en tes da re sis tên cia na luta con tra a 
di ta du ra. 

Co man da ram, com Ulysses Gu i ma rães e Fer -
nan do Hen ri que Car do so, o mo vi men to pe las di re -
tas-já, que cul mi nou com o fim do re gi me mi li tar e a
ele i ção do pri me i ro pre si den te ci vil após duas dé ca -
das de go ver no de ex ce ção. Fo ram, tam bém, gran des 
ide a lis tas e cer ta men te, hoje, se vi vos in te gra ri am,
lado a lado as fi le i ras, do PSDB. E, aci ma de tudo,
ami gos. 

Mas as se me lhan ças en tre Co vas e Tan cre do
não se re su mem a es sas jor na das co muns. Po lí ti cos
por con vic ção, e não por pro fis são, par ti lha ram os
mes mos ide a is. Par la men ta ris tas con vic tos, fo ram
crí ti cos fe ro zes do pre si den ci a lis mo. 

Go ver na ram, em es fe ras di fe ren tes, com se ri e -
da de e ti ve ram êxi to na di fí cil mis são de equi li brar o
or ça men to, mu i tas ve zes à cus ta de me di das im po pu -
la res. Fo ram pre cur so res no exer cí cio de go ver nos
mar ca dos pela aus te ri da de, e isso mu i to an tes da
pro mul ga ção da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Ven -
ce ram o de sa fio e fo ram além. Com pa ti bi li za ram equi -
lí brio or ça men tá rio com  res pon sa bi li da de so ci al. E
en fren ta ram, com dig ni da de e  co ra gem di fí ce is si tu a -
ções po lí ti cas.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no úl ti mo
sá ba do, 21 de abril, com ple ta ram-se 16 anos da mor -
te de Tan cre do Ne ves. 

Após um pe río do ne gro e vi o len to na His tó ria do
Bra sil, ele foi ele i to o pri me i ro pre si den te ci vil em mais 
de 20 anos. A an si e da de de todo o País pela sua pos -
se e por uma re or ga ni za ção da so ci e da de, ain da
ame dron ta da pelo re gi me mi li tar, era ní ti da. 

Ape sar de in di re ta, a ele i ção de Tan cre do foi re -
ce bi da com gran de en tu si as mo pela ma i o ria dos bra -
si le i ros. No en tan to, Tan cre do não che gou a as su mir a 
Pre si dên cia. Na vés pe ra da pos se, foi in ter na do no
Hos pi tal de Base, em Bra sí lia, com for tes do res ab do -
mi na is e o hoje no bre Se na dor José Sar ney toma seu
lu gar in te ri na men te no dia se guin te, em 15 de mar ço
de 1985. 
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De po is de sete ci rur gi as, veio a fa le cer em 21 de
Abril, aos 75 anos de ida de, ví ti ma de in fec ção ge ne ra -
li za da. Deu-se uma co mo ção na ci o nal, tan tas as es pe -
ran ças que ha vi am sido de po si ta das em Tan cre do. 

Tan cre do Ne ves di zia que “na po lí ti ca, o exem -
plo é mais im por tan te que o dis cur so”. Re al men te, é.
Ele sem pre foi um ora dor ex tra or di ná rio. Sa bia, como
nin guém, con quis tar apo i os e em pol gar as pes so as
com aque la voz, que os ci la va do bra do ao sus sur ro,
se gu ran do sem pre a má xi ma aten ção dos ou vin tes. 

Fez dis cur sos me mo rá ve is nos pa lan ques e nas 
tri bu nas de re u niões par ti dá ri as, da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e do Se na do Fe de ral. Com seu po der de con -
ven ci men to, não mu dou ape nas o re sul ta do de vo ta -
ções. Mu i tas ve zes, mu dou o cur so da his tó ria.

Mas, mes mo dono de tão in ve ja da ora tó ria, Tan -
cre do pre fe riu cons tru ir sua vida pú bli ca com os mais
ex pres si vos exem plos de co ra gem, de co e rên cia, de
amor à ver da de e de es pí ri to pú bli co aci ma de qual -
quer in te res se pes so al ou de gru po po lí ti co. 

Teve a co ra gem, para de fen der a so be ra nia do
Con gres so Na ci o nal, de de sa fi ar a di ta du ra, em bo ra
sou bes se que isso aca ba ria lhe cus tan do um pre ço
alto. 

Seus exem plos de amor à ver da de che ga ram ao 
pon to de en fren tou uma do en ça ter rí vel sem per der a
fé na pos si bi li da de de ven cê-la; sem medo e sem se
las ti mar das li mi ta ções fí si cas. Dra ma mu i to se me -
lhan te ao vi vi do pelo Qu e ri do Com pa nhe i ro Má rio Co -
vas.

Ora dor vi bran te e con vin cen te, exem plo das
me lho res vir tu des que um es ta dis ta pode ter. Será
que es tas são as ima gens mais for tes de i xa das por
Tan cre do Ne ves e Má rio Co vas? 

Não. Cre io que ain da há ou tra mais vi go ro sa,
mais che ia de ca lor hu ma no: a ima gem des tes dois
bra si le i ros ami gos das pes so as mais sim ples, com
quem eles con ver sa vam de igual para igual, com
quem gos ta vam de con vi ver...

Ambos eram des te mi dos, quan do dis cu ti am,
quan do en fren ta vam; quan do se su je i ta vam a pres -
sões, para não abrir mão do di re i to de go ver nar jun to
do povo; sem se iso la rem em re do mas; sem de i xa rem 
de ou vir pro tes tos e re cla ma ções e, prin ci pal men te,
sem se ca lar, quan do pre ci sa vam di zer a ver da de. 

Ti nham tam bém co ra gem, quan do di zi am não a
re i vin di ca ções que con si de ra vam jus tas, mas im pos -
sí ve is de se rem aten di das; quan do se man ti nham in -
tran si gen tes na de fe sa da aus te ri da de do go ver no;
en fim, quan do pre ci sa vam ser du ros, em bo ra ti ves -
sem o co ra ção mole. 

É des ses ami gos sin ce ros e le a is que o povo
bra si le i ro foi obri ga do a se des pe dir, em mo men tos di -
fe ren tes, mas com mu i ta dor, com a cer te za de que
eles con ti nu a rão pre sen tes em nos sas vi das e em
nos sos co ra ções. 

Pre sen tes por seus exem plos de lu ta do res que
nun ca se do bra ram na de fe sa da li ber da de, da ver da -
de, da se ri e da de. Pre sen tes por seus exem plos de
aten ção e amor aos me nos fa vo re ci dos. Pre sen tes
por seus exem plos de tudo que se pode cha mar de
dig ni da de. E, fi nal men te, pre sen tes por seu co mo ve -
do res exem plos de amor e luta pe las pró pri as vi das. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o de pu -
ta do tu ca no Aé cio Ne ves, no bre Pre si den te da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, deu os pri me i ros pas sos na po lí ti -
ca acom pa nhan do o avô, este bra si le i ro que es ta mos
aqui a lem brar, como se cre tá rio par ti cu lar no go ver no
de Mi nas, quan do ti nha ape nas 23 anos. 

Ain da como se cre tá rio par ti cu lar, tes te mu nhou
mu i to de per to al guns dos mo men tos mais im por tan -
tes da his tó ria bra si le i ra re cen te: a es co lha de Tan cre -
do pelo Co lé gio Ele i to ral, que pôs fim a 30 anos de re -
gi me mi li tar e a lon ga ago nia de avô, des de o Hos pi tal 
de Base em Bra sí lia até o Insti tu to do Co ra ção em
São Pa u lo, onde mor reu em 1985.

Um ano de po is, Aé cio ele geu-se para o pri me i ro 
man da to de de pu ta do fe de ral pelo PMDB, nas ele i -
ções de 1986, com 236 mil vo tos – um re cor de. Esta
mar ca, aliás, não foi al can ça da no va men te por ele.
”No meu pri me i ro man da to, não vo ta ram em mim, e
sim no meu avô, mor to um ano an tes“, ad mi tiu, sem
pu dor al gum, o no bre com pa nhe i ro de par ti do. 

Em seu quar to man da to, o tu ca no é um dos pre -
si den tes mais jo vens da his tó ria da Câ ma ra: fez 41
anos no úl ti mo 10 de mar ço. E é, tal vez, um dos ma i o -
res her de i ros das qua li da des de seu Avô.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, em seu
belo po e ma Se fôs se mos in fi ni tos, Ber told Brecht
diz: 

“Fôs se mos in fi ni tos/ Tudo mu da ria/
Como so mos fi ni tos/ Mu i to per ma ne ce.” 

Nada se en ca i xa mais per fe i ta men te ao de sa pa -
re ci men to de Co vas e Tan cre do do que es ses ver sos.
Suas mor tes não sig ni fi ca ram o fim de duas car re i ras
po lí ti cas. Ao con trá rio, re pre sen tam a per pe tu a ção
dos va lo res de ho mens pú bli cos de tra je tó ria in ques ti -
o ná vel. 

Das mu i tas li ções que de i xa ram, uma de las é
es pe ci al: o exem plo da com pa ti bi li da de en tre a éti ca e 
a po lí ti ca. Fa zer po lí ti ca de po is de Má rio Co vas e Tan -
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cre do Ne ves exi ge mu i to mais res pon sa bi li da de de
to dos os que es tão na vida pú bli ca. 

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, já se vão 353 anos des -
de o epi só dio que de mar ca o nas ci men to de nos sa
na ci o na li da de, quan do, em Gu a ra ra pes, ar re do res do 
Re ci fe, gen te do povo mes clou-se ao co lo ni za dor por -
tu guês numa sin ge la, mas com ba ti va for ça ter res tre,
des ti na da a en fren tar o exér ci to co lo ni al ho lan dês. Foi 
as sim que, em bo ra hou ves se des van ta gem de três
por um, o sen ti men to na ti vis ta in ci pi en te e ir re freá vel
im pe liu bran cos, ne gros e ín di os a pe gar em ar mas e
der ro tar seis mil sol da dos da po tên cia in va so ra, do ta -
dos do me lhor ar ma men to da épo ca. Assim tam bém
sur giu, na me mo rá vel ba ta lha de 19 de abril de 1648,
o em brião des se imen so ca di nho de ra ças em que
sem pre se cons ti tu iu o nos so Exér ci to.

Dia 19 úl ti mo,  o País co me mo rou o Dia do Exér -
ci to Bra si le i ro e, mais uma vez, re no vou seu pre i to de
gra ti dão aos ho mens e mu lhe res en ga ja dos na ins ti -
tu i ção na ci o nal per ma nen te e re gu lar que, ao lado da
Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca, se man tém pre pa ra da
para de fen der a Pá tria, as sim como para  exe cu tar as
de ma is atri bu i ções a si re ser va das pela Cons ti tu i ção,
qua is se jam, a ga ran tia dos po de res cons ti tu ci o na is
e, por ini ci a ti va de qual quer des tes, da lei e da or dem.
Pre sen ci ei as co me mo ra ções em Bra sí lia e par ti lhei
da emo ção sen ti da por to dos os que, como o Exce -
len tís si mo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
ali es ta vam para re ve ren ci ar a ins ti tu i ção ver de-oliva.
E sen ti ro bus te cer-se meu en ten di men to de que, uni -
do às ou tras For ças Arma das, o Exér ci to Bra si le i ro
deve ser vis to como um dos prin ci pa is sus ten tá cu los
do Esta do de mo crá ti co de di re i to. Além dis so, sua
pre sen ça está di re ta men te li ga da à exis tên cia da Na -
ção e, por tan to, exi ge nos so in te gral apo io e ina ba lá -
vel res pe i to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
pro cu ra do lem brar nes te ple ná rio, em su ces si vos pro -
nun ci a men tos nos úl ti mos anos, a am pli dão sim bó li ca 
do Dia do Exér ci to Bra si le i ro, a co me çar pela ba ta lha
que lhe deu ori gem. Em con se qüên cia, já res sal tei o
ní vel de mo der ni za ção al can ça do pela For ça Ter res -
tre e os trans cen den tes ser vi ços pres ta dos à po pu la -
ção em mo men tos cru ci a is, como acon te ce nas ca la -
mi da des, ou em si tu a ções an gus ti an tes, como se ve -
ri fi ca nos rin cões mais iso la dos, onde o úni co aten di -
men to mé di co e odon to ló gi co pode ser o ver de-oliva.
Cre io que, as sim agin do, par ti ci po do sen ti men to de

ca ri nho que sei im pe rar nes ta Casa em re la ção a nos -
sas For ças Arma das e de res pe i to a sua des ti na ção.
Pou co te ria a acres cen tar a tais pro nun ci a men tos,
sem cor rer o ris co de tor nar-me re pe ti ti vo. Pre fi ro, por
isso, ocu par o res tan te do tem po a mim re ser va do
com a re pro du ção da Nota do Dia, emi ti da pelo Exº
Co man dan te do Exér ci to, Ge ne ral de Exér ci to Gle u -
ber Vi e i ra, e da Men sa gem dis tri bu í da por S. Exª o Mi -
nis tro da De fe sa, Dr. Ge ral do Ma ge la da Cruz Qu in -
tão.

Diz a Nota do Dia:

Meu Exér ci to, per cor ro os ca mi nhos
que emol du ram meio mi lê nio de nos sa His -
tó ria e vejo sua pre sen ça de ci si va, sua ação 
or de na do ra, sua vo ca ção para a in te gra ção
na ci o nal e sua ati va par ti ci pa ção nos des ti -
nos do Bra sil.

Ve jo-o na gen te dis ci pli na da e leal, que 
ace i ta, con vi ve e res pe i ta o se me lhan te.
Que re gu la di fe ren ças e equi li bra con tra di -
ções. Que não se se pa ra das vir tu des que
pra ti ca. Hu mil de e sim ples, mas cons ci en te
do que quer ser, do que vale e do que re pre -
sen ta. To le ran te e bon do so, mas for te o su fi -
ci en te para não ace i tar in dis ci pli na ou de -
sor dem. Pa ci en te e fra ter no. Res pe i ta do e
que ri do pelo povo. Hon ra do mas dis tan te
das hon ra ri as. Ocu pa do com seus afa ze res
e des pre o cu pa do dos apla u sos.

Ve jo-o in te gran do o Po der Mi li tar.
Como o País, com for te peso es pe cí fi co e
vo ca ci o na do para um fu tu ro de gran de za.
Equa ci o nan do as ques tões re fe ren tes à de -
fe sa na ci o nal. Vol tan do-se para a pro fis são.
Não fa zen do con ces sões a ide o lo gi as ou à
par ti ci pa ção po lí ti co-partidária. Cum prin do
seus com pro mis sos com a so ci e da de. Res -
pal dan do o po der do Esta do.

Sé cu lo XVII. Che fes mi li ta res bran cos,
ne gros e ín di os afir mam: Pro me te mos, em
ser vi ço da li ber da de, não fal tar a todo tem po 
que for ne ces sá rio ( ...) na res ta u ra ção da
Pá tria’. Aí está, pela pri me i ra vez, o nome
Pá tria de sig nan do a ter ra bra si le i ra.

19 de abril de 1648. Gu a ra ra pes. Nas -
ce o Exér ci to Bra si le i ro com a pró pria na ci o -
na li da de. Cha ma do, pela von ta de na ci o nal,
de fen de nos sa li ber da de. Exem pli fi ca amor
e paz. Avan ça sem pre. Ouve a pru dên cia
que acon se lha. Aten de à mo ral que co man -
da. Iden ti fi ca ris cos e in cer te zas. Ca mi nha
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com de sas som bro. Ven ce de sa fi os. Sim -
ples men te, cum pre o seu de ver. Está no Ipi -
ran ga, nos “La ços fora!”. Con fir ma a Inde -
pen dên cia pe las ar mas. Ba te-se pela não
frag men ta ção do ter ri tó rio. Com Ca xi as –
dig no sol da do e es ta dis ta – pa ci fi ca e fra ter -
ni za um povo. Está pre sen te na Pro cla ma -
ção da Re pú bli ca. Impõe-se à agres são ex -
ter na. Ba te-se pela de mo cra cia em cam pos
de ba ta lha da Eu ro pa. Tris tes con se qüên ci -
as das guer ras! So bre le va-se ao tem po da
luta. Ce le bra a paz. Pen sa fe ri das. De sa pe -
ga do das in com pre en sões, di vi de com to dos 
a vi tó ria.

Vol to ao nos so tem po. Sua pre sen ça é
per ma nen te na fron te i ra, no in te ri or, nos
quar téis, nas ofi ci nas, nos hos pi ta is, nos de -
pó si tos e nas es co las. Eter na vi gi lân cia, ina -
li e ná vel do te ci do ner vo so da de mo cra cia.
Mo der no, in cor po ra no vos co nhe ci men tos,
ha bi li da des e tec no lo gi as. Inte gra dor no âm -
bi to in ter no. Re pre sen tan te do Bra sil em
mis sões de paz no Exte ri or. Uma Insti tu i ção
na ci o nal e per ma nen te, cum prin do mis sões
de apo io sem se afas tar da mis são pre cí -
pua. Exér ci to atu al. Pre pa ra do e ades tra do
sob dou tri na pró pria, di nâ mi ca e abran gen -
te. Vol ta do para o de sem pe nho efi caz, con tí -
nuo es tu do de am bi en tes ope ra ci o na is e ce -
ná ri os. Pron to para cum prir suas obri ga ções 
cons ti tu ci o na is. Orga ni za ção oti mis ta num
mun do re ple to de an se i os de igual da de, co -
e xis tên cia de de si gua is e ge ne ra li za do de -
se jo de po der.

Ve jo-o, na atu al con jun tu ra, aten to às
tur bu lên ci as pró pri as do pro ces so de mo crá -
ti co. Res pe i tan do as idéi as con trá ri as. Re -
ser van do-se a pro nun ci ar-se, ape nas, so bre 
os as sun tos de sua com pe tên cia. Res guar -
dan do-se con tra as opi niões mo vi das por in -
te res ses me no res ou pe que nez de per cep -
ção so bre de fe sa. Exér ci to Bra si le i ro! Ve jo-o, 
em qual quer atu a li da de vi vi da, es sen ci a li da -
de e in dis pen sa bi li da de re fle ti das por seus
qua dros da ati va e da re ser va, mi li ta res e
fun ci o ná ri os ci vis. Cada qual cum prin do, a
seu tem po, o pa pel que lhe cabe. To dos, pa -
tri o tas, dis ci pli na dos, le al men te par tí ci pes e, 
aci ma de tudo, con fi an tes na com pe tên cia
da ca de ia hi e rár qui ca. To dos mo vi dos pelo
es pí ri to de mis são e cons ci en tes de que às

no vas ge ra ções, bem for ma das e ori en ta das 
pe los exem plos dos que as an te ce de ram,
cabe a cons tru ção do pre sen te, do Exér ci to
que ide a li za mos para o fu tu ro. Sol da dos e
ci da dãos pre pa ra dos para a ad ver si da de,
ins pi ra dos em eter nos e sem pre atu a is va lo -
res, em pe nha dos em as se gu rar a cons tru -
ção do uni ver so da Pá tria. Em seu dia, pa ra -
béns, Exér ci to Bra si le i ro! 

(a) Gen Ex Gle u ber Vi e i ra, Co man dan -
te do Exér ci to.

Por sua vez, o Exmº Mi nis tro da De fe sa, em vi -
a gem ao Exte ri or, en vi ou men sa gem nos se guin tes
ter mos:

Ca ros mi li ta res do Exér ci to,
Dis tan te des se nos so Bra sil, em res -

pos ta a com pro mis sos há mu i to as su mi dos,
ve jo-me na obri ga ção de tra zer a to dos os
se nho res al gu mas pa la vras que, efe ti va -
men te, ma te ri a li zam o meu pen sar nes te dia 
em que o Exér ci to Bra si le i ro fes te ja a sua
data. Sin tam-nas par ti das de um bra si le i ro
que, pre mi a do pela vida, é ba fe ja do pela
opor tu ni da de de co nhe cer, com mais pro -
fun di da de, o co ti di a no e a his tó ria das For -
ças Arma das bra si le i ras.

As pa la vras nem sem pre são su fi ci en -
te men te elo qüen tes para de fi nir co i sas que
es tão vi vas no âma go de nos so ser, mas o
si lên cio não hon ra ria aque les aos qua is o
Bra sil tan to deve.

Nes te 19 de abril, con cen trar-me-ei em 
ob ser va ções co lhi das no co ti di a no de um
mun do dito ver de-oliva, onde sen ti o pul sar
da bra si li da de, do es to i cis mo e do de vo ta -
men to. Pas sei a co nhe cê-lo no cum pri men to 
de seus afa ze res, na azá fa ma de al guns
aquar te la men tos em ins ta la ções si tu a das
no co ra ção de al gu mas ci da des e nas áre as 
dis tan tes e inós pi tas des sa ter ra gi gan tes ca. 
Insis to em di zer-lhes, e aqui me re pi to – um
mun do he rói co de gen te sim ples. Gen te
que, pelo tra ba lho, aju da a cons tru ir a gran -
de za des sa Na ção.

Se vol to os olhos para áre as do en si no 
e da pes qui sa, de pa ro com gru pos de ho -
mens de sin gu lar sa ber e cor pos dis cen tes
de sig ni fi ca ti va apli ca ção. Se leio nos jor na is 
o des ta que dado ao Insti tu to Mi li tar de
Enge nha ria que, por cri té ri os ob je ti vos do
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Mi nis té rio da Edu ca ção, si tua-se em po si -
ção de ex ce lên cia en tre es ta be le ci men tos
si mi la res, jun to-me à le gião de ad mi ra do res, 
por hoje co nhe cer o quan to há de de di ca ção 
e com pe tên cia em seus qua dros.

Qu an do apre cio o dia-a-dia das es co -
las de for ma ção, de aper fe i ço a men to e de
al tos-estudos, sin to a po ten ci al in ser ção de
nos so País no es tra to pri vi le gi a do do mun do 
que aí está, por en ten der que es ses qua -
dros di ri gen tes do ama nhã pen sam o Bra sil
em ter mos ob je ti vos de de fe sa e que, cer ta -
men te, sa be rão fi xar os con tor nos da se gu -
ran ça tão de se ja da pela na ci o na li da de.

Nas vi si tas re a li za das à Vila Mi li tar,
onde tes te mu nhei o de sem pe nho de tro pas
pá ra-quedistas, blin da das e de for ças es pe -
ci a is, devo con fes sar que me de i xei im preg -
nar por sin gu lar or gu lho, na me di da em que
pre sen ci ei algo que evi den cia a qua li da de
da ins tru ção, a hi gi dez fí si ca e o sen ti men to
do de ver.

Nos con ta tos man ti dos com os com ba -
ten tes de sel va no mun do ver de da Ama zô -
nia, algo mais me foi trans fe ri do, mos tran -
do-me o que é a real bra si li da de. Co mu ni da -
des jo vens em uni for mes, um mun do me ni -
no im preg na do de or gu lho, tra zen do em
seus olhos o ful gor dos ven ce do res e a se -
re ni da de da que les que não he si tam em en -
fren tar os de sa fi os do co ti di a no. Uma mes -
cla de ci ta di nos, já adap ta dos à re a li da de e
ao exo tis mo da flo res ta, ca bo clos e ín di os,
em per fe i ta co mu nhão, ex ce den do às ex -
pec ta ti vas dos mais pu ros ide a lis tas.

Vi jo vens es po sas de mi li ta res, jun ta -
men te com ca bo clas e ín di as, con du zin do
as ro ti nas da pe que ni na es co la, ir ma na das
nos afa ze res co mu ni tá ri os. Atmos fe ra sim -
ples e pro du ti va que, si len ci o sa men te, con -
tri bui para ace le rar a in te gra ção da Ama zô -
nia à cons ciên cia na ci o nal.

Per do em-me os com pa nhe i ros far da -
dos se tan ta ên fa se dou às co i sas que tes -
te mu nho. Pa re ce-me ha ver, por ve zes, uma
cer ta ti mi dez em não alar de ar fe i tos, tal vez
por que, por jul gá-los obri ga ção, não de se -
jem fa zê-lo. Re ser vem-me o di re i to de di fun -
di-los, até por que, dis se-lhes uma vez, aju -
dam a ne gar es pa ço àque les que, apo i a dos
em al guns es te reó ti pos que não lhes fa zem

jus ti ça, pre ten dam de tra tá-los. E o faço,
com jus to or gu lho, nes te 19 de abril – o Dia
do Exér ci to -, que nos traz à men te pas sa -
gens sem pre vi vas na me mó ria dos tem pos.

Trans fe re-nos à his tó ria que a for ça do
in va sor ho lan dês so ma da à po lí ti ca am bi va -
len te da Co roa aca bou por im por aos co lo -
nos os mar tí ri os de uma lon ga cam pa nha,
des per tan do em cada um os mais ín ti mos e
sa gra dos mo ti vos para amar a ter ra ame a -
ça da, dan do-lhes a cons ciên cia de sua for ça 
para afir mar o seu di re i to de vi ver.

O or gu lho pela re con quis ta do chão
ame a ça do, mu i to lon ge de lo ca li zar-se na
zona re di mi da, re per cu tiu em todo o País e
exal tou o âni mo ge ral das po pu la ções.
Enfim, era obra de vi da ao es for ço qua se ex -
clu si vo dos bra si le i ros. ‘Ma is do que à tu te la
da me tró po le, de via o co lo no ao pró prio va -
lor a sua for tu na’.

A gran de he ran ça do hon ro so fe i to ma -
ni fes ta-se atra vés do des per tar de um sen ti -
men to de uni da de na ci o nal, do sur gi men to
de uma sin gu lar co e são en tre os di fe ren tes
ele men tos ét ni cos e do de li ne ar de um tra ço 
de su pe ri o ri da de em re la ção à me tró po le,
pi la res na tu ra is do Exér ci to Bra si le i ro que
hoje se faz pre sen te e tem, em Gu a ra ra pes,
o seu tem plo.

Hon ra e gló ria ao Exér ci to Bra si le i ro.
(a) Ge ral do Ma ge la da Cruz Qu in tão,

Mi nis tro de Esta do da De fe sa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in con tá -
ve is exem plos de he ro ís mo, des te mor, ab ne ga ção,
au ten ti ci da de e, prin ci pal men te, pa tri o tis mo per me i -
am nos sa His tó ria. Mas, pou cos se equi pa ram aos
que, nos três úl ti mos sé cu los, nos fo ram le ga dos pe -
las fi le i ras ver de-oliva e por seus co man dan tes. Por -
tan to, hon ra e glo ria são, re al men te, ter mos in su pe -
rá ve is para sin te ti zar qual quer apo lo gia que se ima -
gi ne ade qua da ao Exér ci to Bra si le i ro.

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, hoje que ro
abor dar des ta tri bu na a im por tân cia de dois ór gãos da 
ma i or ex pres são para o de sen vol vi men to tec no ló gi co
e in dus tri al do País. Re fi ro-me ao Insti tu to Na ci o nal
da Pro pri e da de Indus tri al – INPI e ao Insti tu to Na ci o -
nal de Me tro lo gia, Nor ma li za ção e Qu a li da de Indus -
tri al – Inme tro.
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Duas im por tan tes me di das fo ram im plan ta das
pelo INPI no ano 2000, mo di fi ca ções que re fle tem no
in ter câm bio co mer ci al, au men tan do as po ten ci a li da -
des e in cre men tan do as ex por ta ções bra si le i ras. No
mês de ja ne i ro, o INPI ado tou a Clas si fi ca ção Inter na -
ci o nal de Mar cas, cor ri gin do um erro his tó ri co, já que
o Bra sil ado ta va uma clas si fi ca ção dis tin ta da dos
par ce i ros co mer ci a is, es tan do iso la do nes se as pec to.
No mes mo mês tam bém foi ado ta da a Clas si fi ca ção
Inter na ci o nal de De se nho Indus tri al. Essas duas me -
di das co lo ca ram o Bra sil em sin to nia com os pa í ses
mem bros da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio e
am pli a ram sua ca pa ci da de co mer ci al.

Hou ve, tam bém, a sim pli fi ca ção ge ral dos pro ce -
di men tos de re gis tro re sul tou na en tre ga au to má ti ca
dos pa re ce res téc ni cos aos 50 prin ci pa is usuá ri os do
sis te ma de pa ten tes. Tam bém ca u sou es pé cie o enor -
me cres ci men to do nú me ro de pro ces sos ana li sa dos:
em 2000, o INPI ana li sou 20 mil pe di dos de pa ten tes,
cin co ve zes mais do que a mé dia da dé ca da de 90,
além de ter re ce bi do 105 mil pe di dos de no vas mar cas.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, os ana -
lis tas cos tu mam di zer que os nú me ros são fri os, mas
não se pode fi car im per tur bá vel di an te da gran di o si -
da de da pro du ção apre sen ta da pelo INPI em 2000:
9.293 pa ten tes con ce di das; 1.687 con tra tos de trans -
fe rên cia de tec no lo gia aver ba dos; 52.476 mar cas e
652 pro gra mas de com pu ta dor re gis tra dos. Tam bém
fo ram dis tri bu í dos 113 mil exem pla res de pu bli ca ções 
so bre pro pri e da de in te lec tu al.

Essas mu dan ças e es ses re sul ta dos pos si bi li ta -
ram ao Bra sil ser co lo ca do, pelo se gun do ano con se -
cu ti vo, na lis ta de ob ser va ção (watch list), a mais
ame na das clas si fi ca ções pre vis tas no Spe ci al Re -
port 300, re la tó rio ela bo ra do anu al men te pelo De par -
ta men to de Co mér cio dos Esta dos Uni dos so bre os
pa í ses que res pe i tam di re i tos de pro pri e da de in te lec -
tu al de em pre sas e pro fis si o na is ame ri ca nos. Uma
das gran des uti li da des des sa lis ta é ori en tar os in ves -
ti men tos de em pre sas ame ri ca nas no ex te ri or. A clas -
si fi ca ção ob ti da pelo Bra sil au men ta a pos si bi li da de
de vir a re ce ber in ves ti men tos des sas em pre sas.

O INPI re pre sen tou tam bém, em con jun to com o 
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, os in te res ses
bra si le i ros na Assem bléia Ge ral da Orga ni za ção
Mun di al da Pro pri e da de Inte lec tu al, em ou tu bro de
2000, quan do de fen deu a po si ção do go ver no bra si le -
i ro fa vo rá vel à re gu la men ta ção da ex plo ra ção da bi o -
di ver si da de. Nes sa oca sião, foi apro va da a cri a ção de 
um Co mi tê Espe ci al, para re gu la men tar, em 2001, a
ex plo ra ção co mer ci al dos re cur sos ge né ti cos de plan -

tas tro pi ca is e co nhe ci men tos re gi o na is, an ti ga re i vin -
di ca ção de vá ri os pa í ses, des de a re u nião ECO/92,
re a li za da no Rio de Ja ne i ro.

Ago ra em 2001, o INPI se ar ti cu la para, em con -
jun to com a Se cre ta ria de Re ce i ta Fe de ral e com o
Ban co Cen tral do Bra sil, re gu la men tar e aper fe i ço ar
pro ce di men tos de re gis tros re la ci o na dos à trans fe -
rên cia de tec no lo gia, vi san do a con tro lar a in ci dên cia
de im pos to de ren da so bre es sas ope ra ções e or de -
nar as in for ma ções so bre re mes sas ao ex te ri or ori un -
das da trans fe rên cia de tec no lo gia.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o Bra sil
re to mou seu cres ci men to e é ne ces sá rio que os ga -
nhos ad vin dos do de sen vol vi men to eco nô mi co be ne -
fi ci em toda a so ci e da de. Daí, de pre en der mos que o
Esta do deve ter con tro le so bre os se to res de pro du -
ção que po dem vir a au fe rir gran des lu cros com re cur -
sos que per ten cem a toda a Na ção, como é o caso da
bi o di ver si da de.

O ou tro ór gão vin cu la do ao Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or so bre cu jas
ati vi da des me pro pus a dis cor rer nes ta fala é o Insti tu -
to Na ci o nal de Me tro lo gia, Nor ma li za ção e Qu a li da de
Indus tri al – INMETRO, que, no ano 2000, con quis tou
a pre mi a ção Ouro do Prê mio de Qu a li da de do Go ver -
no Fe de ral – PQGF, sen do a úni ca au tar quia a re ce -
ber tal dis tin ção, en tre 66 en ti da des con cor ren tes,
das qua is 26 che ga ram à fase fi nal após ri go ro sa au -
di to ria de ges tão. É bom sa ber que o PQGF é um ins -
tru men to de ava li a ção da qua li da de do ser vi ço pú bli -
co, com cri té ri os se me lhan tes aos do Prê mio Mal colm 
Bal drid ge, dos Esta dos Uni dos, que é uti li za do em
mais de 30 pa í ses.

O Inme tro é a úni ca en ti da de da Amé ri ca La ti na
com re co nhe ci men to in ter na ci o nal for mal das se guin -
tes en ti da des: Inter na ti o nal Accre di ta ti on Fo rum –
IAF, Inter na ti o nal La bo ra tory Accre di ta ti on Co o pe ra ti -
on – ILAC, Asi an and Pa ci fic La bo ra tory Acre di ta ti on
Co o pe ra ti on – APLAC, in di re ta men te, atra vés do
ILAC e do Eu ro pe an Co o pe ra ti on for Accre di ta ti on.

A gran de im por tân cia des se re co nhe ci men to do
Inme tro e sua rede de 237 la bo ra tó ri os cre den ci a dos, é
que dá con di ções às em pre sas que atu am no País, so -
bre tu do as pe que nas e mé di as, de ex por tar seus pro du -
tos sem ter de ob ter a apro va ção em tes tes a se rem re -
a li za dos nos pa í ses im por ta do res, já que os tes tes re a li -
za dos no Bra sil têm va li da de e cre di bi li da de no ex te ri or.

O Inme tro par ti ci pa da gran de rede mun di al de
me tro lo gia e qua li da de como mem bro da Orga ni za -
ção Inter na ci o nal de Me tro lo gia Le gal – OIML e do
Bu re au Inter na ti o nal des Po ids et Me su res – BIPM.
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As prin ci pa is re a li za ções do Inme tro no ano
2000 che gam a ci fras im pres si o nan tes: ser vi ços de
ve ri fi ca ção de ins tru men tos de me di ção – 9 mi lhões;
fis ca li za ção de pro du tos com cer ti fi ca ção com pul só -
ria – 22 mi lhões; exe cu ção de ve ri fi ca ção de
pré-medidos (pro du tos que não são me di dos na pre -
sen ça do con su mi dor) – 700 mil; mais de 6000 cer ti fi -
ca ções ISO con ce di das, sen do que mais de 200 são
de ISO 14.000. Além dis so, mais de um bi lhão de brin -
que dos fo ram cer ti fi ca dos des de 1993, quan do pas -
sou a ser com pul só ria a ade qua ção des ses pro du tos
à ca rac te rís ti cas como ida de a que se des ti nam.

Em con vê nio as si na do en tre o INPI e o Ser vi ço
Na ci o nal de Apren di za gem Indus tri al – Se nai, foi
acer ta da a in clu são de no ções de me tro lo gia, ava li a -
ção de con for mi da de, acre di ta ção, cer ti fi ca ção e ges -
tão de qua li da de no cur rí cu lo dos cur sos pro fis si o na li -
zan tes da ins ti tu i ção e lan ça das seis pu bli ca ções na
área de me tro lo gia e qua li da de.

De fun da men tal im por tân cia, tam bém deve ser
con si de ra do o Re gu la men to Téc ni co Con jun to, as si na -
do com a Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, dis pon -
do so bre sis te mas de me di ção de pe tró leo e gás na tu ral 
e o con vê nio para im plan ta ção de pro gra ma de Ava li a -
ção da Con for mi da de na in dús tria de pe tró leo e gás na -
tu ral, vi san do à ob ser vân cia de pa drões de se gu ran ça
in dus tri al, pro te ção am bi en tal e qua li da de.

Com a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca, o
Inme tro fir mou con vê nio para afe ri ção, por amos tra -
gem, de me di do res de ener gia elé tri ca ins ta la dos em
mu ni cí pi os de to das as re giões do País, para ga ran tir
aos con su mi do res que as fa tu ras re al men te cor res -
pon dem ao con su mo de suas re si dên ci as.

Por fim, o ór gão bra si le i ro de me tro lo gia par ti ci -
pou, por so li ci ta ção do go ver no da Áfri ca do Sul, do
exer cí cio de Ben chmar king Inter na ci o nal, ob je ti van do a
com pa ra ção en tre as po lí ti cas de qua li da de e dos sis te -
mas de me tro lo gia, nor ma li za ção e ava li a ção de con for -
mi da de no Bra sil, Re i no Uni do, Ma lá sia e Aus trá lia.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, na épo -
ca em que vi ve mos, com o es tre i ta men to de to das as
re la ções en tre os po vos, se jam elas co mer ci a is, cul tu -
ra is, eco nô mi cas e de ou tros ti pos, pro vo ca das pela
trans for ma ção de nos so mun do numa ver da de i ra al -
de ia glo bal, é vi sí vel e in ques ti o ná vel a im por tân cia
des ses ór gãos aos qua is me re fe ri hoje.

São eles que aju dam a co lo car os pro du tos bra -
si le i ros em con for mi da de com o que exis te de mais
mo der no em ter mos de qua li da de e de pos si bi li da de
de aten der às ex pec ta ti vas dos con su mi do res mais
exi gen tes.

Com o Mi nis té rio do De sen vol vi men to, da Indús -
tria e do Co mér cio Exte ri or, o INPI e o Inme tro, o Bra -
sil pode ter cer te za de que ca mi nha a pas sos lar gos
para to mar as sen to na co mu ni da de dos pa í ses que
de têm uma in dús tria de sen vol vi da e cri té ri os de pro -
du ção para aten der as ne ces si da des mais exi gen tes
dos con su mi do res, se gun do as re gras e pa drões de
ace i ta ção de qua li da de ace i tas no mun do todo. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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 às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA
Às 11 ho ras

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do
 art. 64 da Cons ti tu i ção, com bi na do com o

art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001 (nº
1.615/99, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so -
bre a re es tru tu ra ção dos trans por tes aqua -
viá rio e ter res tre, cria o Con se lho Na ci o nal
de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans por te, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, 
a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá -
ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 202, 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 Antô nio Car los Ma ga lhães, fa vo rá vel ao
Pro je to, às Emen das nºs 1 e 2-CCJ, con trá -
rio às Emen das de nºs 3 a 16, apre sen tan do 
ain da, as Emen das nºs 17 a 23-CCJ, com
voto con trá rio do Se na dor Ro me ro Jucá e
abs ten ções dos Se na do res Jef fer son Pe res, 
Ro ber to Fre i re e José Edu ar do Du tra; e

– 203, de 2001, da Co mis são de Ser vi -
ço de Infra-Estrutura, Re la tor: Se na dor Na -
bor Jú ni or, fa vo rá vel ao Pro je to e con trá rio
às Emen das nºs 1 e 2-CCJ, apre sen ta das
no pra zo úni co, com abs ten ção do Se na dor
José Edu ar do Du tra.

07302 Qu in ta-feira   26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do  § 1º do
art. 64 da Cons ti tu i ção, com bi na do com o

art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2001 (nº
3.242/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra
dis po si ti vos das leis nºs 4.947, de 6 de abril
de 1966, 5.868, de 12 de de zem bro de
1972, 6.015, de 31 de de zem bro de 1973,
6.739, de 5 de de zem bro de 1979, 9.393, de 
19 de de zem bro de 1996, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, (ca das tro, tri bu ta ção e re gis tro mo -
bi liá rio de imó ve is ru ra is), ten do

Pa re ce res sob nºs 199 e 200, de 2001, 
das Co mis sões de

– Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na -
dor Osmar Dias, fa vo rá vel, com as Emen das
nºs 1 e 2, do Re la tor, e aco lhi das pela CAE;

– Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re -
la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, fa vo rá vel ao
Pro je to, com abs ten ções dos Se na do res Jef -
fer son Pe res, Bel lo Par ga, José Edu ar do Du -
tra, Álva ro Dias, Osmar Dias e Ra mez Te bet.

– 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)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 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 LEGISLATIVA

 Nº 187, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 187, de 1999 (nº
54/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Inter vi são – Emis so ras de Rá dio e Te le vi são 
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de sons e ima -
gens – TV na ci da de de Mon tes Cla ros,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 851, de
2000, com aden do, da Co mis são de Edu ca -
ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

– 6  –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 58, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 58, de 2000 (nº
98/99, 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 Ibi tin ga 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 Ibi tin ga, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 790, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Este vão, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.
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– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 59, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 59, de 2000 (nº
99/99, 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 Di fu so ra de Mi ras sol 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 Mi ras sol, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 620, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Este vão, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 84, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 84, de 2000 (nº
220/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são do
Sis te ma Evan ge li za dor de Rá dio Di fu são
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ja bo ti -
ca bal, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 732, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 91, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 91, de 2000 (nº 228/99,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma de Co mu -
ni ca ções Pa tro cí nio Pa u lis ta S/C Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Pa tro cí nio Pa -
u lis ta, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 784, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 96, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 96, de 2000 (nº
252/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Ibi rá 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 Ibi rá, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 785, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 175, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2000 (nº
370/1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos
Mo ra do res do Lo te a men to Jar dim San -
ta-Ana a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ma ce ió, Esta do de 
Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1245, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 239, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 239, de 2000 (nº
481/2000, 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 Vé ri tas 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 Ba u ru, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.251, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 13 –
REQUERIMENTO Nº 160, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 160, de 2001, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do a tra mi ta ção con -
jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 22 e
23, de 2001, por re gu la rem a mes ma ma té ria.
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– 14 –
REQUERIMENTO Nº 161, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 161, de 2001, da Se na do ra Emí lia
Fer nan des, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun -
ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de
2001, com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
12, de 2000 e o Pro je to de Lei do Se na do nº 

133, de 1999, que já se en con tram apen sa -
dos, 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 20 ho ras e 17 
mi nu tos.)
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Ata da 42ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 26 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, Anto nio Car los Va la da res,

Car los Wil son, Mo za ril do Ca val can ti e Na bor Jú ni or

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Ma ga lhães – Antô nio Car los Va la da res – Bel lo Par ga
– Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí -
nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fer nan do 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 – 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 – Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria 
do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na
– Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo Har tung 
– Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan 
Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Re quião – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro -
nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma -
cha do – Tas so Ro sa do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Val mir 
Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 70 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma -
gui to Vi le la, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 210, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 50,
de 2000, de au to ria do Se na dor Luiz Este -
vão, que acres cen ta dis po si ti vo ao art. 3º
da Lei nº 8.650, de 22 de abril de 1993,
que dis põe so bre as re la ções de tra ba lho 
do Tre i na dor Pro fis si o nal de Fu te bol e dá 
ou tras pro vi dên ci as, a fim de per mi tir ao
jo ga dor de fu te bol o exer cí cio da pro fis -
são nas con di ções que es pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la

I – Re la tó rio

É sub me ti do à aná li se des ta Co mis são o Pro je to 
de Lei do Se na do nº 50, de 2000, de au to ria do Se na -
dor Luiz Este vão. Tra ta-se de ini ci a ti va com o ob je ti vo
de al te rar a le gis la ção que dis ci pli na o exer cí cio da
ati vi da de pro fis si o nal dos tre i na do res de fu te bol, para 
per mi tir, aos jo ga do res que te nham tra ba lha do em
clu bes ou as so ci a ções fi li a das às li gas ou fe de ra ções, 
que exer çam essa pro fis são. Esta be le ce-se como re -
qui si to o exer cí cio pro fis si o nal por pelo me nos cin co
anos, como au tô no mos ou em pre ga dos. Além dis so,
os jo ga do res pre ci sa rão es tar atu an do ou ter atu a do
como as sis ten te téc ni co de tre i na do res, por pra zo
não in fe ri or a seis me ses.

Na vi são do au tor, “tra ta-se tão-somente da
aber tu ra do mer ca do de tra ba lho ao ex-jogador pro -
fis si o nal de fu te bol cuja ati vi da de como atle ta res trin -
ge-se a cur to pe río do. Nada mais ló gi co do que con -
ce der a eles a opor tu ni da de de con ti nu ar li ga do ao
es por te, atra vés des ta ati vi da de”.

É o re la tó rio.
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II – Aná li se

A re gu la men ta ção do exer cí cio pro fis si o nal, ma -
té ria ob je to da pro po si ção em aná li se, in se re-se en tre 
aque las de ini ci a ti va co mum, pre vis ta no art. 61 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. A com pe tên cia para le gis lar so -
bre o tema é do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
art. 48 da mes ma Car ta. Com re la ção à ini ci a ti va e à
com pe tên cia para le gis lar, por tan to, não há im pe di -
men tos for ma is cons ti tu ci o na is. Tam bém não de tec ta -
mos as pec tos que de po nham con tra a cons ti tu ci o na li -
da de ma te ri al e a ju ri di ci da de do pro je to.

Numa aná li se do mé ri to, a pro fis são de tre i na -
dor de fu te bol, na nos sa vi são, não pre ci sa ria ser re -
gu la men ta da. Tra ta-se de um ramo pro fis si o nal que
não ne ces si ta da in ter ven ção do Esta do, fi xan do re -
gras mí ni mas con tra tu a is ou fis ca li zan do a ati vi da de.
Na ex pres são po pu lar, to dos nós so mos téc ni cos de
fu te bol. Além dis so, o exer cí cio des sa pro fis são não
afe ta sig ni fi ca ti va men te a sa ú de, a edu ca ção e a se -
gu ran ça dos ci da dãos. E a re gra mais ace i ta pela dou -
tri na é no sen ti do de re gu la men tar ape nas as pro fis -
sões que te nham im pli ca ções com es ses três as pec -
tos da ci da da nia.

Ain da as sim, é fato con su ma do que a pro fis são
foi re gu la men ta da nos ter mos da Lei nº 8.650, de 22
de abril de 1993. Exis tin do essa nor ma le gal, pa re -
ce-nos ra zoá vel que, no mé ri to, os jo ga do res de fu te -
bol com ex pe riên cia pro fis si o nal te nham um aces so
pri vi le gi a do a ela. Espe ci al men te por que tra ta-se de
uma ati vi da de que en vol ve al gum co nhe ci men to ci en -
tí fi co, mas mu i to de emo ção, de ca ris ma, mo ti va ção;
ape lo pu bli ci tá rio, con fi an ça da tor ci da, psi co lo gia de
mas sa, etc. Não é só edu ca ção fí si ca, ob vi a men te. Os 
jo ga do res pro fis si o na is po dem não de ter um co nhe ci -
men to téc ni co efe ti vo des sa par te fí si ca, mas, com
cer te za, sa bem mu i to do que ocor re den tro dos gra -
ma dos.

Sen do as sim, pa re ce-nos ra zoá vel e jus to que
os jo ga do res com cin co anos de ati vi da de des por ti -
va, que te nham tra ba lha do como as sis ten tes téc ni -
cos de tre i na do res de fu te bol, pos sam ter a sua ati vi -
da de re co nhe ci da como téc ni cos de fu te bol. É um
des do bra men to na tu ral da car re i ra. Além dis so, re -
gis tre-se que a lei ex pres sa uma “pre fe rên cia”, não
es ta be le cen do res tri ções ma i o res ao exer cí cio pro -
fis si o nal. Per ce be-se essa ori en ta ção no art. 3º da ci -

ta da lei, que afir ma “o exer cí cio da pro fis são de Tre i -
na dor de Fu te bol fi ca rá as se gu ra do prefe ren ci al -
men te” (gri fo nos so).

Fi nal men te, do pon to de vis ta da re da ção téc ni -
ca, su ge ri mos a apo si ção, ao fi nal do dis po si ti vo
acres cen ta do, das ini ci a is (AC), in di ca ti vas do acrés -
ci mo.

III – Voto do Re la tor

Em face dos ar gu men tos ex pos tos ao lon go
des te Pa re cer, opi na mos pela apro va ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 50, de 2000, nos ter mos em que
foi apre sen ta do.

Sala da Co mis são, 18 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re la tor –
Ma u ro Mi ran da – La u ro Cam pos, (Con trá rio) – Tião
Vi a na, (Absten ção) – Wal deck Orne las – Mo re i ra
Men des – Le o mar Qu in ta ni lha – Se bas tião Ro cha
– Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Althoff – Mar lu ce Pin -
to – Ju vên cio da Fon se ca – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Luiz Pon tes – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so -
bre to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es -
pe ci almente so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, di vi da pú bli ca 
e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;
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IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go -
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;

IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do
Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas;

XI – cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;

XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;

XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -
tan te da di vi da mo bi liá ria fe de ral.

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, 
de 4-6-98:

“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis -
tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de
ini ci a ti va con jun ta dos Pre si den tes da Re pú -
bli ca, da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na -
do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”

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

Se ção VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

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

Sub se ção III
Das Leis

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

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da

Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

 II – dis po nham so bre:

a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -
bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au -
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té -
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 18, de 5-2-98:

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter -
ri tó ri os, seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de
car gos, es ta bi li da de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De -
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen -
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis -
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18,
de 5-2-98:

“f) mi li ta res das For ças Arma das, seu
re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos. pro -
mo ções, es ta bi li da de, re mu ne ra ção, re for ma 
e trans fe rên cia para a re ser va.”

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra -
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta -
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.
....................................................................................
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PARECER Nº 211, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 225,
de 2000, de au to ria do Se na dor Ge ral do
Althoff, que acres cen ta dis po si ti vos à Lei 
nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, para con -
ce der o be ne fí cio do se gu ro-desemprego
aos tra ba lha do res que es pe ci fi ca, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

I – Re la tó rio

Vem a exa me des ta Co mis são de Assun tos So -
ci a is o Pro je to de Lei do Se na do nº 225, de 2000, que
tem por fi na li da de con ce der se gu ro-desemprego aos
tra ba lha do res sa zo na is, aos sa fris tas e aos con tra ta -
dos por pra zos cur tos.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pro pos ta
ale ga:

“A le gis la ção que rege a con ces são do 
se gu ro-desemprego res sen te-se de inú me -
ras la cu nas. Via de re gra, os be ne fi ci a dos
são os tra ba lha do res do mer ca do for mal de
tra ba lho. É cer to não ser pos sí vel es ten der
o be ne fí cio in dis cri mi na da men te. Mas, por
ou tro lado, os tra ba lha do res in for ma is, sa zo -
na is, sa fris tas e to dos aque les con tra ta dos
por pra zos cur tos têm di fi cul da de de aces so 
a esse di re i to. São con tra ta dos com me nos
for ma li da de e vi vem a in se gu ran ça dos em -
pre gos tem po rá ri os. Por me di da de jus ti ça, é 
fá cil per ce ber, o se gu ro-desemprego deve
ser con ce di do tam bém a eles.”

Na sua par te subs tan ci al, o pro je to pre vê que:

1. fará jus ao se gu ro-desemprego o tra ba lha dor
sa zo nal, sa fris ta ou con tra ta do por pra zos cur tos, de -
mi ti do sem jus ta ca u sa ou em fun ção do tér mi no do
pra zo do con tra to, des de que com pro ve que:

a) te nha sido em pre ga do de pes soa ju rí di ca ou
pes soa fí si ca a ela equi pa ra da, com, pelo me nos, três 
con tra tos de tra ba lho de, no mí ni mo, três me ses

cada, nos trin ta e seis me ses ime di a ta men te an te ri o -
res à con ces são do be ne fí cio;

b) te nha re co lhi do as con tri bu i ções pre vi den ciá -
ri as re la ti vas aos pe río dos tra ba lha dos;

c) te nha pre en chi do os re qui si tos pre vis tos
nos in ci sos III, IV e V do art. 3º da Lei nº 7.998, de
1990.

2. o se gu ro-desemprego cor res pon de rá ao va lor 
de um sa lá rio mí ni mo;

3. o be ne fí cio será pago du ran te três me ses,
após cada pe río do aqui si ti vo de trin ta e seis me ses.

Ao pro je to, no pra zo re gi men tal, não fo ram apre -
sen ta das emen das.

É o re la tó rio.

II – Voto

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 usa, não por aca -
so, a ex pres são “pro gra ma do se gu ro-desemprego”
(art. 239). Qu an do ela as se gu ra como di re i to so ci al o
“se gu ro-desemprego, em caso de de sem pre go in vo -
lun tá rio” (art. 7º, II) não es go ta com ple ta men te o al -
can ce do “pro gra ma”, pois este é mais abran gen te do
que aque le ins ti tu to, ou seja, o se gu ro-desemprego é
ape nas uma par te do pro gra ma.

Cabe ao Esta do, a par de as se gu rar o ins ti tu to
do se gu ro-desemprego, de sen vol ver po lí ti cas pú bli -
cas de fo men to ao em pre go, atra vés da “or ga ni za ção
do sis te ma na ci o nal de em pre go” (art. 22, XVI, da
CF), bem como ala van car o de sen vol vi men to do
parque in dus tri al, a fim de ge rar no vos pos tos de tra -
ba lho ou man tê-los equi li bra dos em épo ca de cri se
(art. 239, §§ 2º e 4º, da CF).

Como se vê, o pro gra ma do se gu ro-desemprego
com pre en de po lí ti cas pro mo to ras de em pre go e po -
lítica com pen sa tó ria de per da in vo lun tá ria de em pre -
go pelo tra ba lha dor. Não res ta dú vi da que a esse
con jun to deve se jun tar uma or dem eco nô mi ca fun -
da da na va lo ri za ção do tra ba lho hu ma no, con tri bu in -
do, des sa ma ne i ra, para o ide al de bus ca do ple no
em pre go. É por isso que os re cur sos do PIS/PASEP,
por von ta de do Cons ti tu in te, pas sa ram a fi nan ci ar o
pro gra ma do se gu ro-desemprego, eli mi nan do a
aber tu ra de no vas con tas in di vi du a is e o cres ci men -
to das já exis ten tes.
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Den tro des se con tex to, re co nhe ce mos que são
fe i tos es for ços com re cur sos do Fun do de Ampa ro do
Tra ba lha dor para am pli ar os par ques in dus tri a is com 
a fi na li da de de ge rar pos tos de tra ba lho; para pro pi -
ci ar a re ci cla gem pro fis si o nal do tra ba lha dor de sem -
pre ga do vi san do a em pre gá-lo em ati vi da des nas
qua is o mer ca do seja mais fa vo rá vel; e, en fim, para
de sen vol ver for mas de ação para abre vi ar ao má xi mo
o pe río do de de sem pre go do tra ba lha dor.

Não obs tan te isso, sa be mos que gran de par te
dos tra ba lha do res bra si le i ros não são ain da abran gi -
dos pe las ações pro mo vi das pelo FAT. Con se qüen te -
men te, es ses tra ba lha do res en con tram-se em pre ga -
dos de modo pre cá rio. São eles os que re ce bem os
me no res sa lá ri os e têm pou ca ou qua se ne nhu ma
pro te ção do Esta do. Re pre sen tam uma sig ni fi ca ti va
par te da nos sa mão-de-obra que, por se sub me te rem
a con tra tos de tra ba lho com me nos for ma li da des, di fi -
cil men te te rão aces so aos be ne fí ci os pro ve ni en tes do 
FAT, que a Cons ti tu i ção lhes ou tor gou. Por tan to, ao
con ce der o ins ti tu to do se gu ro-desemprego aos tra -
ba lha do res sa zo na is, aos sa fris tas e aos con tra ta dos
por pra zos cur tos, o pro je to tem o mé ri to de es ten der
um be ne fí cio ga ran ti do pela Cons ti tu i ção a uma nu -
me ro sa ca te go ria de tra ba lha do res, atu al men te mar -
gi na li za da pela lei.

Enten de mos, as sim, que a pro po si ção aper fe i -
çoa so bre ma ne i ra a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de
1990, ao mes mo tem po que a tor na mais con so an te
ao es pec tro co ber to pela tu te la cons ti tu ci o nal.

Não é de ma is res sal tar que a me di da é de gran -
de al can ce so ci al e se co a du na per fe i ta men te com as
po lí ti cas de com ba te ao de sem pre go, além, é cla ro,
de guar dar per fe i ta sin to nia com o pro gra ma do se gu -
ro-desemprego.

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 225, de 2000.

Sala da Co mis são, 18 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor –
Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da – Luiz Pon tes –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ade mir Andra de –
Ge ral do Althoff (au tor) – Le o mar Qu in ta ni lha – Mo -
re i ra Men des – Wal deck Orne las – Se bas tião Ro -
cha – Ju vên cio da Fon se ca – Ma ri na Sil va – La u ro
Cam pos – Tião Vi a na – Mar lu ce Pin to.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 7º** São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos
e ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
....................................................................................

II – se gu ro-desemprego, em caso de de sem pre -
go in vo lun tá rio;
....................................................................................

Art. 22.* Com pe te pri va ti va men te à União le gis -
lar so bre:
....................................................................................

XVI – or ga ni za ção do sis te ma na ci o nal de em -
pre go e con di ções para o exer cí cio de pro fis sões;
....................................................................................

Art. 239. A ar re ca da ção de cor ren te das con tri -
bu i ções para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al, cri a do 
pela Lei Com ple men tar nº 7, de 7 de se tem bro de
1970, e para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô -
nio do Ser vi dor Pú bli co, cri a do pela Lei Com ple men -
tar nº 8, de 3 de de zem bro de 1970, pas sa, a par tir da
pro mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a fi nan ci ar, nos ter -
mos que a lei dis pu ser, o pro gra ma do se gu -
ro-desemprego e o abo no de que tra ta o § 3º des te ar -
ti go.
....................................................................................

§ 2º Os pa tri mô ni os acu mu la dos do Pro gra ma
de Inte gra ção So ci al e do Pro gra ma de For ma ção do
Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co são pre ser va dos,
man ten do-se os cri té ri os de sa que nas si tu a ções pre -
vis tas nas leis es pe cí fi cas, com ex ce ção da re ti ra da
por mo ti vo de ca sa men to, fi can do ve da da a dis tri bu -
ição da ar re ca da ção de que tra ta o ca put des te ar ti -
go, para de pó si to nas con tas in di vi du a is dos par ti ci -
pan tes.
....................................................................................

§ 4º O fi nan ci a men to do se gu ro-desemprego re -
ce be rá uma con tri bu i ção adi ci o nal da em pre sa cujo
ín di ce de ro ta ti vi da de da for ça de tra ba lho su pe rar o
ín di ce mé dio da ro ta ti vi da de do se tor, na for ma es ta -
be le ci da por lei.
....................................................................................
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PARECER Nº 212, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 60, de
1999 (nº 644/98, 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 Bar ba ce na 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 Bar ba ce na,
Esta do de Mi nas Ge ra is“.

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

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 60, de 1999 (nº 644, 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 Bar ba ce na Ltda. para ex -
plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Bar ba ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca in for ma que a
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis -
la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to e sua
pos te ri or apro va ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

A emis so ra tem como Di re to ra-Presidente a se -
nho ra Ma ria Isar Tamm Bias For tes.

II – Voto

Bar ba ce na teve sua ori gem num pe que no al de -
a men to de ín di os Pu ris, for ma do por je su í tas, nas ca -
be ce i ras do Rio das Mor tes, no sí tio de no mi na do Bor -
da do Cam po pe las pri me i ras ban de i ras que pe ne tra -
ram no ter ri tó rio das Mi nas Ge ra is, no sé cu lo XVII.

Hoje é uma gran de ci da de, com 130 mil ha bi tan -
tes. Ci da de in ten sa men te cul tu ral é ber ço de fa mí li as
que fi ze ram tra di ção na po lí ti ca mi ne i ra. A pe cuá ria, a
in dús tria e a agri cul tu ra são for tes em Bar ba ce na,
que se des ta ca tam bém pela pro du ção e ex por ta ção
de flo res.

Os seis jor na is e as qua tro emis so ras de rá dio
de Bar ba ce na des ta cam a cul tu ra do seu povo e sua
ca pa ci da de de tra ba lho.

Ao lon go do tem po acos tu mei-me a ad mi rar
Bar ba ce na e acom pa nhar, tan to no Go ver no de Mi -
nas como no Con gres so Na ci o nal, o cres ci men to so -
ci al, eco nô mi co e po lí ti co do seu povo, sem a me nor
dú vi da um dos mais al ti vos das Mi nas Ge ra is.

É, por tan to, com sa tis fa ção que dou pa re cer fa -
vo rá vel à re no va ção da con ces são para que a Rá dio
Bar ba ce na pos sa con ti nu ar in for man do e di ver tin do

os seus ou vin tes e tra ba lhan do pelo pro gres so cul tu -
ral da ci da de.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 60, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Rá dio Bar ba ce na Ltda. aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
re no va ção da con ces são, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor 
– Álva ro Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Arlin do
Por to – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ge ral do Cân -
di do (Absten ção) – Hugo Na po leão – Ro meu Tuma
– Lú cio Alcân ta ra – José Co e lho – Osmar Dias –
Val mir Ama ral – José Fo ga ça – Se bas tião Ro cha.

PARECER Nº 213, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 215, de
2000 (nº 441/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a çio Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção 
e Cul tu ra La sa fá a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca e -
té, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Francelino Pereira

I – Re la tó rio

Che ga ao exa me des ta Co mis são, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 215, de 2000 (nº 441, de 2000, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
La sa fá a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ca e té, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra La sa fá:

Pe. José Mar ci on da Sil va – Pre si den te

Edson Di vi no Pe i xo to – Vi ce-Presidente

Ma ria José Reis – 1ª Se cre tá ria

Ma ria de Lour des Oli ve i ra – 2ª Se cre tá ria

Her cí lia Ma ria Vi a na de Sou za – 1ª Te sou re i ra

Ja i me No na to – 2º Te sou re i ro
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II – Voto

Um dos me no res mu ni cí pi os de Mi nas, com
pou co mais de 500 qui lo me tros qua dra dos, em ple na
re gião mon ta nho sa, Ca e té fica a ape nas 35 qui lô me -
tros de Belo Ho ri zon te e a 21 qui lô me tros de Sa ba rá.

Sua po pu la ção, su pe ri or a 36 mil ha bi tan tes,
vive pra ti ca men te no meio ur ba no, de di can do-se, so -
bre tu do, às ati vi da des in dus tri a is e de ser vi ços.

Acom pa nho com gran de in te res se o es for ço de -
sen vol vi do pe las li de ran ças po lí ti cas e em pre sa ri a is
de Ca e té, no sen ti do de as se gu rar con ti nu a do pro -
gres so ao mu ni cí pio, e re gis tro, com a ma i or sa tis fa -
ção, o êxi to que Ca e té vem ob ten do para cres cer tan -
to eco nô mi ca como so ci al e cul tu ral men te.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS o nº 215, de 2000, evi den cia o 
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra La sa fá aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção,
opinamos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2001. – Ri car -
do Ri car do San tos, Presi den te – Fran ce li no Pe re i -
ra, Re la tor – Álva ro Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Jose Co e lho – Arlin do Por to – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ge ral do Can di do – Hugo Na po leão –
Lú cio Alcân ta ra – Ro meu Tuma – José Fo ga ça –
Val mir Ama ral – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha.

PARECER Nº 214, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo no 232, de
2000 (nº 433/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que “apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Belo Ho ri -
zon te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ma na us, Esta -
do do Ama zo nas”.

Re la tor: Se na dor Gilvam Borges

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 232, de 2000 (nº 433, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Belo
Ho ri zon te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ma na us, Esta do do Ama zo nas.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.164,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 115,
de 11 de agos to de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § lº do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Rá dio Co mu ni tá ria Belo Ho ri zon te:

Fran cis co Car los Ba tis ta de Sou za – Pre si den te

José Alber to Ta va res Lima – Vi ce-Presidente

Ma ria Lu i za dos San tos – Se cre tá ria

Iris Mary Pe re i ra da Sil va – Te sou re i ra

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Alme i da de Je -
sus, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

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

II – Voto

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

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 232, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá -
ria Belo Ho ri zon te aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
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cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos 
pela apro ya ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2001. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Gil vam Bor ges, Re la tor – Hugo 
Na po leão – Jose Co e lho – Fran ce li no Pe re i ra –
Edu ardo Si que i ra Cam pos – Arlin do Por to – Nilo Te -
i xe i ra Cam pos – Alva ro Cam pos – Ro meu Tuma –
Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – José Fo ga ça –
Val mir Ama ral – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha.

PARECER Nº 215, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 267, de
2000 (nº 562/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que “apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 
Ita pe ru çu – ARCI a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ita pe ru çu, Esta do do Pa ra ná”.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 267, de 2000 (nº 562, de 2000, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to -
ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ita pe ru -
çu – ARCI a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ita pe ru çu, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 127, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 225,
de 17 de de zem bro de 1999, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ita pe ru çu – ARCI:

Di re to ra-Geral – Mi ri an Ju di te Bini Sil la

Di re tor Admi nis tra ti vo/Cul tu ral/Artís ti co – Ante mar
José Alves

Di re tor Fi nan ce i ro – Pa u lo Ca vas sim

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má -
ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Za i re Re zen de, 
e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

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

II – Voto

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

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 267, de 2000, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria Ita pe ru çu – ARCI, aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Alva ro Dias, Re la tor – José
Co e lho – Ma ri na Sil va – Ro meu Tuma – Fran ce li no
Pe re i ra – Arlin do Por to – Nilo Te i xe i ra Cam pos –
Mo re i ra Men des – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Hugo Na po leão – Ge ral do Cân di do – Lú cio Alcân -
ta ra – Osmar Dias – José Fo ga ça – Val mir Ama ral
– Se bas tião Ro cha.

PARECER Nº 216, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de
2001 (nº 528/2000, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Cul tu ral de Ra di o di -
fu são Edu ca ti va Do lo res Alcân ta ra, 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
Cas ca vel, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos
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I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.679,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 286, de 9 de de -
zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Cul tu ral de Ra di o di fu são Edu ca ti va Do lo res Alcân ta ra 
para exe cu tar, pelo pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Cas ca vel, Esta do do Ce a rá.

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

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

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

É a se guin te a di re ção da en ti da de Fun da ção
Cul tu ral de Ra di o di fu são Edu ca ti va Do lo res Alcân ta ra:

Ma ria Au xi li a do ra Le mos Be ne vi des – Pre si den te

Gu a ra ci a ra Bar ros Leal de Pon tes Me de i ros – Di -
re tor Admi nis tra ti vo 

Lu i za Ma ria de Alcân ta ra – Di re tor Fi nan ce i ro 

II – Aná li se

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

va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39/92 que “dis põe so bre for ma li da des e cri -
térios para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no -
va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di odifu são so no ra de sons e ima gens”.

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

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de  ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 528, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 17 de abril de 2001. – Mo -
re i ra Men des, Pre si den te em exer cí cio – Ri car do
San tos, Re la tor – Álva ro Dias – Nilo Te i xe i ra Cam -
pos – José Co e lho – Arlin do Por to – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do
Cân di do (abs ten ção) – Hugo Na po leão – Ma ri na
Sil va (abs ten ção) – Lú cio Alcân ta ra – Ro meu Tuma 
– José Fo ga ça – Val mir Ama ral – Se bas tião Ro cha
– Osmar Dias.

PARECER Nº 217, DE 2001

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 12, de
2001 (nº 538 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 Rá dio FM Edu ca -
do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con ce i -
ção, 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 Pon ta das Pe dras, Esta do do
Pará“.

Re la tor: Se na do ra Mar lu ce Pin to
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I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.593,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art.. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 162, de 11 de
ou tu bro de 1999, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção para exe cu tar, pelo pra zo de 10 (dez)
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si -
va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pon ta das Pe -
dras, Esta do do Pará.

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

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

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

É a se guin te a di re ção da en ti da de Fun da ção
Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção:

Dom Ânge lo Ma ria Ri va to – Dir. Pre si den te

Ester Ma ria Ta va res de Alen car – Dir. Fi nan ce i ro

Ma no el Geni Pe la es Mon te i ro – Dir. Se cre tá rio

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre -
to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so
de ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va con di ci o na-se ao

cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser -
va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des te tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral Nº 39 /92 que ‘dis põe so bre for ma li da des e cri -
té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no -
va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra de sons e ima gens.

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

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 538, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, em 17 de abril de 2001. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la -
tor – Álva ro Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos – José
Co e lho – Arlin do Por to – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos – Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do Cân di do
(Absten ção) – Hugo Na po leão – Mo re i ra Men des –
Lú cio Alcân ta ra – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha
– Val mir Ama ral – José Fo ga ça – Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ma gui to Vi le la.

São li dos os se guin tes:

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

OF. Nº 009/01 – PRES./CAS

Bra sí lia, 18 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
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esta Co mis são, em re u nião no dia 18 de abril de
2001, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 225, de 2000, que ”Acres cen ta dis -
po si ti vos à Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,
para con ce der o be ne fí cio do se gu ro-desemprego
aos tra ba lha do res que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi -
dên ci as“, de au to ria do Se na dor Ge ral do Althoff.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

OF. Nº 010/01 – PRES./CAS

Bra si lia, 18 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 18 de abril de
2001, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 50, de 2000, que ”Acres cen ta dis po -
si ti vo ao ar ti go 3º da Lei nº 8.650, de 22 de abril de
1993, que dis põe so bre as re la ções de tra ba lho do
tre i na dor pro fis si o nal de fu te bol e dá ou tras pro vi dên -
ci as, a fim de per mi tir ao jo ga dor de fu te bol o exer cí -
cio da pro fis são nas con di çôes que es pe ci fi ca“, de
au to ria do Se na dor Luiz Este vão, com voto con trá rio
do Se na dor La u ro Cam pos e abs ten ção do Se na dor
Tião Vi a na.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do
art. 91, §§ 3º e 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to 
o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re -
cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para 
que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 50 e 225, de
2000, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, se -
jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, de acor do com 
o Re gi men to, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – V. Exª fica 
ins cri to, na for ma do Re gi men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 
Pre si den te, da mes ma for ma, peço a mi nha ins cri ção
na pror ro ga ção do Expe di en te.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – V. Exª
igual men te fica ins cri to para fa lar na de vi da opor tu ni -
da de.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to, no bre Se na dor
Ri car do San tos, por 20 mi nu 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, pas sa da 
mais de uma dé ca da da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção 
bra si le i ra de 1988, as con se qüên ci as das mu dan ças
no re gi me fis cal do País trou xe ram, do pon to de vis ta
tri bu tá rio, a di mi nu i ção da par ti ci pa ção na re ce i ta glo -
bal da União, que era de 71% an tes da Cons ti tu i ção
de 1988, para 68% nos dias atu a is. Os Esta dos, que
an tes fi ca vam com 26% do bolo tri bu tá rio glo bal au -
men ta ram sua par ti ci pa ção para cer ca de 27% atu al -
men te. Qu an to aos mu ni cí pi os, sua par ti ci pa ção –
que era de 3% – su biu para 5% e man te ve-se nes se
pa ta mar, por te rem com pen sa do a re du ção das trans -
fe rên ci as do FPM e do ICMS com o au men to da ar re -
ca da ção pró pria.

Com re la ção à re dis tri bu i ção da re ce i ta glo bal
dos tri bu tos, é im por tan te men ci o nar os se guin tes as -
pec tos:

– Nos anos mais re cen tes, prin ci pal -
men te, a ins ti tu i ção de no vos im pos tos fe -
de ra is sob a for ma de con tri bu i ções, a
exem plo da CPMF e da Con tri bu i ção So ci al
So bre o Lu cro Lí qui do, foi res pon sá vel por
man ter a po si ção re la ti va da União na re ce i -
ta glo bal em de ter mi na dos pa ta ma res. Sem
as con tri bu i ções que não são par ti lha das
com Esta dos e Mu ni cí pi os – a exem plo de
Impos to de Ren da e IPI –, o Go ver no Fe de ral
te ria, com a re for ma fis cal da Cons ti tu i ção
de 1988, par ce la sig ni fi ca ti va men te me nor
da re ce i ta;

– A de so ne ra ção do ICMS nas ex por -
ta ções e os in cen ti vos con ce di dos pe los
Esta dos em de cor rên cia da guer ra fis cal
não per mi ti ram que os mes mos se sus ten -
tas sem em ní ve is re la ti vos mais ele va dos da 
re ce i ta glo bal de tri bu tos, que che gou a atin -
gir 30% no pe río do sub se qüen te à vi gên cia
da nova Cons ti tu i ção.

A tese, mu i tas ve zes re pe ti da, de que a des -
cen tra li za ção de re ce i tas não foi acom pa nha da de
uma des cen tra li za ção con co mi tan te de en car gos
não está bem fun da men ta da.

Se gun do ar ti go de José Ro ber to Ro dri gues
Afon so e Éri ka Amo rim Ara ú jo, téc ni cos do BNDES,
pu bli ca do em Ca der nos Ade na u er, nº 4, do ano 2000,
”hou ve um pro ces so si len ci o so de as sun ção de en -
car gos, mal pla ne ja dos, é ver da de, mas de fun da -
men tal im por tân cia para con so li dar a des cen tra li za -
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ção fis cal“. Para os au to res, a que da do vo lu me e da
qua li da de dos ser vi ços pres ta dos pelo Go ver no Cen -
tral só não pro vo cou uma cri se so ci al de ma i o res pro -
por ções por que foi par ci al men te ate nu a da pelo au -
men to das ações es ta du a is e mu ni ci pa is, prin ci pal -
men te em edu ca ção, sa ú de, ha bi ta ção, in -
fra-estrutura e mes mo se gu ran ça pú bli ca.

Uma ques tão fun da men tal nes sa dis cus são é
que a des cen tra li za ção fis cal – em es pe ci al a re dis tri -
bu i ção das re ce i tas – ten de a fa vo re cer Esta dos e Mu -
ni cí pi os de for te base eco nô mi ca.

Para Fer nan do Re sen de, do IPEA, o cer ne da
ques tão está na di fi cul da de em con ci li ar a des cen tra -
li za ção de re ce i tas e en car gos com a ne ces si da de de
com pen sar as de si gual da des en tre as gran des re -
giões do País e os de se qui lí bri os ob ser va dos den tro
das mes mas.

De fato, a ele va da de si gual da de na dis tri bu i ção
re gi o nal e mu ni ci pal da ren da, in clu in do as re ce i tas
pú bli cas, gera pro ble mas so ci a is de di fí cil so lu ção no
pró prio âm bi to lo cal e aca ba es ti mu lan do mi gra ções
po pu la ci o na is no sen ti do dos prin ci pa is cen tros ur ba -
nos – pro ces so este que se en con tra na base do cres -
ci men to de sor de na do das gran des ci da des e na ex -
pan são dos bol sões de po bre za das re giões me tro po -
li ta nas, prin ci pal men te. Nes se sen ti do, con cen tra ção
eco nô mi ca e ri que za con vi vem – nos gran des cen tros 
– lado a lado com aglo me ra dos po pu la ci o na is de ba i -
xís si mo ní vel de ren da, ce ná rio do Bra sil ur ba no dos
dias atu a is.

Um dos fa to res que con tri bui para essa dis pa ri -
da de – o prin ci pal ob je to de nos so pro nun ci a men to –
são os cri té ri os de dis tri bu i ção do ICMS, de fi ni dos no
art. nº 158, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que, em 
sua es sên cia, pri vi le gi am os mu ni cí pi os de ma i or
den si da de eco nô mi ca.

Tra mi ta no Con gres so um nú me ro ex pres si vo de 
pro pos tas de emen das à Cons ti tu i ção tra tan do da
ques tão da re par ti ção das re ce i tas do Impos to so bre
a Cir cu la ção de Mer ca do ri as na qui lo que diz res pe i to
à quo ta par te mu ni ci pal.

Isso re fle te um cer to des con for to e in con for mis -
mo com a nor ma que atu al men te re gu la a dis tri bu i ção 
des ses re cur sos que, em úl ti ma ins tân cia, tem ori gem 
na ên fa se ex ces si va atri bu í da ao va lor fis cal adi ci o na -
do, como ele men to de ter mi nan te na apu ra ção da re -
ce i ta do ICMS em cada mu ni cí pio.

O va lor adi ci o na do – como con ce i to eco nô mi co
– guar da es tre i ta cor re la ção com o va lor da trans for -
ma ção in dus tri al e da pro du ção de ser vi ços de cada
mu ni cí pio. Isto im pli ca que os mu ni cí pi os de ma i or ex -

pres são eco nô mi ca, por se rem pó los in dus tri a is e de
ser vi ços, aca bam con cen tran do, de acor do com os
cri té ri os fi xa dos na Cons ti tu i ção, a ma i or par ce la do
”bolo“ do ICMS, em de tri men to dos mu ni cí pi os que
têm sua base eco nô mi ca con cen tra da na pro du ção
de ma té ri as-primas do se tor pri má rio, como, por
exem plo, agri cul tu ra, mi ne ra ção, in dús tria ex tra ti va
ve ge tal, prin ci pal men te.

Além do mais, há ou tras ra zões para se ques ti o -
nar o ele va do peso re la ti vo do cri té rio do va lor adi ci o -
na do na dis tri bu i ção do ICMS aos mu ni cí pi os, con for -
me hoje está ins cri to na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em pri me i ro lu gar, o va lor adi ci o na do, que re fle -
te o va lor glo bal das ri que zas pro du zi das em uma de -
ter mi na da re gião, está cada vez mais se afas tan do da 
den si da de de mo grá fi ca dos mu ni cí pi os, sen do mais
afe ta do pelo vo lu me do ca pi tal pro du ti vo das em pre -
sas in dus tri a is de gran de por te ou pela sede fis cal
das gran des em pre sas co mer ci a is e de ser vi ços.

Em se gun do lu gar, as ino va ções tec no ló gi cas
no co mér cio, com o uso da in for má ti ca e da Inter net,
es tão cri an do opor tu ni da des de ne gó ci os em es tru tu -
ras pe que nas ou mes mo ”vir tu a is“, aten den do di re ta -
men te os con su mi do res, ge ran do pou co ou ne nhum
va lor adi ci o na do para os res pec ti vos mu ni cí pi os.

Em ter ce i ro lu gar, a ex pan são da eco no mia in -
for mal cria ocu pa ções, mas pou ca in fluên cia tem na
expan são da ren da vi sí vel em ter mos de mer ca do e,
por tan to, no va lor adi ci o na do agre ga do pelo mu ni cí pio.

Por es ses mo ti vos, apre sen ta mos à aná li se des ta
Casa o Pro je to de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 39/2000,
com o qual pre ten de mos cor ri gir essa dis tor ção atra -
vés da re du ção do peso re la ti vo do cri té rio do va lor
adi ci o na do na de ter mi na ção do ín di ce de par ti ci pa -
ção do mu ni cí pio na co ta-parte do ICMS. Essa par ti ci -
pa ção se ria re du zi da de um mí ni mo de 75%, atu al -
men te vi gen te na Cons ti tu i ção, para um piso in fe ri or
de 50%. Con co mi tan te men te, am plia-se para até
50% a par ce la a ser dis tri bu í da de acor do com os cri -
té ri os da le gis la ção es ta du al, in cor po ran do-se, em
ma i or pro por ção, va riá ve is tais como po pu la ção, área
do mu ni cí pio, nú me ro de pro pri e da des agrí co las exis -
ten tes no mu ni cí pio, va lor da pro du ção agrí co la do
mu ni cí pio, ob ser van do-se ape nas a par ti ci pa ção,
obri ga tó ria, den tre es ses cri té ri os, da va riá vel ”po pu -
la ção re si den te“ na de ter mi na ção do ín di ce de par ti ci -
pa ção, que pas sa ria a res pon der por 40%, no mí ni mo, 
da par ce la de dis tri bu i ção que atu al men te é de le ga da 
à lei es ta du al. 

Cabe, ain da, des ta car que nos sa pro pos ta é fle -
xí vel e per mi te con tem plar si tu a ções di fe ren ci a das de 
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cada Esta do, que pas sa ria a ter ma i or grau de li ber -
da de no es ta be le ci men to de sua dis tri bu i ção do
ICMS.

No caso do Espí ri to San to, por exem plo, hoje,
apro xi ma da men te 50% do ”bolo“ to tal do ICMS ge ra -
do no Esta do é dis tri bu í do para os mu ni cí pi os da área
me tro po li ta na da Gran de Vi tó ria. Isso traz, como con -
se qüên cia, uma gran de con cen tra ção de re ce i ta pú -
bli ca nos mu ni cí pi os da área me tro po li ta na, em de tri -
men to dos mu ni cí pi os do in te ri or, que têm sua base
eco nô mi ca es sen ci al men te fun da da na agri cul tu ra,
es pe ci al men te no café. Isso acar re ta uma pres são
mu i to gran de no sen ti do de es ti mu lar mi gra ções do in -
te ri or do Espí ri to San to para os prin ci pa is cen tros ur -
ba nos, prin ci pal men te para a área me tro po li ta na. Evi -
den te men te, os mu ni cí pi os que pos su em ma i or ca pa -
ci da de de in ves ti men to e for ne ci men to de ser vi ços
têm ma i or po der de atra ção de em pre sas, de no vas
ati vi da des eco nô mi cas, de no vos pos tos de tra ba lho,
de me lho rar ser vi ços pú bli cos na área de edu ca ção e
sa ú de e, por tan to, com isso, apre sen tam uma ca pa ci -
da de mu i to ma i or de atra ção de po pu la ção.

Nes ta nos sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal, se gun do si mu la ção que fi ze mos, para o caso es -
pe cí fi co do Espí ri to San to, dos 78 mu ni cí pi os exis ten -
tes, 72 ga nha ri am. Ou seja, a es ma ga do ra ma i o ria
dos mu ni cí pi os te ria um in cre men to de re ce i ta do
ICMS, di mi nu in do sen si vel men te o grau de con cen -
tra ção que, hoje, ob ser va-se na dis tri bu i ção do ”bolo“
do ICMS da quo ta-parte mu ni ci pal no Esta do do Espí -
ri to San to.

Uma ou tra ino va ção im por tan te que in clu í mos
na nos sa pro pos ta é a de fi ni ção de um pe río do de tran -
si ção de 5 anos para apli ca ção dos no vos cri té ri os pro -
pos tos, as se gu ran do um ajus ta men to gra du al até
atin gir ple na men te o novo ín di ce de par ti ci pa ção, ate -
nu an do os efe i tos de que da de re ce i ta nos ca sos em
que isso se ve ri fi car – o que po de rá, ain da, ser mi ni -
mi za do por um es for ço de cres ci men to da re ce i ta tri -
bu tá ria pró pria e da ex pan são da base tri bu tá ria do
mu ni cí pio que vier a per der re ce i ta, por meio da in du -
ção de no vas ati vi da des eco nô mi cas.

Acre di ta mos que essa pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal aten de a duas con di ções es sen ci a is
para me lhor dis ci pli nar o es ta be le ci men to da co -
ta-parte do mu ni cí pio: a pri me i ra re fe re-se ao fato de
que a di ver si da de das re a li da des re gi o na is em nos so
País, como já ex pos to, exi ge uma ma i or in ter fe rên cia
do po der lo cal na bus ca de uma so lu ção para um pro -
ble ma tão com ple xo. 

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES) – 
Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na dor
Ri car do San tos, que ro ser um dos sig na tá ri os da pro -
pos ta que V. Exª apre sen ta. Pen so que o im por tan te é
que se diga o se guin te: che ga de a União se in tro me -
ter em como o Esta do deve dis tri bu ir a sua re ce i ta –
esse, cre io, é o de fe i to bá si co. Mas como es ta mos
par tin do daí, a União, ago ra, deve cor ri gir o que fez
de er ra do. Essa é uma de ci são so be ra na das as sem -
bléi as le gis la ti vas. Esta mos ca mi nhan do em di re ção
a um pro ces so de es va zi a men to do in te ri or do Bra sil.
Isso acon te ce no Espí ri to San to e, te nho cer te za, no
Bra sil. Esta mos en chen do, in chan do as ca pi ta is, au -
men tan do a mi sé ria, o so fri men to da que les que per -
de ram a opor tu ni da de de vi ver no in te ri or, uma vez
que, se gun do o pro ces so em vi gor, ar re ca da-se no in -
te ri or e apli ca-se na ca pi tal, na re gião me tro po li ta na.
E veja V. Exª que não é um fe nô me no que se dá so -
men te no Bra sil. Há pou co tem po, aqui es te ve um de -
pu ta do ale mão – um ba rão, de nome, se não me en -
ga no, Von Hol len Baün – que nos dis se numa con ver -
sa in for mal aqui no Se na do, que, na Ale ma nha, ocor -
re isso. Dis se que a fa mí lia dele, uma fa mí lia no bre,
an ti ga, é tra di ci o nal na cri a ção de por cos. Dis se tam -
bém que os par la men ta res que se ele gem na Ale ma -
nha ou são mé di cos, ou são pro fes so res, sem pre de
área ur ba na. A área agrí co la foi fi can do sem re pre -
sen tan tes, o que di fi cul tou mu i to essa ati vi da de na
Ale ma nha. A fa mí lia dele pas sou a cri ar por cos nos
Esta dos Uni dos para ex por tar para a Ale ma nha –
uma con su mi do ra tra di ci o nal, com aque les pra tos
ale mães à base de car ne de por co –, pois saía mais
ba ra to, por que nos Esta dos Uni dos ha via uma cons -
ciên cia ru ra lis ta um pou co mais acen tu a da do que a
Ale ma nha. Então, a emen da que V. Exª se pro põe a
apre sen tar co me ça a cor ri gir esse pro ble ma, fa zen do
com que o in te ri or, ao in vés de ar re ca dar e man dar
para as ca pi ta is, te nha uma par ti ci pa ção mais equi li -
bra da nes ses re cur sos. Além dis so, que te nha me lho -
ria em suas con di ções ur ba nas de hi gi e ne, sa ne a -
men to e que as pes so as pos sam lá vi ver e tra ba lhar.
Em al guns pa í ses, exis te até um mo vi men to de vol ta
ao in te ri or. As pes so as pas sam até a ga nhar me nos, a 
fim de vi ve rem com mais tran qüi li da de no in te ri or de
seus pa í ses. Cum pri men to V. Exª pela emen da que se 
pro põe a apre sen tar, pois ela tem um pé no pre sen te
e ou tro no fu tu ro do Bra sil. Por isso, de se jo ser um dos 
sig na tá ri os da emen da. V. Exª pen sa com gran de cla -
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ri vi dên cia no que po de rá acon te cer com o Esta do do
Espí ri to San to se a emen da não for apro va da, a to que 
de ca i xa, no Con gres so Na ci o nal.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço com mu i ta sa tis fa ção o apar te e a opi nião
qua li fi ca da do Se na dor Ger son Ca ma ta, que é um crí -
ti co des ta si tu a ção de con cen tra ção de re ce i ta e ren -
da, prin ci pal men te no Esta do do Espí ri to San to, onde
vi ve mos. S. Exª, quan do Go ver na dor, pro cu rou cor ri -
gir a si tu a ção por meio de in ves ti men tos nos Mu ni cí -
pi os do in te ri or do Esta do. Com cer te za, foi o Go ver no 
do Esta do que mais se pre o cu pou em in ves tir em in -
fra-estrutura eco nô mi ca e so ci al, em es tra das e em
ele tri fi ca ção ru ral, com o ob je ti vo de cor ri gir a imen sa
dis tor ção que a dis tri bu i ção de re cur sos do ICMS traz
para o in te ri or do Bra sil. Por tan to, com mu i to pra zer,
agre go esse apar te que V. Exª traz ao meu pro nun -
ci amento.

Essa pro pos ta já está na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e ape la mos que tra mi te o
mais ra pi da men te pos sí vel, com o fim de mu dar mos
esse qua dro que hoje afe ta a es ma ga do ra ma i o ria
dos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Mu i to obri ga do, Se na dor
Ger son Ca ma ta.

Por fim, Srs. Se na do res, des ta ca mos que a se -
gun da pré-condição es sen ci al à me lhor dis ci pli na
para o es ta be le ci men to da quo ta-parte do ICMS se ria 
con si de rar a va riá vel po pu la ção re si den te, in di ca dor
re co nhe ci da men te im por tan te na de ter mi na ção da
de man da de bens e ser vi ços pú bli cos.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. 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. Anto nio 
Car los Va la da res, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, do PFL de Ro ra i ma.
V. Exª terá 20 mi nu tos para fa zer o seu dis cur so.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL  RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do
fa la mos do nos so País, nor mal men te so mos le va dos
a ima gi nar o Bra sil dos gran des cen tros, o Bra sil do
Rio de Ja ne i ro, de São Pa u lo, en fim, dos ri cos Esta -
dos do Sul e do Su des te. De re pen te, quan do há uma
re fe rên cia elo gi o sa, nós pre ci sa mos re gis trá-la, Sr.
Pre si den te. E é o que que ro fa zer aqui.

Re fi ro-me à ma té ria pu bli ca da na re vis ta IstoÉ
de 11 de abril des te ano, a res pe i to de uma pes qui sa

so bre a do en ça de Cha gas que está sen do re a li za da
na Ama zô nia. São mais de 160 pes qui sa do res, dou -
to res e alu nos de 25 uni ver si da des de nor te a sul do
Bra sil, en vol vi dos no ma pe a men to da se qüên cia ge -
né ti ca da bac té ria cha ma da Chro mo bac te ri um vi o la -
ce um.

A no tí cia re al men te é mu i to im por tan te, uma vez 
que vá ri os pes qui sa do res bra si le i ros de nor te a sul,
como diz a re vis ta, bus cam o tra ta men to para uma
do en ça que afli ge mi lhões de bra si le i ros  a do en ça de
Cha gas. Con tu do, Sr. Pre si den te, faço ou tro re gis tro
que na ver da de é um la men to. A man che te des sa ma -
té ria diz: ”Do Oi a po que ao Chuí“, que ren do di zer do
Extre mo Nor te ao Extre mo Sul do Bra sil. A re vis ta,
por tan to, co me te um erro ge o grá fi co ter rí vel, de -
mons tran do que mes mo a eli te in te lec tu al de uma re -
vis ta como a IstoÉ não sabe que, des de 1998, já foi
de fi ni do o real pon to ex tre mo do Nor te do País, por
apa re lhos in con tes tá ve is como o GPS. Com a pre -
sen ça da tal equi pa men to na re gião, co lo cou-se um
mar co de fi ni ti vo no Mon te Ca bu raí, si tu a do a 84 km
ao nor te do Oi a po que, lá no Esta do de Ro ra i ma.

Por tan to, Sr. Se na do res, o pon to ex tre mo do
Nor te do Bra sil não é o Oi a po que. Ape sar dis so, uma
re vis ta do al can ce da IstoÉ ain da pu bli ca tal in for ma -
ção. E o pior: isso tam bém está nos li vros de Ge o gra -
fia, nas mú si cas, na te le vi são. Ou seja, nos sas cri an -
ças es tão apren den do er ra do. Admi te-se que jor na lis -
tas e a in te lec tu a li da de atu al ain da es te jam er ran do
por que apren de ram que era o Oi a po que, mas não
con si go com pre en der que es te ja mos en si nan do er ra -
do a nos sas cri an ças, uma vez que o Mi nis té rio da
Edu ca ção tem co nhe ci men to do fato e o IBGE já re fe -
ren dou a si tu a ção.

Para re for çar este re gis tro, Sr. Pre si den te, que ro 
ler um do cu men to emi ti do pelo Co man do da Fron te i ra 
Ro ra i ma e pelo 7º Ba ta lhão de Infan ta ria de Sel va,
que se in ti tu la Ope ra ção Extre mo Nor te:

O Co man do da Fron te i ra Ro ra i ma / 7º
Ba ta lhão de Infan ta ria de Sel va – ”Ba ta lhão
For te São Jo a quim“, su bor di na do à 1ª Bri -
ga da de Infan ta ria de Sel va, in te gran te do
Co man do Mi li tar da Ama zô nia, re a li zou ex -
pe di ção para tro ca do Pa vi lhão Na ci o nal, no 
topo do Mon te Ca bu raí (a 1.456 me tros de
al ti tu de), pró xi mo à sede do Mu ni cí pio de
Uira mu tã, Esta do de Ro ra i ma, onde será
cons tru í do o 6º Pe lo tão Espe ci al de Fron te i ra.

Pon to ex tre mo nor te do Bra sil, si tu a do
a 84 km aci ma da la ti tu de do Oi a po que, en -
con tra-se a 500 me tros da Gu i a na
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[ex-Guiana Ingle sa], pos su in do for ma ção
ge o ló gi ca se me lhan te à do Mon te Ro ra i ma,
ca rac te ri za do por ín gre me en cos ta do lado
gui a nen se e su a ve mo vi men to do lado bra -
si le i ro.

O do cu men to ex pe di do pelo 7º Ba ta lhão faz
uma sé rie de cons ta ta ções e ter mi na di zen do:

A mí dia es ta va pre sen te com
represen tan tes da Rede Glo bo, Ban de i ran -
tes, TVE e órgãos de im pren sa es cri ta. Fo -
ram par ce i ros do Exér ci to nes ta ope ra ção,
per mi tin do o su ces so da mes ma, o Go ver no 
de Ro ra i ma, Iba ma e as em pre sas: Ama zô -
nia Ca lu lar, Glo bal Star, Ca bu raí Táxi Aé reo
e Roc co Pro du ções.

Essa ope ra ção foi re a li za da pela 1ª
vez, em se tem bro de 1998, para a iden ti fi ca -
ção do Extre mo Nor te. Ape sar dis so, ain da
le mos em li vros di dá ti cos a er ra da in for ma -
ção de que o Oi a po que é o pon to ex tre mo
do Bra sil. O Go ver no de Ro ra i ma já so li ci -
tou, des de 1998, aos Mi nis té ri os da Edu ca -
ção e Re la ções Exte ri o res, que fos se fe i to o
re co nhe ci men to ofi ci al.

Mais uma vez o Exér ci to Bra si le i ro
está pre sen te em um gran de mo men to da
vida na ci o nal.

Sr. Pre si den te, faço este re gis tro jus ta men te
para mos trar como o Bra sil do Sul ma ra vi lha, o Bra -
sil que ain da se si tua a les te da ima gi ná ria li nha de
Tor de si lhas, ig no ra o ou tro Bra sil que está na Ama -
zô nia, no Nor te, o Bra sil que está hoje ame a ça do
pelo trá fi co, pelo con tra ban do de ar mas. Vi mos ago -
ra, por exem plo, a pri são de um tra fi can te bra si le i ro
na Co lôm bia e a sua afir ma ção de que o trá fi co pe -
sa do vin do da que le país é fe i to via Ama zô nia. 

Então, Sr. Pre si den te, ape lo à Pre si dên cia des ta 
Casa para que, por meio de ofí cio, so li ci te ao Mi nis té -
rio da Edu ca ção e ao Go ver no Fe de ral que faça es -
sas cor re ções. Faço este re gis tro para toda a Na ção e 
peço à re vis ta IstoÉ que re ti fi que essa ma té ria.

Sr. Pre si den te, tra go tam bém um ape lo da Uni -
ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma, o qual já en ca mi nhei,
pe las vias da as ses so ria par la men tar, ao Mi nis té rio.
Como atu al men te ain da se con fun de Ron dô nia com
Ro ra i ma, a ca pi tal do Acre com a ca pi tal de Ro ra i ma,
os bra si le i ros pre ci sam co nhe cer mais o Bra sil.

Em Ro ra i ma, exis te uma uni ver si da de fe de ral,
im plan ta da em 1990 – por tan to, com 11 anos de fun -

ci o na men to –, que vem ten do um tra ta men to idên ti co
ao de uma uni ver si da de cen te ná ria, que tem já seus
pro fes so res em nú me ro su fi ci en te – ou qua se –, que
pos sui dou to res, mes tres e pós-doutores. A nos sa
uni ver si da de es tá-se con so li dan do e pre ci sa, por tan -
to, de um tra ta men to di fe ren ci a do. Na re a li za ção do
Pro vão, por exem plo, to dos são ava li a dos igual men -
te, mas não é dito à po pu la ção que a nos sa uni ver si -
da de está há vá ri os anos ten tan do fa zer con cur sos
para pre en cher va gas ne ces sá ri as para o fun ci o na -
men to dos seus cur sos e não con se gue. Em al guns
ca sos, os cur sos fun ci o nam com pro fes so res vo lun tá -
ri os, que são ape nas pes so as gra du a das nas di ver -
sas áre as do sa ber.

De i xo aqui re gis tra do o ofí cio do Re i tor da Uni -
ver si da de de Ro ra i ma, que me so li ci ta in ter ce der jun -
to ao Mi nis té rio da Edu ca ção:

Se nhor Se na dor:
É do Vos so co nhe ci men to o sig ni fi ca do 

que tem a edu ca ção como o ca mi nho mais
se gu ro de que dis põe o ci da dão po bre, para 
con quis tar me lho res con di ções de vida.

A Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma é
de fun da men tal im por tân cia para que o
povo ro ra i men se te nha a pos si bi li da de de
al can çar essa con quis ta que é a edu ca ção
pú bli ca.

A Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma,
cons ci en te de seu pa pel na bus ca de ala -
van cas para o de sen vol vi men to da co mu ni -
da de da qual faz par te e sa be do ra de que
não se en con tra so zi nha nes sa em pre i ta da,
con vi da V. Exª a so mar for ças e co la bo rar na 
cons tru ção das al ter na ti vas que a nos sa so -
ci e da de ca re ce. Para isso, ne ces si ta mos de
uma uni ver si da de for te e com pes so al su fi ci -
en te para aten der a de man da da nos sa so -
ci e da de por edu ca ção su pe ri or pú bli ca.

So li ci ta mos a V. Exª o apo io ao ple i to
fe i to ao Mi nis tro da Edu ca ção na con tra ta -
ção de 120 pro fes so res, em re gi me de efe ti -
vi da de, para aten der a de man da de ofer tas
de dis ci pli nas dos di ver sos cur sos da nos sa
Insti tu i ção de Ensi no Su pe ri or.

Res pe i to sa men te, – Prof. Dr. Fer nan -
do Me ne zes, Re i tor/UFRR.

Sr. Pre si den te, so li ci to que cons te des te meu
pro nun ci a men to o do cu men to a que se re fe riu o Pro -
fes sor Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma.
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Te nho a hon ra de ser o au tor do pro je to de lei
que cri ou a Uni ver si da de do meu Esta do – um pro je to
au to ri za ti vo, aco lhi do pela Câ ma ra e pelo Se na do e
san ci o na do pelo Pre si den te José Sar ney –, que pre -
ci sa de um tra ta men to di fe ren ci a do. Não é pos sí vel
tra tar uma uni ver si da de dis tan te do cen tro de po der
do País, dos cen tros de ex ce lên cia, da mes ma ma ne i -
ra com que se tra ta uma uni ver si da de im por tan te de
São Pa u lo ou do Rio de Ja ne i ro.

Ao mes mo tem po em que a Uni ver si da de Fe de ral
tem essa di fi cul da de e esse tra ta men to, o Mi nis té rio
de Edu ca ção aca ba de au to ri zar vá ri os cur sos par ti -
cu la res no meu Esta do. Não te nho nada con tra a es -
co la pri va da ou o en si no pri va do, que, em mu i tos lu -
ga res, su pre a au sên cia do en si no pú bli co. Não é o
caso do Esta do de Ro ra i ma, no que tan ge aos pri me i -
ro e se gun do gra us, pois ape nas duas es co las par ti -
cu la res exis tem. Por tan to, 96% ou mais das ins ti tu i -
ções de en si no de pri me i ro e se gun do gra us são do
Esta do ou do Mu ni cí pio.

Qu an to ao ter ce i ro grau, te mos a Uni ver si da de,
que ofe re ce inú me ros cur sos, in clu si ve o de Me di ci -
na, e que tem essa di fi cul da de para fun ci o nar, por que
o Bra sil olha ape nas para o li to ral. Tudo se pla ne ja e
se pen sa em ter mos do li to ral. Os re cur sos vão para
onde há mais pes so as. Assim, mais gen te con ti nua
indo para as gran des ci da des, agra van do as si tu a ções
so ci a is se ri ís si mas de mo ra dia, sa ú de e edu ca ção.

Sr. Pre si den te, nes sa es te i ra de re gis tros de
des ca sos com o Bra sil do nor te, com a Re gião Nor te,
con fun di da ain da com a Nor des te – mu i tas ve zes, o
su lis ta cha ma de nor tis ta o nor des ti no por que re al -
men te não co nhe ce a ge o gra fia do País –, leio ain da
um ape lo e uma de nún cia do Ve re a dor Edson Pa i va
da Sil va, da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luiz do Ana uá,
um Mu ni cí pio ao sul do meu Esta do: 

Exce len tís si mo Sr. Se na dor,
Na qua li da de de re pre sen tan te do povo 

do Mu ni cí pio de São Luiz do Ana uá/RR, te -
nho a hon ra de cum pri men tá-lo e de, na
opor tu ni da de, pa ra be ni zá-lo pe los seus
pro nun ci a men tos na tri bu na do Se na do Fe -
de ral, sem pre em de fe sa dos pro ble mas do
nos so Esta do de Ro ra i ma.

Nes ta opor tu ni da de, que ro aqui re la tar 
um pro ble ma gra vís si mo em nos so Mu ni cí -
pio, com re fe rên cia aos as sen ta men tos do
Incra, que é pior que o de nun ci a do pela
Rede Glo bo, ocor ri do nos as sen ta men tos
do Esta do do Pará, no dia 26 de mar ço do
cor ren te ano. Nos as sen ta men tos de São

Luiz do Ana uá/RR (Bom Su ces so e Ser ra
Dou ra da), vá ri as pes so as se ca das tra ram
no Incra, re ce be ram par te dos re cur sos des -
ti na dos ao as sen ta do, e mu i tos não sa bem
se quer onde fica o lote. Ou tros fo ram be ne -
fi ci a dos e, pos te ri or men te, ven de ram os lo -
tes; ou tros, os aban do na ram.

Enquan to isso, exis tem pais de fa mí li as 
que de fato ne ces si tam de um pe da ço de
ter ra, mu i tas das ve zes em bre nha do na
mata sem es tra das, en quan to ou tros di zem
ser pos su i do res de dois até seis lo tes em
as sen ta men tos que já pos su em es tra da,
como é o caso do Assen ta men to Bom Su -
ces so, na vi ci nal 22, des te Mu ni cí pio.

Por isso, na qua li da de de re pre sen -
tan te do povo de meu Mu ni cí pio, so li ci to de
V. Exª provi dên ci as no sen ti do de re sol ver
os pro ble mas aqui ci ta dos. Se for o caso,
es ta rei à dis po si ção do Incra ou de ou tro ór -
gão fis ca li za dor para pres tar ma i o res in for -
ma ções.

Gos ta ria ain da de su ge rir ao Incra que
cada Mu ni cí pio que pos sua as sen ta men to
te nha um exe cu tor res pec ti vo. Assim, evi ta -
ría mos a má dis tri bu i ção de ter ras, com a
fis ca li za ção do exe cu tor, e com cer te za es -
ta re mos aju dan do to dos aque les que ne ces -
si tam de lote para so bre vi vên cia de suas
res pec ti vas fa mí li as. Peço a V. Exª que, se
pos sí vel, in clua no seu pro nun ci a men to as
pre o cu pa ções aqui ci ta das por este Ve re a dor.

Sr. Pre si den te, esta é uma de nún cia sé ria.
Espe ro que o Pre si den te do Incra e o Mi nis tro do
De sen vol vi men to Agrá rio to mem co nhe ci men to e
ado tem pro vi dên ci as. Ofi ci a rei ao Mi nis tro e ao Pre -
si den te do Incra, ao mes mo tem po em que es pe ro
do Mi nis tro da Edu ca ção aten ção para com as so li -
ci ta ções da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma.

Por fim, re i te ro o ape lo para a cor re ção e atu a li -
za ção do mapa do nos so País, já que, na épo ca em
que se de fi niu que o Oi a po que era o ex tre mo nor te,
não ha via, com cer te za, um apa re lho cha ma do GPS
nem os sa té li tes a mos trar a ver da de i ra re a li da de do
nos so mapa. 

Sr. Pre si den te, ape lo mais uma vez a to dos os
Srs. Se na do res e es pe ci al men te aque les Se na do res
de ou tras Re giões, do Sul e do Su des te, que nos aju -
dem nes sa luta para que o Bra sil seja bra si le i ro de
Nor te a Sul, de Les te a Oes te, para que não con ti nu e -
mos no País com esse pre con ce i to em re la ção à Re -
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gião Nor te e com esse des co nhe ci men to em ra zão do 
que lá ocor re, es que cen do os 25 mi lhões de bra si le i -
ros que ha bi tam a nos sa Ama zô nia bra si le i ra.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCAN-
TI EM SEU PRONUNCIAMENTO:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

GABINETE DO REITOR

Ofí cio nº 26/2001 – GR 

Boa Vis ta, 21 de fe ve re i ro de 2001

A Sua Exce lên cia
O Se nhor Dr. Pa u lo Re na to Sou za
DD Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção
Bra sí lia – DF

Se nhor Mi nis tro,
É bem co nhe ci do de Vos sa Exce lên cia, que a Uni ver si da -

de Fe de ral de Ro ra i ma, como as de ma is uni ver si da des pú bli cas
bra si le i ras, pas sa por sé ri as di fi cul da des no que per ti ne ao qua -
dro de pro fes so res. Tra ta-se de no vel ins ti tu i ção que, para o aten -
di men to dos re cla mos da so ci e da de, au men tou a ofer ta de cur -
sos e de va gas, por via de con se qüên cia, ins ta lan do 18 cur sos,
com 24 ha bi li ta ções, em ape nas cin co anos.

Ve ri fi ca–se, po rém, que a con tra ta ção de pes so al efe ti vo e
a do ta ção de re cur sos fi nan ce i ros para fa zer fren te a tais de man -
das, não acom pa nha ram esse es for ço ins ti tu ci o nal. Em adi ção,
so freu, ao lon go da sua cur ta exis tên cia, uma eva são de do cen -
tes, fa ci li ta da pela via da re dis tri bu i ção, e como re sul ta do de des -
gas tan te pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, a de mis são, por jus -
ta ca u sa, de ou tros, re sul tan do daí, ex ces si va re ten ção de alu -
nos, one ran do ain da mais o pro ces so de en si no.

A cre di bi li da de na ins ti tu i ção, aba la da no pas sa do, vem,
se gu ra e gra da ti va men te, sen do res ta u ra da. Du ran te os pri me i ros 
dez me ses da nos sa ges tão foi im ple men ta da uma sé rie de me -
di das de ca rá ter emer gen ci al, efe ti van do-se pa ra le la men te mi -
nu ci o so levan ta men to das ne ces si da des des ta casa de en si no,
base para o seu pla no de de sen vol vi men to.

A in fra-estrutura exis ten te, cons tru í da ori gi na ri a men te para 
fim di ver so e adap ta da para fins de en si no, qua se che ga ao seu
li mi te fun ci o nal, im pon do di fi cul da des às ati vi da des do cen tes,
pre ci sa ser re cons tru í da, re a dap ta da e re di men si o na da para con -
ce der-lhe um mí ni mo de efi cá cia. Ade ma is dis so, a afli ti va ca rên -
cia de pro fes so res, pre ci sa ur gen te men te ser re sol vi da.

Di an te de tão gra ve mol du ra, com o es tri to in tu i to de evi tar
con cor rer para ma i or agra va men to do qua dro, vi mo-nos com pe li -
dos a sus pen der, no âm bi to da UFRR, as ces sões, re dis tri bu i -
ções e li cen ças de con ces são não–obri ga tó ria aos ser vi do res.

So men te à gui sa de ilus tra ção, para que Vos sa Exce lên cia 
pos sa aqui la tar a ca rên cia de do cen tes em to dos os cur sos da
ins ti tu i ção, e cons ta tar que o dé fi cit se apro xi ma da in su por ta bi li -
da de, ofe re ço–lhe a se guin te cons ta ta ção: o ba cha re la do em Me -
di ci na fun ci o na com ape nas sete pro fes so res, sen do cin co efe ti -
vos e dois es tran ge i ros, quan do se ve ri fi ca que a mé dia na ci o nal
ul tra pas sa a cen te na de pro fes so res o ba cha re la do em Di re i to

tem nos seus de par ta men tos ape nas cin co pro fes so res efe ti vos
em exer cí cio – o ba cha re la do em Fí si ca pos sui ape nas cin co pro -
fes so res, num con tras te exas pe ra dor quan do um úni co de par ta -
men to, o de fí si ca da UFRJ, que veio ava li ar as nos sas con di ções 
de ofer ta, pos sui 120 pro fes so res.

Enten de mos, nes te mo men to, Se nhor Mi nis tro, o enor me
es for ço e a im por tân cia do bom sis te ma de ava li a ção das uni ver -
si da des, cri a do por Vos sa Exce lên cia, po rém, en quan to não cor ri -
gir mos as dis tor ções as si na la das nos pa rá gra fos an te ri o res, cor -
re mos o ris co de ter como re sul ta do o ru í do mu i to for te da de si -
gual da de.

Di an te do ex pos to, ape la mos para a sen si bi li da de de Vos -
sa Exce lên cia e so li ci ta mos a au to ri za ção para aber tu ra de con -
cur so pú bli co e con tra ta ção ime di a ta de 120 pro fes so res em re gi -
me de efe ti vi da de.

O nú me ro da pla ni lha em ane xo re fle te, de for ma ra ci o nal,
as ne ces si da des mí ni mas para o fun ci o na men to dos cur sos des -
ta ins ti tu i ção, e fo ram de fi ni dos uti li zan do-se o cri té rio da re la ção
do cen te/dis cen te re co men da da pelo pró prio Mi nis té rio da Edu ca -
ção. A cor re ção des ta dis tor ção re pre sen ta con di ção fun da men tal 
em di re ção à me lho ria da qua li da de dos cur sos aqui ofer ta dos,
nos per mi tin do in clu si ve pla ne jar o au men to da ofer ta de va gas,
numa po lí ti ca co e ren te para fa zer fren te às ne ces si da des da nos -
sa po pu la ção.

Ci en tes do acen dra do es pí ri to com que Vos sa Exce lên cia
pro pug na em prol da edu ca ção na ci o nal, aguar da mos o aten di -
men to pos sí vel do nos so ple i to, ao tem po em que apre sen ta mos
as nos sas mais cor di a is sa u da ções.

Res pe i to sa men te, – Fer nan do Antô nio Me ne zes da Sil -
va, Re i tor da UFRR.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, como ter ce i ro ora dor ins cri to, por 20 mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, as sim como foi pos sí vel ao Pre -
si den te Jus ce li no Ku bits chek trans fe rir a Ca pi tal para
o Cen tro-Oeste e cons tru ir Bra sí lia em ape nas um
man da to pre si den ci al, será pos sí vel ao Bra sil, num
man da to de qua tro anos, im ple men tar po lí ti cas que o
trans for mem numa Na ção ci vi li za da e jus ta, de i xan do
o pos to, nada hon ro so, de ser um dos cam peões
mun di a is de de si gual da de so ci o e co nô mi ca.

Para isso, de ve re mos con si de rar va lo res que
não se jam sim ples men te a bus ca do in te res se pró -
prio, como o de se le var van ta gem em tudo, mes mo
que pi so te an do em nos sos pró xi mos. É cla ro que to -
dos de se ja mos o pro gres so, nos so e de nos sos fi lhos, 
mas te re mos so bre tu do que le var em con ta os va lo res 
que são pró pri os da his tó ria da hu ma ni da de e do
Brasil, da bus ca in can sá vel por jus ti ça, ver da de, li -
ber da de, igual da de, so li da ri e da de, fra ter ni da de e
de mo cra cia. 
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Den tre os ins tru men tos com pa tí ve is com es ses
va lo res e ob je ti vos, des ta co: a re a li za ção mais rá pi da
da re for ma agrá ria, num rit mo ma i or do que o da ex -
pul são das fa mí li as do cam po; a ins ti tu i ção de uma
ren da bá si ca ga ran ti da como um di re i to uni ver sal a
to dos os re si den tes no Bra sil, com vis tas a as se gu rar
que to dos te nham o di re i to ina li e ná vel de par ti ci par da 
ri que za da Na ção, am pli an do o grau de li ber da de de
cada pes soa; a im ple men ta ção do or ça men to par ti ci -
pa ti vo, para que to dos pos sam efe ti va men te in flu en ci -
ar as de ci sões de alo ca ção dos re cur sos pú bli cos; o
es tí mu lo às for mas so li dá ri as e co o pe ra ti vas de pro -
du ção; a de mo cra ti za ção das re la ções en tre em pre -
sá ri os e tra ba lha do res; a ex pan são de ci si va do mi cro -
cré di to a ta xas ba i xas de ju ros; o in cre men to das for -
mas múl ti plas de ha bi ta ção po pu lar; a uni ver sa li za -
ção e me lho ria da edu ca ção e do ser vi ço de sa ú de
pú bli ca; e as sim por di an te.

Essas pro po si ções são in te i ra men te com pa tí ve -
is com que Lula e o PT de fen dem. Con si de ro, en tre -
tan to, im por tan te de fen dê-las com ma i or ên fa se e cla -
re za do que até ago ra tem sido fe i to.

De ci di, Sr. Pre si den te, ser can di da to à Pre si dên -
cia, após in ten sa re fle xão e con sul ta às ba ses de meu 
Par ti do. 

Nos úl ti mos dias de mar ço, ouvi de mu i tos com -
pa nhe i ros da di re ção na ci o nal e da ban ca da fe de ral
do PT um for te ape lo no sen ti do de que eu abris se
mão de mi nha pré-candidatura à Pre si den te da Re -
pú bli ca, para que as sim pu dés se mos to dos, con sen -
su almente, ho mo lo gar Luiz Iná cio Lula da Sil va como
nos so can di da to.

Trans mi ti-lhes que iria pen sar so bre o pe di do.
Algu mas pes so as, en tre tan to, afir ma ram que ha via
um gran de nú me ro de mi li tan tes do PT que de se ja -
vam que eu fos se o can di da to e que se ria mais sa u -
dá vel para o Par ti do a re a li za ção de de ba tes e da pré -
via, con for me pre vis to em nos so es ta tu to des de 1991.

Re sol vi en tão fa zer um le van ta men to. 
Ace i tei con vi tes para de ba ter o as sun to no Pi a uí,

no Rio de Ja ne i ro, no Ce a rá, em São Pa u lo, em San ta
Ca ta ri na, no Rio Gran de do Sul, den tre ou tros Esta -
dos. Em to das es sas re u niões, par ti ci pa ram pe tis tas e 
sim pa ti zan tes e es ta be le ceu-se um de ba te so bre
con ti nu ar ou não sen do pré-candidato. É cla ro que
não é todo o Bra sil, mas a amos tra é bas tan te sig ni fi -
ca ti va. Mais de 85%, por ve zes mais de 90%, dis se -
ram, após con sul ta e de ba te com a de fe sa de am bos
os pon tos de vis ta, que eu de ve ria man tê-la.

So li ci tei tam bém que es cre ves sem para o meu
cor re io ele trô ni co, esu plicy@se na do.gov.br. Entre 4 

e 25 de abril, che ga ram ao meu cor re io ele trô ni co
mais de 1100 men sa gens, das qua is 94,5% fa vo rá -
ve is à manu ten ção de mi nha can di da tu ra.

Con ver sei com os De pu ta dos José Ge no í no,
Ge ral do Ma ge la e João Pa u lo, que ha vi am dito, na
Fo lha de S.Pa u lo de on tem, que fui in jus to com o PT.
Sou tes te mu nha de que S. Exªs, as sim como os de ma is 
Par la men ta res do Par ti do, es tão sem pre se re u nin do
com nos sos fi li a dos, e te nho cer te za de que, se per -
gun ta rem, nes sas oca siões, acer ca de mi nha
pré-candidatura, ou vi rão, com a mes ma ên fa se que
eu, ar gu men tos em prol de mi nha per ma nên cia na
dis pu ta.

Re i te ro que es ta rei par ti ci pan do das pré vi as do
PT da ma ne i ra mais res pe i to sa e cons tru ti va em re la -
ção ao Lula. Se ele ga nhar, eu me em pe nha rei com
to das as for ças para que ele seja o Pre si den te. Entre -
tan to, te nho hoje a cla ra cons ciên cia de con tar com o
apo io po pu lar, den tro e fora do Par ti do, para che gar à
vi tó ria tan to da pré via quan to da ele i ção pre si den ci al.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, 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 Edu ar do Su plicy, no li vro que es tou es -
cre ven do, Te o ria Ge ral da Cor rup ção, não há ne nhu -
ma li nha so bre V. Exª. V. Exª não per ten ce ao mun do
da cor rup ção. Mais uma vez, como V. Exª sabe, o meu 
pon to de vis ta se iden ti fi ca com ple ta men te com o seu. 
O Sr. Ge ral do Ma ge la me dis se, na úl ti ma re u nião e
de ba te que ti ve mos, já em ple na es co lha dos
pré-candidatos ma jo ri tá ri os do Par ti do dos Tra ba lha -
do res aqui em Bra sí lia, que ha via lu ta do sem pre para
que hou ves se as pré vi as, e me as sus tei, por que nun -
ca vi o Sr. Ge ral do Ma ge la, ao meu lado, lu tan do a mi -
nha luta, par ti ci pan do dela. Eu, sim, em cer to mo men -
to, tal vez por ca u sa da mi nha ida de – na que le tem po
o Par ti do dos Tra ba lha do res era um Par ti do de jo -
vens, por isso tal vez eles não ti ves sem ali ou tros com -
pa nhe i ros com 35 anos para dis pu tar o Go ver no e o
Se na do Fe de ral , vi-me na con tin gên cia de ser can di -
da to a Go ver na dor e a Se na dor. Qu an do fui can di da to 
a Go ver na dor, re nun ci ei à can di da tu ra, pro cu ran do,
in clu si ve, que ou tros com pa nhe i ros me subs ti tu ís -
sem. E foi numa des sas que en trou o Sr. Cris to vam
Bu ar que, cris tão-novo, pro me ten do re vo lu ci o nar e
mu dar o Par ti do  mu dar para pior, re vo lu ci o nar para o
ne o li be ra lis mo, trans for mar as ban de i ras ver me lhas e 
ou sa das em bol sa-escola, bol sa-refeição, va -
le-não-sei-o-quê, es sas me di das re a ci o ná ri as. Então, 
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V. Ex.ª tem todo o di re i to, do meu pon to de vis ta, de
dis pu tar, faz mu i to bem. Na úl ti ma re u nião que ti ve -
mos, a que es ti ve pre sen te an tes de me des li gar do
Par ti do dos Tra ba lha do res, fui o úni co a apo i ar seu di -
re i to de con cor rer à pré-candidatura, en tre os Se na -
do res pre sen tes. E ob vi a men te cre io que esse di re i to
é es sen ci al para are jar o Par ti do. A de mo cra cia tem
que co me çar do prin cí pio e, como cito já há dé ca das,
Rosa de Lu xem bur go, que V. Ex.ª dis se que Rose
Ma rie Mu ra ro tam bém ci tou...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Exa ta men te, e mu i to me in flu en ci ou nes ta de ci são,
as sim como a sua re co men da ção.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Jus -
ta men te. Como dis se Rosa de Lu xem bur go, não se
co me ça a de mo cra cia na che ga da, no fi nal do pro ces -
so, de po is de con quis ta do o po der. Co me ça-se a de -
mo cra cia no prin cí pio, ela tem que es tar pre sen te na
vida par ti dá ria, no es pí ri to dos com pa nhe i ros que es -
tão que ren do trans for mar re al men te a so ci e da de
para me lhor. Sen do as sim, exis te a li ber da de de im -
pren sa, a li ber da de de opi niões, a li ber da de de es co -
lha dos re pre sen tan tes, a li ber da de de ali men tar-se, a 
li ber da de de di ver tir-se, a li ber da de do la zer, etc. De
modo que en tão V. Ex.ª está de pa ra béns. Eu não po -
de rei mais, por que não per ten ço ao seu Par ti do, vo tar
em seu nome, mas pode es tar cer to de que, se lá es ti -
ves se, se ria um dos que de fen de ria esse seu di re i to.
Em quem vo tar – se em V. Exª ou no Lula –, essa é
uma de ci são in di vi du al e fu tu ra; mas o di re i to da
pré-candidatura, esse é ne ces sá rio. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço as suas pa la vras, Se na dor La u ro Cam pos.
Qu i se ra que V. Exª con ti nu as se! Gos ta ria mes mo e
es ta rei me em pe nhan do, nos pró xi mos me ses, para
que V. Exª pos sa re tor nar à nos sa Casa e par ti ci par no -
va men te das de ci sões do Par ti do dos Tra ba lha do res. 

Apro ve i to, en tão, a opor tu ni da de para in for mar
que, em diá lo go com o De pu ta do Ge ral do Ma ge la –
que está, hoje, dis pu tan do a pré via como um dos cin -
co pos sí ve is can di da tos ao car go de Go ver na dor do
Dis tri to Fe de ral, e que, por tan to, é a fa vor da pré via no 
âm bi to do Dis tri to Fe de ral –, S. Exa me re co men dou
que eu não dis pu tas se a pré via, fa vo re cen do as sim o
con sen so em tor no da can di da tu ra do Lula. Ten do me
dito que con se guiu um apo io con si de rá vel de mem -
bros do Di re tó rio, algo como 55% para a sua can di da -
tu ra, trans mi ti-lhe que me dis po nho a ir a qual quer
dos de ba tes que se es tão re a li zan do ago ra, para, en -
tão, fa zer a con sul ta e ou vir a res pos ta dos fi li a dos e
sim pa ti zan tes do PT que as sis tem a es ses de ba tes.

Gos ta ria, como em ou tros en con tros, de sa ber a ava -
li a ção des ses fi li a dos so bre se será me lhor es tar par -
ti ci pan do com o Lula em de ba tes pe ran te as ba ses do 
Par ti do e pe los me i os de co mu ni ca ção, ou se ava li am 
que sim ples men te será me lhor que eu de sis ta da
pré-candidatura. 

Esti ve em Cam po Ma i or e José de Fre i tas, lá no
Pi a uí; em São José do Rio Pre to, em San tos, na pe ri -
fe ria da ci da de de São Pa u lo, ali na Esco la João Hi -
ros he, na es tra da do Alva ren ga, em Pe dre i ra, per to
de Di a de ma, um dos lu ga res mais ca ren tes da ci da de 
de São Pa u lo; es ti ve na ci da de de Ti ra den tes e tam -
bém no di re tó rio do Rio de Ja ne i ro, numa re u nião or -
ga ni za da pe los di re tó ri os es ta du al e mu ni ci pal da ci -
da de do Rio de Ja ne i ro. Em to dos es ses lu ga res –
bem como em For ta le za, na úl ti ma se gun da-feira,
pre sen tes mais de 150 pes so as, 70% das qua is fi li a -
das –, per gun tei às pes so as que ali se en con tra vam o
que acha vam da mi nha pré-candidatura, da pos si bi li -
da de de Lula e eu dis cu tir mos e de ba ter mos para que 
en tão, de po is dis so, elas vo tas sem e, des sa for ma,
apren dês se mos to dos uns com os ou tros; ou se pre -
fe ri am que eu de sis tis se. Em For ta le za, oito pes so as
le van ta ram a mão para que eu de sis tis se, após o di re -
i to de fala de dois de les para que eu de sis tis se, e mais 
de 150 le van ta ram a mão, ma ni fes tan do-se pelo meu
pros se gui men to. Te nho a cer te za de que, aqui, no
Dis tri to Fe de ral, se for fa zer a con sul ta em qual quer
des sas re u niões, o re sul ta do não será mu i to di ver so.
Daí por que re sol vi to mar essa de ci são. 

Mas agra de ço mu i to, mais uma vez, ao Se na dor 
La u ro Cam pos as suas re fle xões, in clu si ve as li ções
de Rosa de Lu xem bur go.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Sr. Se na -
dor Edu ar do Su plicy, não te nho na tu ral men te o di re i to 
de me in tro me ter nos as sun tos in ter nos do PT. Por
essa ra zão, emi ti rei con ce i tos mais ge né ri cos. Mas
gos ta ria de cum pri men tar V. Exª. Pen so que todo par -
ti do po lí ti co tem de ini ci ar a de mo cra cia den tro de sua
pró pria casa. Todo par ti do po lí ti co deve es tar pre pa ra -
do in clu si ve para as pré vi as, por que é mu i to mais de -
mo crá ti co e mu i to mais se gu ro para o par ti do sair com 
o can di da to que de tém a he ge mo nia e a ma i o ria do
apo io dos fi li a dos. V. Exª tem que con ti nu ar lu tan do. É
o que es ta mos pro pon do tam bém den tro do nos so
Par ti do, que já con ta com dois pré-candidatos: Pe dro
Si mon e Ita mar Fran co. Dois ex tra or di ná ri os can di da -
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tos que na tu ral men te de ve rão dis pu tar uma pré via,
uma con ven ção den tro do Par ti do. V. Exª pos sui to -
das as con di ções, to dos os re qui si tos para ple i te ar a
Pre si dên cia da Re pú bli ca. V. Exª é um ho mem com
sen si bi li da de hu ma na e po lí ti ca, com equi lí brio, com -
pe tên cia, dis cer ni men to. É tam bém ex tre ma men te
hon ra do e ho nes to. Tive a opor tu ni da de de con vi ver
com V. Exª por oca sião da Co mis são que de ba teu o
com ba te à po bre za, a qual tive a hon ra de pre si dir.
Sa í mos pelo Bra sil afo ra, vi si tan do os lu ga res mais
po bres e mi se rá ve is, como São José da Ta pe ra, em
Ala go as, a Zona da Mata, em Per nam bu co, a pe ri fe -
ria de For ta le za, o Entor no de Bra sí lia, e mu i tos ou -
tros lo ca is. Pude cons ta tar o quan to V. Exª tem sen si -
bi li da de, o quan to luta por uma me lhor dis tri bu i ção de
ren da, por mais dig ni da de, prin ci pal men te para os po -
bres, os humil des, para os de ser da dos, para os ex clu í -
dos, para os de sem pre ga dos. De for ma que, a meu
ver, V. Exª tem to das as con di ções exi gi das para um
can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Qu e ro de se -
jar-lhe êxi to não só nas pré vi as, como tam bém fu tu ra -
men te, na sua pos sí vel cam pa nha ele i to ral. Pen so
que o Bra sil pre ci sa ter um le que mu i to gran de de
can di da tos, até para fa ci li tar a fu tu ra es co lha do can -
di da to. O PT terá can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, e eu vou tor cer para que V. Exª ob te nha su ces so
nas pré vi as e seja o can di da to do seu Par ti do, pe las
qua li da des que eu já per ce bi em V. Exª. Mu i to obri ga -
do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la. O apar te de
V. Exª mu i to me hon ra. Qu e ro tam bém sa u dá-lo, como 
Vi ce-Presidente do PMDB, pela in di ca ção do Se na -
dor Pe dro Si mon e do Go ver na dor Ita mar Fran co. São 
duas fi gu ras ex cep ci o na is, e o de ba te en tre am bos,
vi san do à es co lha de can di da to à su ces são pre si den -
ci al pelo PMDB, será algo de ex tra or di ná rio in te res se
para o povo bra si le i ro. Eu, como pré-candidato à Pre -
si dên cia pelo Par ti do dos Tra ba lha do res, es ta rei as -
sis tin do com enor me in te res se ao de ba te en tre Pe dro
Si mon e Ita mar Fran co. Isso tam bém sig ni fi ca o di na -
mis mo da de mo cra cia bra si le i ra, que to dos nós de se -
ja mos aper fe i ço ar.

Sr. Pre si den te, nes te mo men to, re gis tro algo de
ex tra or di ná ria re le vân cia que está es tam pa do na im -
pren sa hoje: o fato de o ser vi ço se cre to do Ban co do
Bra sil ter or de na do a gra va ção en tre o Mi nis tro Luiz
Car los Men don ça de Bar ros e o en tão Pre si den te do
BNDES André Lara Re sen de. Tudo isso, pelo que
cons tou do de po i men to on tem pe ran te a Jus ti ça, por
ini ci a ti va do en tão vi ce-Presidente do Ban co do Bra sil 

Ri car do Sér gio de Oli ve i ra, que se uti li zou de gra va -
ções se cre tas. Não sa bía mos, Sr. Pre si den te, que
ha via um ser vi ço re ser va do do Ban co do Bra sil gram -
pe an do con ver sas te le fô ni cas! Con ver sas de Mi nis -
tros, do Pre si den te do BNDES, e até do Pre si den te da 
Re pú bli ca!

Ou tro fato im por tan te, do qual to ma mos co nhe -
ci men to on tem e está hoje nos jor na is, é que, di fe ren -
te men te do que aqui ha vía mos co nhe ci do, quan do do
de po i men to do Mi nis tro Luiz Car los Men don ça de
Bar ros ele já sa bia des sa gra va ção, já ha via con ver -
sa do com Ri car do Sér gio de Oli ve i ra e com André
Lara Re sen de, já ha via es ta do com o Pre si den te da
Re pú bli ca e sa bi do da ori gem da gra va ção, da for ma
como foi fe i ta. É uma re ve la ção ex tra or di ná ria! É in te -
res san te como a ver da de aca ba vin do à tona! Pre ci -
sa mos nos apro fun dar no co nhe ci men to des ses fa -
tos, que, in clu si ve, po de rão ser ob je tos de apu ra ção
pela co mis são par la men tar de in qué ri to que, sa be -
mos ago ra, será re a li za da. Há mais um fato im por tan -
tís si mo: o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
en tão, sa bia bem das co i sas. Esta mos, há um lon go
tem po, es pe ran do o re la tó rio da Abin para sa ber
quem ti nha gra va do. Ago ra sa be mos que foi o ser vi -
ço re ser va do do Ban co do Bra sil. E de mo rou tan to
tem po! 

Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª ar güiu de ma ne i ra
me teó ri ca o Mi nis tro Luiz Car los Men don ça de Bar -
ros, e até atri bu em a V. Exª sua re nún cia. Ago ra, es ta -
mos sa ben do des se fato es tar re ce dor. Cer ta men te,
Sr. Pre si den te, te re mos que apro fun dar a aná li se.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, na pró -
xi ma se ma na, ter ça-feira, será co me mo ra do o Dia
Inter na ci o nal do Tra ba lho.

Nós, tra ba lha do res bra si le i ros, não te mos mu i to
o que co me mo rar. Pela si tu a ção em nos so País, o de -
sem pre go, a vi o lên cia, a mi sé ria, a fal ta de es co la
para o tra ba lha dor, de hos pi ta is, de mo ra di as, o sa lá -
rio de fome, por tudo isso, não te mos qua se nada ou
nada a co me mo rar.

É bom sem pre lem brar a his tó ria que deu ori -
gem ao dia 1º de Maio. Pou cos são os tra ba lha do res
ou até mes mo os sin di ca lis tas que co nhe cem a ori -
gem do 1º de Maio. Mu i tos pen sam que é um fe ri a do
de cre ta do pelo Go ver no, ou tros ima gi nam que é um
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dia san to em ho me na gem a São José; exis tem até
aque les que pen sam que foi o seu pa trão que in ven -
tou um dia es pe ci al para a em pre sa ofe re cer um chur -
ras co aos ”seus“ tra ba lha do res.

As ori gens do 1º de Maio pren dem-se à pro pos -
ta dos tra ba lha do res or ga ni za dos na Asso ci a ção
Inter na ci o nal dos Tra ba lha do res – AIT – de de cla ra -
rem um dia de luta pe las oito ho ras de tra ba lho. Mas
fo ram os acon te ci men tos de Chi ca go, em 1886, que
vi e ram a dar-lhe o seu de fi ni ti vo sig ni fi ca do de dia in -
ter na ci o nal de luta dos tra ba lha do res. 

Qu an do mi lha res de tra ba lha do res de Chi ca go,
tal como de mu i tas ou tras ci da des ame ri ca nas, fo ram
para as ruas no 1º de maio de 1886, se guin do os ape -
los dos sin di ca tos, não es pe ra vam a tra gé dia que
mar ca ria para sem pre essa data. No dia 4 de maio,
du ran te no vas ma ni fes ta ções na pra ça Hay mar ket,
uma ex plo são no meio da ma ni fes ta ção ser viu como
jus ti fi ca ti va para a re pres são bru tal que se se guiu,
pro vo can do mais de 100 mor tos e a pri são de de ze -
nas de mi li tan tes ope rá ri os e anar quis tas.

Alber to Par sons, um dos ora do res do co mí cio
de Hay mar ket, co nhe ci do mi li tan te anar quis ta, ti pó -
gra fo de 39 anos, que não ti nha sido pre so du ran te os
acon te ci men tos, apre sen tou-se vo lun ta ri a men te à
po lí cia, ten do de cla ra do: ”Se é ne ces sá rio su bir tam -
bém ao ca da fal so pe los di re i tos dos tra ba lha do res,
pela ca u sa da li ber da de e para me lho rar a sor te dos
opri mi dos, aqui es tou“. Jun to com Au gust Spi es, ti pó -
gra fo de 32 anos, Adolf Fis her, ti pó gra fo de 31 anos,
Ge or ge Engel, ti pó gra fo de 51 anos, Lud wig Lingg,
car pin te i ro de 23 anos, Mi cha el Schwab, en ca der na -
dor de 34 anos, Sa mu el Fi el den, ope rá rio têx til de 39
anos, e Oscar Neeb se ri am jul ga dos e con de na dos.
Os qua tro pri me i ros, Per sons, Fis her, Spi es e Engel,
fo ram con de na dos à for ca e exe cu ta dos em 11 de no -
vem bro de 1887, en quan to Lingg se su i ci dou na cela.
Au gus to Spi es de cla rou pro fe ti ca men te, an tes de
mor rer: ”Virá o dia em que o nos so si lên cio será mais
po de ro so do que as vo zes que es tran gu la is hoje“.

Esse epi só dio mar can te do sin di ca lis mo, co nhe -
ci do como os ”Már ti res de Chi ca go“, tor nou-se sím bo -
lo e mar co de uma luta que, a par tir daí, se ge ne ra li za -
ria por todo o mun do. 

O cri me do es ta do ame ri ca no, idên ti co ao de
mu i tos ou tros que con ti nu a ram, du ran te mu i tas dé ca -
das, a re pri mir a luta ope rá ria, in clu si ve as ma ni fes ta -
ções de 1º de maio, era pro du to de so ci e da des em
que os in te res ses do mi nan tes não ne ces si ta vam se -
quer ser dis si mu la dos. Na épo ca, o Chi ca go Ti mes
afir ma va: ”A pri são e os tra ba lhos for ça dos são a úni -

ca so lu ção ade qua da para a ques tão so ci al“. Mas ou -
tros jor na is eram ain da mais ex plí ci tos, como o New
York Tri bu ne: ”Esses bru tos (os ope rá ri os) só com -
pre en dem a for ça, uma for ça que pos sam re cor dar
du ran te vá ri as ge ra ções...“

Seis anos mais tar de, em 1893, a con de na ção
se ria anu la da e re co nhe ci do o ca rá ter po lí ti co e per -
se cu tó rio do jul ga men to, sen do en tão li ber ta dos os
réus ain da pre sos, em uma ma ni fes ta ção co mum do
re co nhe ci men to tar dio do ter ror do Esta do, que vi ria a 
se re pe tir no tam bém cé le bre epi só dio de Sac co e
Van zet ti.

A par tir da dé ca da de 90, com a de ci são do Con -
gres so de 1888, da Fe de ra ção do Tra ba lho Ame ri ca -
no e do Con gres so So ci a lis ta de Pa ris, de 1889, de
de cla ra rem o 1º de Maio como dia in ter na ci o nal de
luta dos tra ba lha do res, o sin di ca lis mo em todo o mun -
do ado tou essa data sim bó li ca, man ten do-se até o
nos so sé cu lo como um fe ri a do ile gal, que sem pre ge -
ra va con fli tos e re pres são.

Se gun do o his to ri a dor do mo vi men to ope rá rio
Edgar Ro dri gues, a pri me i ra ten ta ti va de co me mo rar
o 1º de Maio no Bra sil foi em 1894, em São Pa u lo, por
ini ci a ti va do anar quis ta ita li a no Artur Cam pag no li. Ini -
ci a ti va frus ta da pe las pri sões de sen ca de a das pela
Po lí cia. No en tan to, na dé ca da se guin te, ini ci a ram-se
as co me mo ra ções do 1º de Maio em vá ri as ci da des,
sen do pu bli ca dos vá ri os jor na is es pe ci a is de di ca dos
ao Dia dos Tra ba lha do res e nú me ros es pe ci a is da im -
pren sa ope rá ria, co me mo ran do a data. São Pa u lo,
San tos, Por to Ale gre, Pe lo tas, Cu ri ti ba e Rio de Ja ne i -
ro fo ram al guns dos cen tros ur ba nos onde o nas cen te 
sin di ca lis mo bra si le i ro, to dos os anos, co me mo ra va
esse dia à mar gem da le ga li da de do mi nan te.

Fa lan do um pou co da si tu a ção atu al do nos so
País, o de sem pre go, como fri sei no iní cio do meu pro -
nun ci a men to, já atin ge o pa ta mar de 20% nas re giões 
me tro po li ta nas, se gun do pes qui sa do Di e e se. O Bra -
sil já tem 5% de todo o de sem pre go mun di al. São 7
mi lhões de de sem pre ga dos, o que co lo ca o nos so
País em 4º lu gar no mun do em nú me ro de de sem pre -
ga dos, atrás da Índia, Indo né sia e Rús sia. O nú me ro
de de sem pre ga dos no mun do deve ul tra pas sar os
130 mi lhões. Esta mos ca mi nhan do para as su mir a
se gun da po si ção na lis ta, atrás ape nas da Índia, que
ofi ci al men te tem 33 mi lhões de de sem pre ga dos.

A taxa de de sem pre go para jo vens en tre 18 e 24 
anos su biu de 14,3%, em 1998, para 15% este ano.
No Rio de Ja ne i ro, o de sem pre go ju ve nil che gou à
casa dos 11,8%. Sal va dor é a ca pi tal com a pior taxa:
17,15%. Em São Pa u lo a taxa é de 16,5%. 
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Qu a tro cen tos e vin te mil dos me lho res em pre -
gos fo ram eli mi na dos. O sal do é po si ti vo en tre 1989 e
1996 em cer ca de 6,9 mi lhões de pos tos para as de -
ma is ca te go ri as de qua li fi ca ção, sen do mais ex pres si -
vo para as ocu pa ções de pior qua li fi ca ção do se tor de
ser vi ços, como o em pre go do més ti co, a lim pe za e a
vi gi lân cia.

Hou ve cres ci men to da ocu pa ção in dus tri al en tre 
1989 e 1997, mas as va gas fo ram ge ra das em ser vi -
ços onde as con di ções são mais pre cá ri as, os sa lá ri -
os são ba i xos e os sin di ca tos têm o tra ba lho de fis ca li -
za ção e ne go ci a ção di fi cul ta do pela dis per são das fá -
bri cas.

A afir ma ção de que o se tor de ser vi ço é o seg -
men to da eco no mia em que se apre sen ta rão as chan -
ces fu tu ras de qua li fi ca ção é um so fis ma. O se tor é a
pro va de que os ajus tes quan ti ta ti vos de em pre go fo -
ram acom pa nha dos de se ve ra pi o ra nas con di ções de 
tra ba lho. 

O se tor de ser vi ços tor nou-se he te ro gê neo. A
ocu pa ção pre do mi na em ati vi da des não ti pi ca men te
ca pi ta lis tas no se tor in for mal, no pe que no co mér cio,
no co mér cio am bu lan te, nos ser vi ços do més ti cos e
de ali men ta ção.

Os tra ba lha do res in for ma is re pre sen tam hoje a
me ta de do mer ca do bra si le i ro. São 25,2 mi lhões de
pes so as, ou 48,4% do to tal. Estão dis tri bu í dos no
mer ca do in for mal tra di ci o nal (20,4 mi lhões) e no se tor 
sub con tra ta dor – con ce i to de sen vol vi do por De dec ca
para abri gar em pre sas que se de di cam à ter ce i ri za -
ção, pres ta ção de ser vi ços para o gran de se tor eco -
nô mi co (in dús tria, ser vi ço pú bli co), que tam bém têm
alar man tes ín di ces de pre ca ri e da de. São 4,8 mi lhões
de tra ba lha do res nes sa ca te go ria.

Uma das al ter na ti vas para mi ni mi zar a si tu a ção
é a re du ção da jor na da de tra ba lho. Se nós con se -
guís se mos re du zi-la, po de ría mos mi ni mi zar a si tu a -
ção do de sem pre go no País.

Pre o cu pa do com essa si tu a ção, apre sen tei ao
Se na do pro je to de lei que pro põe a re du ção da jor na -
da de tra ba lho para 35 ho ras se ma na is. Alguns po de -
rão pen sar ser uma uto pia, mas ex pe riên ci as em pa í -
ses como a Fran ça com pro vam a efi cá cia des sa po lí -
ti ca, que tem fe i to cres cer o nú me ro de pos tos de tra -
ba lho na que la na ção.

Te mos 13,8 mi lhões de pos tos de tra ba lho ocu pa -
dos in de vi da men te. Se o nú me ro de em pre ga dos (25
mi lhões) que faz ho ra-extra ca ís se dras ti ca men te, ha -
ve ria ain da mais 2,4 mi lhões de va gas. Há es pa ço
para a re du ção da jor na da de tra ba lho no País. Essa
re du ção per mi ti ria uma am pli a ção na ab sor ção de

mão-de-obra, des de que hou ves se uma res tri ção ab -
so lu ta ao uso de ho ras-extras. O uso ex ces si vo de
ho ras-extras que i ma pos tos de tra ba lho.

Ou tra al ter na ti va se ria a sus pen são do pa ga -
men to da dí vi da ex ter na. Par te dos nos sos re cur sos
vai para o pa ga men to da dí vi da e, por tan to, a Na ção
fica pri va da de re cur sos im por tan tes para in ves tir no
seu de sen vol vi men to.

Uma ques tão im por tan tís si ma é a re for ma agrá ria. 
Se gun do da dos da CPT e do MST, exis tem apro xi ma -
da men te qua tro mi lhões de fa mí li as sem ter ra no cam -
po. Como es sas fa mí li as não pos su em ter ra para tra ba -
lhar e não têm como se fi xar no cam po, aca bam vin do
para as gran des ci da des, pro cu rar for mas de so bre vi -
vên cia. Assim acon te ce o in cha ço das gran des ci da des.
Essas fa mí li as não têm onde mo rar e vão para de ba i xo
das pon tes, dos vi a du tos, das mar qui ses, cri an do um
gra ve pro ble ma de su per po pu la ção nas ci da des, sen do
que os cam pos es tão com uma par te enor me de so cu -
pa da, com ter ras im pro du ti vas que de ve ri am ser usa das 
para fins de re for ma agrá ria.

Inves tir na in fra-estrutura, cri an do fren tes de tra -
ba lho, gera em pre gos a cur to e lon go pra zos. Esse é
um se tor que ab sor ve mu i ta mão-de-obra.

Vol tar a cres cer é im por tan te até para vi a bi li zar
a re du ção da jor na da de tra ba lho. Na ver da de, não é
ge rar os re cur sos, é li be rá-los, por que hoje o Bra sil
gas ta bi lhões e bi lhões de re a is em ju ros. Os re cur sos 
exis tem mas es tão apri si o na dos den tro de um cir cu i to 
fi nan ce i ro per ni ci o so do pon to de vis ta dos ob je ti vos
do cres ci men to.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Per mi ti-me V. Exª um par te?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Com pra zer, 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 Ge ral do Cân di do, que ro so li da ri zar-me,
ir ma nar-me com o seu pro nun ci a men to di an te des sa
data cada dia mais tris te para os tra ba lha do res, que é
o 1º de abril – digo 1º de maio. Pa re ce re al men te um
1º de abril. Pa re ce um con to, uma men ti ra que o sis te -
ma ca pi ta lis ta pre ga nos tra ba lha do res de todo o
mun do: a glo ba li za ção do de sem pre go, a glo ba li za -
ção do de ses pe ro e, ob vi a men te, a glo ba li za ção de
guer ras ou de cri ses. Hoje, por exem plo, duas cri ses,
a da Argen ti na e a da Tur quia, es tão ocu pan do os no -
ti ciá ri os. Con si de ro que o seu dis cur so toca em pon -
tos mu i to im por tan tes, não ape nas aque les que mar -
ca ram e pro du zi ram, como re a ção, o nas ci men to do
mo vi men to co me mo ra do em 1º de maio, nos Esta dos
Uni dos, mas o sa cri fí cio de sem pre dos tra ba lha do -
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res. Já se con ta em mi lha res o nú me ro de tra ba lha do -
res sem ter ra que fo ram as sas si na dos nes te País,
sen do que es ses cri mes não fo ram se quer jul ga dos.
Gos ta ria tam bém de sa li en tar ou tro pon to do seu dis -
cur so. Pen so que es sas em pre sas de ter ce i ri za ção
ex plo ram o de sem pre go e a mi sé ria e se va lem des sa 
fan tás ti ca ide o lo gia ne o li be ral que só pen sa em en xu -
gar as des pe sas, re du zir os gas tos com o ser hu ma -
no, com os tra ba lha do res, con cen tran do fan tas ti ca -
men te, como os Esta dos Uni dos pro va ram, os ven ci -
men tos na cú pu la dos tec no cra tas e na di re ção des -
sas em pre sas. Esta mos as sis tin do a uma es pé cie de
bu me ran gue que os Esta dos Uni dos lan ça ram con tra
o mun do, a fim de en xu gar o cus to Bra sil, di mi nu ir o
cus to Argen ti na, o cus to Índia, etc., ago ra vol tar-se
con tra aque le país pro vo can do a si tu a ção em que se
en con tra. De modo que é per ti nen te a an te ci pa ção
que V. Exª faz, por que, afi nal de con tas, no dia 1º tal -
vez não te nha mos opor tu ni da de de to car nes se as -
sun to. Então, que ro abra çá-lo e lou var a sua ini ci a ti -
va. Mu i to obri ga do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Mu i to obri ga do, Se na dor La u ro Cam pos, agra de ço o
seu apar te, na com pre en são de que V. Exª pos sui
sen si bi li da de para as ques tões que afli gem a Na ção
bra si le i ra, es pe ci al men te os tra ba lha do res. É ver da de 
que a po lí ti ca ne o li be ral, a glo ba li za ção, bem como o
que foi apro va do, na se ma na pas sa da, em Qu e bec,
no Ca na dá, ou seja, a im plan ta ção da cha ma da Área
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas (Alca), tudo isso são
me ca nis mos que os pa í ses im pe ri a lis tas, prin ci pal -
men te os Esta dos Uni dos, uti li zam, efe ti va men te,
para ex pan dir o seu do mí nio por to das as Amé ri cas.
Com isso, são as na ções po bres que so frem e, con se -
qüen te men te, os tra ba lha do res.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, só que ro re a fir mar
o que dis se ini ci al men te: que não te mos nada para
co me mo rar no dia 1º de maio. É um dia de luta e pro -
tes to e não um dia a ser co me mo ra do. Qu e ro di zer
que no pa i nel da his tó ria na ci o nal foi uma data cu jas
ce le bra ções atin gi ram sem pre um pa ta mar de gran di -
o si da de, or ga ni za das que fo ram pe los sin di ca tos e
as so ci a ções de clas se pro fis si o na is, com pro gra ma -
ções as mais va ri a das, com a fi na li da de de res sal tar
que a for ça do pro le ta ri a do es ta va em sua união, na
luta e con quis ta de me lho ri as so ci a is para os tra ba -
lha do res em ge ral.

No en tan to, há mu i to o nos so 1.º de maio per deu 
seu bri lho e, nos dias de hoje, sua co me mo ra ção é
uma pá li da lem bran ça do que se fa zia em pas sa do
não mu i to dis tan te. É bem ver da de que os lí de res

sindica is de hoje são ou tros, um tan to quan to dis tan ci a -
dos de suas ca te go ri as, mais ape ga dos às mor do mi as
de que pos sam usu fru ir e, não raro, cons ti tu in do-se
em ver da de i ros Ca la ba res de suas en ti da des re pre -
sen ta ti vas.

É cla ro tam bém que exis tem ex ce ções a essa
re gra, pou cas é ver da de, mas exis tem. No pe río do
an te ri or a 1964, nos sos sin di ca lis tas não mo ra vam
em apar ta men tos de co ber tu ra e tam pou co des fi la -
vam em be los car ros im por ta dos. Ser pe le go na que la
épo ca cons ti tu ía-se ex ce ção. Hoje pa re ce que vi rou
re gra.

A per se gui ção mo vi da a ver da de i ras li de ran ças
sin di ca is no pe río do pós-64 e a ado ção de uma po lí -
ti ca co lo ni a lis ta de ori gem ali e ní ge na con tra as as so -
ci a ções de clas se, in tro du zi da atra vés de in ter ven to -
res co lo ca dos à re ve lia des sas clas ses, re dun da ram
num to tal des vir tu a men to da ati vi da de sin di cal no
Bra sil, mi nan do por den tro a for ça das en ti da des de
de fe sa do tra ba lha dor.

Hoje, nada há para co me mo rar, pois nem tra ba -
lho exis te para a clas se ope rá ria na ci o nal. Esta mos
nos afo gan do na maré do ma i or ín di ce de de sem pre -
go já ve ri fi ca do em nos sa his tó ria, que nos in clui na
pou ca hon ro sa lis ta de um dos três pa í ses com ma i or
nú me ro de de sem pre ga dos do pla ne ta, per den do
ape nas, por en quan to, para Índia e Rús sia.

Co me mo rar, en tão, o quê? A ven da ou do a ção
do pa tri mô nio na ci o nal, cons tru í do pela for ça de tra -
ba lho do ho mem bra si le i ro, por esse go ver no que aí
está? Co me mo rar a nos sa en tra da nes se pro ces so
de glo ba li za ção que tor na os pa í ses ri cos cada vez
mais ri cos, e nós, os po bres, cada vez mais es po li a -
dos? Vi ra mos ma so quis tas?

É bem ver da de que o Go ver no do Se nhor FHC
foi ele i to le gal men te pelo povo, por tan to, de ve ría mos
cons ta tar que é le gí ti mo.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Ge ral do Cân di do, a
Pre si dên cia ape la a V. Exª que con clua.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Estou con clu in do, Sr. Pre si den te.

Mas será le gí ti mo aque le que se ele ge para de -
ter mi na do pos to de re pre sen ta ção os ten tan do uma
pro pos ta de ca rá ter so ci al e, tão logo as su me o pos to, 
par te para de sen vol ver ações to tal men te di ver sas
das pro pos tas apre sen ta das em sua cam pa nha? O
que di zer, en tão, dos sin di ca lis tas de fa cha da, que
apói am esse go ver no dis cri ci o ná rio, que pro vo ca hoje 
tan to mal-estar à so ci e da de bra si le i ra? Cha má-los de 
pe le gos é o mí ni mo que me vem à ca be ça.
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O Dia do Tra ba lho está, por tan to, trans for ma do
em um fe ri a do des ne ces sá rio. Ser ve ape nas como
pon to de re fe rên cia do pas sa do glo ri o so de nos sas
en ti da des sin di ca is e de vá ri as li de ran ças de en tão.
Sem qual quer co me mo ra ção que lhe dê au ten ti ci da -
de, vai aos pou cos se trans for man do em uma data a
mais no ca len dá rio gre go ri a no. Enquan to não sur -
girem no vos Sac cos e Van zet tis para sa cu di rem
esse sin di ca lis mo de re sul ta dos ne ga ti vos, va mos
con ti nu ar a ob ser var o pro le ta ri a do na ci o nal per den -
do suas su a das con quis tas, ob ti das até com o sa cri fí -
cio de mu i tos lí de res do pas sa do, e ven do a col cha de 
re ta lhos em que se trans for ma ram a CLT e a atu al
Cons ti tu i ção Bra si le i ra.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vi ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ja der Bar ba -
lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao
Se na dor Anto nio Car los Va la da res. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Bra sil ce le bra, nes te ano, al gu mas efe mé ri des cul tu -
ra is que re pre sen tam o alto va lor da cri a ção ar tís ti ca e 
in te lec tu al, crí ti ca e his tó ri ca. Re fi ro-me ao cen te ná rio 
de José Lins do Rego, ro man cis ta da Pa ra í ba, au tor
de vas ta obra que en can ta os le i to res, como re tra to
de uma re gião, como re gis tro de um vi ver. Nas ci do em 
Pi lar, José Lins do Rego foi um dos ma i o res ro man -
cis tas do re gi o na lis mo nor des ti no e bra si le i ro. 

Ou tro fato im por tan te é o cen te ná rio de Ce cí lia
Me i re les, fes te ja da po e ti sa, com uma obra bem apre -
ci a da pela crí ti ca.

Este ano é tam bém o ano de Síl vio Ro me ro, ser -
gi pa no de La gar to, nas ci do no dia 21 de abril de 1851. 
Fes te ja-se, por tan to, o ses qui cen te ná rio do seu nas -
ci men to, oca sião em que sua vida e sua obra des per -
tam o mais vivo in te res se en tre os bra si le i ros. Não se
tra ta de um es cri tor lo cal, mas de um in te lec tu al que
vi veu em Ser gi pe, vi veu em Per nam bu co, pre pa ran -
do-se para os em ba tes da vida e da cul tu ra. Ain da
bem moço, Síl vio Ro me ro es tu dou no Rio de Ja ne i ro,
no Athe neu Flu mi nen se, indo de po is para o Re ci fe,
para es tu dar na cé le bre Fa cul da de de Di re i to, onde já
es tu da va o seu con ter râ neo To bi as Bar re to.

For ma do em Di re i to, Síl vio Ro me ro vol tou a Ser -
gi pe para ser pro mo tor da Co mar ca de Estân cia. Ao
mes mo tem po, ele geu-se De pu ta do Pro vin ci al para o
biê nio 1874/1875. Em 1876, foi no me a do Juiz de Di -
re i to de Pa ra ti, na Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, onde
per ma ne ceu até 1879. E em 1880, de po is de de i xar a
ma gis tra tu ra e já com al guns li vros pu bli ca dos, in -
gres sou no ma gis té rio por meio de con cur so para a
ca de i ra de Fi lo so fia do Co lé gio Pe dro II. Fo ram 30
anos de de di ca ção à ca u sa da edu ca ção dos bra si le i -
ros, até a apo sen ta do ria, em 1910.

Ao lado das ta re fas de pro fes sor, Síl vio Ro me ro
de sen vol veu duas ou tras ha bi li da des: a de po lí ti co e a 
de es cri tor. Como po lí ti co, além de de pu ta do em Ser -
gi pe, cum priu man da to na Câ ma ra Fe de ral, ao lado
de ex po en tes da po lí ti ca ser gi pa na, como Jo vi ni a no
Car va lho, na tu ral de Si mão Dias, Fa us to Car do so,
po e ta e fi ló so fo, de Di vi na Pas to ra, e Ro dri gues Dó -
ria, mé di co nas ci do em Pro priá. 

Era uma ban ca da de alto ní vel, de for ma ção pa -
trió ti ca, que tan to ele va va o Esta do re pre sen ta do
como dig ni fi ca va o Par la men to. Os dis cur sos, pro je -
tos, de ba tes da que le tem po, en tre tan tos e tão ilus tres 
par la men ta res de Ser gi pe e de ou tros Esta dos bra si -
le i ros, dão a di men são da ati vi da de po lí ti ca nos pri -
me i ros anos da Re pú bli ca.

O pró prio Síl vio Ro me ro atri bu ía à Re pú bli ca a
vir tu de de ter dado ao Bra sil uma fe i ção pró pria, uma
vida au tô no ma, po lí ti ca e in te lec tu al di fe ren te da pre -
sen ça por tu gue sa da Re gên cia e do Impé rio. Afe i to
aos gran des de ba tes, Síl vio Ro me ro trou xe ao Par la -
men to do País a sua ca pa ci da de in te lec tu al, as suas
idéi as atu a li za das, e trou xe o gos to pe las po lê mi cas,
tan tas ve zes ma ni fes ta do em dis pu tas in te lec tu a is
que fi ca ram cé le bres, sem pre de fen den do, in tran si -
gen te, suas con vic ções.

Foi as sim, por exem plo, que aju dou a pro cla mar
a Re pú bli ca, fun dan do jor na is em La ran je i ras, Ser gi -
pe, para fa zer a pro pa gan da do novo re gi me, pre ven -
do a der ro ca da da ve lha mo nar quia. Foi as sim, tam -
bém, que mo bi li zou o povo ser gi pa no, em 1894, e de -
pôs o Pre si den te do Esta do de Ser gi pe, o Ge ne ral
José Ca la sans. O exem plo po lí ti co de Síl vio Ro me ro,
sua co ra gem, sua obs ti na ção, sua cons ciên cia e seu
pa tri o tis mo fo ram se gui dos por Fa us to Car do so, que,
em 1906, or ga ni zou o Par ti do Pro gres sis ta e fez uma
re vo lu ção, de pon do o Pre si den te De sem bar ga dor
Gu i lher me Cam pos, ir mão do Se na dor Olím pio Cam -
pos. A re vo lu ção de Fa us to Car do so cus tou a sua pró -
pria vida, fu zi la do na pra ça que leva seu nome, em
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Ara ca ju. Em re pre sá lia, os fi lhos da que le in di to so De -
pu ta do ma ta ram Olím pio Cam pos, no Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, em 1989, es ta va no Go ver no de
Ser gi pe, quan do o Bra sil ce le brou o cen te ná rio de
mor te do gran de To bi as Bar re to, po e ta e fi ló so fo tam -
bém ser gi pa no. Re cor do que, no pe río do das co me -
mo ra ções, em ju nho da que le ano, o en tão Pre si den te
da Re pú bli ca, o no bre Se na dor José Sar ney, vi si ta va
Ser gi pe e ina u gu ra va o por to da que le Esta do, que era 
uma ve lha as pi ra ção, de mais de um sé cu lo. Apro ve i -
tei a pre sen ça do ilus tre Pre si den te, lem bran do que
era ele o ocu pan te da ca de i ra de To bi as Bar re to na
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, para lhe su ge rir que
man das se edi tar, em seu Go ver no, as obras com ple -
tas da que le pen sa dor ser gi pa no, o que ele man dou
fa zer de ime di a to.

Sr. Pre si den te, ao fa zer este re gis tro, fe li ci to o
re i tor da Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe, os pre fe i -
tos de Ara ca ju e de La gar to, o Mi nis tro Fran cis co We -
fort, da Cul tu ra, e os or ga ni za do res dos even tos que
ce le bram, em Ser gi pe e no Bra sil, o ses qui cen te ná rio
de nas ci men to de Síl vio Ro me ro, que, numa épo ca de 
gran des trans for ma ções no Bra sil, pres tou um gran de 
ser vi ço à de mo cra cia e à in te lec tu a li da de bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que re gis tre, na ín -
te gra, o meu dis cur so em ho me na gem a Síl vio Ro me -
ro, pois, de vi do à pe que nez do tem po, não foi pos sí vel 
fa zer a sua le i tu ra com ple ta.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, O DISCURSO
DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES:

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Bra -
sil ce le bra nes te ano al gu mas efe mé ri des cul tu ra is,
que re pre sen tam o alto va lor da cri a ção ar tís ti ca e in -
te lec tu al, crí ti ca e his tó ri ca. Re fi ro-me ao cen te ná rio
de José Lins do Rego, ro man cis ta da Pa ra í ba, au tor
de vas ta obra que en can ta os le i to res, como re tra to
de uma re gião, como re gis tro de um vi ver. Nas ci do em 
Pi lar, José Lins do Rego foi um dos ma i o res ro man -
cis tas do re gi o na lis mo nor des ti no e bra si le i ro. Ou tro
fato im por tan te é o cen te ná rio de Ce cí lia Me i re les,
fes te ja da po e ti sa, com uma obra bem apre ci a da pela
crí ti ca.

Este ano é tam bém o ano de Síl vio Ro me ro, ser -
gi pa no de La gar to, nas ci do no dia 21 de abril de 1851. 
Fes te ja-se, por tan to, o ses qui cen te ná rio do seu nas -
ci men to, oca sião em que sua vida e sua obra des per -
tam o mais vivo in te res se en tre os bra si le i ros. Não se
tra ta de um es cri tor lo cal, mas de um in te lec tu al que

vi veu em Ser gi pe, vi veu em Per nam bu co, pre pa ran -
do-se para os em ba tes da vida e da cul tu ra. Ain da
bem moço, Síl vio Ro me ro es tu dou no Rio de Ja ne i ro,
no Athe neu Flu mi nen se, indo de po is para o Re ci fe,
para es tu dar na cé le bre fa cul da de de Di re i to, onde já
es tu da va o seu con ter râ neo To bi as Bar re to.

For ma do em di re i to, Síl vio Ro me ro vol tou a Ser -
gi pe para ser pro mo tor da co mar ca de Estân cia. Ao
mes mo tem po, ele geu-se de pu ta do pro vin ci al, para o
biê nio 1874/1875. Em 1876 foi no me a do juiz de di re i -
to de Pa ra ti, na pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, onde per -
ma ne ceu até 1879. Em 1880, de po is de de i xar a ma -
gis tra tu ra e já com al guns li vros pu bli ca dos, in gres sou 
no ma gis té rio, atra vés de con cur so para a ca de i ra de
Fi lo so fia do Co lé gio Pe dro II. Fo ram 30 anos de de di -
ca ção à ca u sa da edu ca ção dos bra si le i ros, até a
apo sen ta do ria, em 1910. 

Ao lado das ta re fas de pro fes sor, Síl vio Ro me ro
de sen vol veu duas ou tras ha bi li da des: a de po lí ti co e a 
de es cri tor. Como po lí ti co, além de de pu ta do em Ser -
gi pe, cum priu man da to na Câ ma ra Fe de ral, ao lado
de ex po en tes da po lí ti ca ser gi pa na, como Jo vi ni a no
Car va lho, na tu ral de Si mão Dias, Fa us to Car do so, po -
e ta e fi ló so fo, de Di vi na Pas to ra, e Ro dri gues Dó ria,
mé di co nas ci do em Pro priá. Era uma ban ca da de alto
ní vel, de for ma ção pa trió ti ca, que tan to ele va va o
Esta do re pre sen ta do, como dig ni fi ca va o par la men to.
Os dis cur sos, pro je tos, de ba tes da que le tem po, en tre
tan tos e tão ilus tres par la men ta res, de Ser gi pe e de
ou tros Esta dos bra si le i ros, dão a di men são da ati vi -
da de po lí ti ca nos pri me i ros anos da Re pú bli ca.

O pró prio Sil vio Ro me ro atri bu ía à Re pú bli ca a
vir tu de de ter dado ao Bra sil uma fe i ção pró pria, uma
vida au tô no ma, po lí ti ca e in te lec tu al, di fe ren te da pre -
sen ça por tu gue sa, da Re gên cia e do Impé rio. Afe i to
aos gran des de ba tes, Síl vio Ro me ro trou xe ao Par la -
men to do País a sua ca pa ci da de in te lec tu al, as suas
idéi as atu a li za das, e trou xe o gos to pe las po lê mi cas,
tan tas ve zes ma ni fes ta do em dis pu tas in te lec tu a is
que fi ca ram cé le bres, sem pre de fen den do, in tran si -
gen te, suas con vic ções.

Foi as sim, por exem plo, que aju dou a pro cla mar
a Re pú bli ca, fun dan do jor na is em La ran je i ras, Ser gi -
pe, para fa zer a pro pa gan da do novo re gi me, pre ven -
do a der ro ca da da ve lha mo nar quia. Foi as sim, tam -
bém, que mo bi li zou o povo ser gi pa no, em 1894, e de -
pôs o pre si den te do Esta do de Ser gi pe, o Ge ne ral
José Ca la sans. O exem plo po lí ti co de Síl vio Ro me ro,
sua co ra gem, sua obs ti na ção, sua cons ciên cia e seu
pa tri o tis mo fo ram se gui dos por Fa us to Car do so,
quem em 1906 or ga ni zou o par ti do pro gres sis ta e fez
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uma re vo lu ção, de pon do o Pre si den te De sem bar ga -
dor Gu i lher me Cam pos, ir mão do Se na dor Olím pio
Cam pos. A re vo lu ção de Fa us to Car do so cus tou a
sua pró pria vida, fu zi la do na pra ça que leva seu
nome, em Ara ca ju. Em re pre sá lia, os fi lhos da que le
in di to so de pu ta do ma ta ram Olím pio Cam pos, no Rio
de Ja ne i ro.

Síl vio Ro me ro exer ceu o man da to de de pu ta do
fe de ral e sou be en ca mi nhar à dis cus são pro ble mas
im por tan tes, que des per ta ram gran de de ba te. Apre -
sen tou dois pro je tos de re per cus são ime di a ta. Um de -
fen dia o con tro le da en tra da dos co lo nos eu ro pe us,
para evi tar que eles pre do mi nas sem so bre a po pu la -
ção bra si le i ra. Ou tro, fi xa va em três mil ho mens em
ar mas o Exér ci to ou a For ça Pú bli ca em cada Esta do
da Fe de ra ção, para im pe dir que uns se trans for mas -
sem em mais for tes e sub ju gas sem os mais ri cos.

A con tri bu i ção in te lec tu al de Síl vio Ro me ro, no
en tan to, é o pon to mais alto de sua bi o gra fia de 63
anos. A obra de crí ti co e de his to ri a dor li te rá rio, pode
ser re fe ren ci a da com a pu bli ca ção da His tó ria da li te -
ra tu ra bra si le i ra e do Com pên dio de his tó ria da li te ra -
tu ra bra si le i ra, res pec ti va men te edi ta das em 1888 e
1906. As obras fi lo só fi cas, nas qua is his to ria e ex põe
as no vas te o ri as que do mi na ram a se gun da me ta de
do sé cu lo XIX, são prin ci pal men te os li vros A fi lo so fia
no Bra sil, de 1878, Ensa i os de fi lo so fia do di re i to, de
1885 e dou tri na con tra dou tri na – o evo lu ci o nis mo e o
po si ti vis mo no Bra sil –, de 1895. Além de tais li vros,
Síl vio Ro me ro pu bli cou Can tos po pu la res do Bra sil,
Con tos po pu la res do bra sil e Estu dos so bre a po e sia
po pu lar do Bra sil, res pec ti va men te em 1883, 1885 e
1888, to dos re co lhen do, es tu dan do e pon do ao al can -
ce do le i tor bra si le i ro o rico ma nan ci al da cul tu ra po -
pu lar, a ver da de i ra alma do povo. Síl vio Ro me ro es -
cre veu ain da mu i tas ou tras obras, de so ci o lo gia, de
ciên cia po lí ti ca, sen do por isto mes mo um dos mais
com ple tos es cri to res na ci o na is, um dos gran des crí -
ticos, des bra va dor de ca mi nhos, de i xan do um exem plo
a ser se gui do pe las no vas ge ra ções de in te lec tu a is. 

Te nho, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res,
mu i tas ra zões para exul tar com o ses qui ce ne ná rio de
nas ci men to do gran de bra si le i ro Síl vio Ro me ro. Pri -
me i ro, por que sou de Si mão Dias, mu ni cí pio que faz
fron te i ra com La gar to e onde a fa mí lia do es cri tor
man ti nha pro pri e da de, na qual ele pró prio vi veu; se -
gun do, por que La gar to é para mim uma ter ra ami ga,
onde des fru to da con fi an ça do seu povo, onde con vi -
vo com sua clas se po lí ti ca, onde man te nho as me lho -
res re la ções, por onde pas so, to das as ve zes que vi a -
jo para mi nha Si mão Dias; ter ce i ro por que há um fato,

que já está de vi da men te in cor po ra do à His tó ria, que
lem bro com mu i to gos to.

Em 1989 es ta va no go ver no de Ser gi pe, quan do 
o Bra sil ce le brou o cen te ná rio de mor te do gran de To -
bi as Bar re to, po e ta e fi ló so fo tam bém ser gi pa no. re -
cor do que no pe río do das co me mo ra ções, em ju nho
da que le ano, o en tão Pre si den te da Re pú bli ca, o no -
bre Se na dor José Sar ney, vi si ta va Ser gi pe e ina u gu -
ra va o por to da que le Esta do, que era uma ve lha as -
piração, de mais de um sé cu lo. Apro ve i tei a pre sen ça do 
ilus tre Pre si den te, lem bran do que era ele o ocu pante da 
ca de i ra de To bi as Bar re to na Aca de mia Bra si le i ra de
Le tras, para su ge rir-lhe que man das se edi tar, em seu
go ver no, as obras com ple tas da que le pen sa dor ser gi -
pa no. O Pre si den te Sar ney, num ges to ele gan te e sin -
ce ro fez a pro mes sa e, em pou cos me ses, man dou
cum pri-la atra vés do Mi nis tro da Cul tu ra, o in te lec tu al
José Apa re ci do de Oli ve i ra. 

Ser gi pe fi cou or gu lho so de To bi as Bar re to e fi -
cou agra de ci do, para sem pre, ao Pre si den te José
Sar ney. Como Go ver na dor as mi nhas ações não fi ca -
ram ape nas no pla no re i vin di ca tó rio, mas tam bém
alo quei re cur sos com ple men ta res, que per mi ti ram a
edi ção de to dos os dez vo lu mes das obras com ple tas
de To bi as Bar re to. 12 anos de po is, ao es tar em Ser gi -
pe, sou sur pre en di do com um con vi te do Pre fe i to Je -
rô ni mo Reis, de La gar to, para par ti ci par do lan ça men -
to do pri me i ro vo lu me das obras com ple tas de Síl vio
Ro me ro, que a Uni ver si da de Fe de ral de Ser gi pe, em
par ce ria com o Mi nis té rio da Cul tu ra, or ga ni za em
lou vor ao ani ver sá rio do ilus tre crí ti co ser gi pa no. 

A fes ta de La gar to, em ho me na gem a al guns
ser gi pa nos e a al guns ilus tres vi si tan tes, es tu di o sos
da obra de Síl vio Ro me ro, mu i to me des va ne ceu. e se 
fi quei li son je a do com a co men da que re ce bi, com
toda hon ra, mais fi quei com o lan ça men to do li vro de
Síl vio Ro me ro, o Com pên dio de his tó ria da li te ra tu ra
bra si le i ra, o pri me i ro de uma de 21 vo lu mes, que es -
tão sen do or ga ni za dos pelo in te lec tu al ser gi pa no Luiz 
Anto nio Bar re to, que foi, tam bém, o or ga ni za dor das
obras com ple tas de Sil vio Ro me ro.

A edi ção das obras de Sil vio Ro me ro ser ve, ain -
da, para dar ao Bra sil uma de mons tra ção da pu jan ça
in te lec tu al de Ser gi pe, ber ço e pá tria de ho mens ilus -
tres da vida cul tu ral do País, cada um com sua con tri -
bu i ção, sua obra, sua for tu na crí ti ca. Ser gi pe é mes -
mo uma ter ra pró di ga, um úte ro ven tu ro so, pois ofe re -
ceu um te sou ro ines go tá vel, um pa tri mô nio que
pertence a to dos, a in te li gên cia dos seus fi lhos no tá -
ve is, cu jas bi o gra fi as ser vem de es tí mu lo às no vas
ge ra ções.

Ao fa zer este re gis tro, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. 
Se na do res, fe li ci to o Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral
de Ser gi pe, os Pre fe i tos de Ara ca ju e de La gar to, o
Mi nis tro Fran cis co We fort, da Cul tu ra, os or ga ni za do -
res dos even tos que ce le bram, em Ser gi pe e no Bra -
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sil, o ses qui cen te ná rio de nas ci men to de Síl vio Ro -
me ro, como a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, que tem 
en tre os seus pa tro nos a fi gu ra mes tra do ser gi pa no,
mos tra do pela ico no gra fia e pe los li vros ex pos tos na
sede da que le so da lí cio, no Rio de Ja ne i ro, como
mos truá rio a ser vi si ta do, na ho me na gem que fixa o
re co nhe ci men to e exal ta a ad mi ra ção do Bra sil pelo
au tor da His tó ria da li te ra tu ra bra si le i ra.

O Bra sil não pode per der, de ne nhum modo, as
me lho res re fe rên ci as. Ao con trá rio, deve pro cu rar na
sua his tó ria, de vida e de cul tu ra, as boas ações, os
me lho res exem plos, afir man do uma vo ca ção que ne -
nhu ma cir cuns tân cia pode mo di fi car, que é a vo ca ção 
de cons tru ir um fu tu ro dig no, prós pe ro, jus to, como
quis Síl vio Ro me ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª

será aten di do na for ma re gi men tal, Se na dor Anto nio
Car los Va la da res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

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, vol to hoje ao
tema da Rá dio MEC, que já tive opor tu ni da de de
abor dar des ta tri bu na, mas que con ti nua a me pre o -
cu par, pela evo lu ção dos acon te ci men tos de que te -
nho ciên cia.

Ha via en tre os ser vi do res da Casa uma ex pec -
ta ti va bem fun da da de que, com a mu dan ça da di re -
ção da Acerp, as su min do a sua di re ção o jor na lis ta
Fer nan do Bar bo sa Lima – sa u da do por to dos, um ho -
mem mu i to con ce i tu a do –, tam bém hou ves se uma
mu dan ça na di re ção da Rá dio MEC, com a subs ti tu i -
ção da atu al di re to ra, a Srª Ma ris te la Ran gel. Na ver -
da de, é con sen so en tre os fun ci o ná ri os de que essa
se nho ra não tem con di ções cul tu ra is para exer cer a
di re ção de uma en ti da de com a his tó ria, a tra di ção e a 
im por tân cia da Rá dio MEC. A So ci e da de dos Ami gos
da Rá dio MEC che gou a apresen tar uma lis ta trí pli ce
que não foi res pe i ta da, e a di re to ra foi con fir ma da no
car go.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, essa de ci são está
ca u san do uma in dig na ção en tre os fun ci o ná ri os, pela
de cep ção pro fun da, e pode trans for mar-se num es -
cân da lo. Não que ro fa lar de um es cân da lo de cor rup -
ção, mas sim de um es cân da lo cul tu ral, por que se
sabe que essa se nho ra é sus ten ta da po li ti ca men te –
não que ro me fa zer en ten der de for ma er ra da – pelo
fi lho do Pre si den te. Quem luta por sua per ma nên cia é 
o Sr. Pa u lo Hen ri que Car do so, que tem trân si to no Pa -
lá cio do Pla nal to, jun to à Se cre ta ria de Co mu ni ca ção
So ci al do Pre si den te, à qual, equi vo ca da men te, a
Ses pe está vin cu la da – de ve ria es tar vin cu la da ao Mi -
nis té rio da Cul tu ra ou ao Mi nis té rio da Edu ca ção, mas 
está vin cu la da à Asses so ria de Co mu ni ca ção, que

não tem fins cul tu ra is e não sabe da im por tân cia e da
es ta tu ra cul tu ral das pes so as que es tão en vol vi das
no pro ble ma da Rá dio MEC.

Sr. Pre si den te, não se sabe por que o Sr. Pa u lo
Hen ri que Car do so, fi lho do Pre si den te, de fen de tal
se nho ra. O que nos es tra nha e nos ca u sa in dig na ção
é sua per ma nên cia no car go quan do pes so as da es -
ta tu ra cul tu ral de Edi no Kri e ger, da pro fes so ra Ma ria
Iêda Li nha res, de Zito Ba tis ta Fi lho e de Re na to Ro -
cha es tão mos tran do a evi dên cia de que essa se nho -
ra não tem con di ções de con ti nu ar na di re ção da que -
la Rá dio. Mes mo as sim, pre va le ce a pres são e o pon -
to de vis ta do Sr. Pa u lo Hen ri que, fi lho do Pre si den te,
que, pa re ce-me, faz che gar ao Sr. Andrea Ma ta raz zo
a exi gên cia de ma nu ten ção no car go des sa se nho ra.
É cla ro que o Sr. Andrea Ma ta raz zo tal vez não sa i ba
fa zer a dis tin ção en tre a es ta tu ra cul tu ral des sas pes -
so as. Tal vez, ele não per ce ba o que está fa zen do, por -
que não tem vi vên cia no se tor; na verdade, ele não
de ve ria ter qual quer in ge rên cia so bre a Rá dio MEC.
Mas o Sr. Fran cis co Wef fort, por exem plo, sabe mu i to
bem dis so. Por tan to, o Sr. Andrea Ma ta raz zo de ve ria
con sul tar o Sr. Fran cis co Wef fort para sa ber quem é
quem, aten den do, as sim, aos an se i os dos ser vi do res
da Rá dio MEC por meio da subs ti tu i ção es pe ra da, an -
tes que isso se trans for me em um es cân da lo, Sr. Pre -
si den te. Não que ro me re fe rir – digo e re pi to – a um
es cân da lo de cor rup ção e fi nan ce i ro, não, mas a um
es cân da lo cul tu ral, pela re pre sen ta ção que tem a Rá -
dio MEC na his tó ria da cul tu ra des te País.

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 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, vol to a esta
tri bu na para in sis tir em dois te mas que en ten do se -
rem fun da men ta is para o País: a re for ma tri bu tá ria e a 
re for ma po lí ti ca.

Não é pos sí vel mais, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o País ca mi nhar com esse nú me ro ex ces -
si vo de im pos tos e essa car ga tri bu tá ria qua se in sus -
ten tá vel. O Bra sil hoje é um dos pa í ses que mais co -
bra im pos tos em todo o pla ne ta; há en car gos so ci a is
pe sa dís si mos, re pi to, e um nú me ro de im pos tos ex -
tra va gan tes. É ló gi co que, a par de re co lher tan tos im -
pos tos, o povo bra si le i ro con ti nua tran si tan do em es -
tra das es bu ra ca das e mal con ser va das e con tan do
com um ser vi ço pú bli co de pés si ma qua li da de em to -
dos os sen ti dos.

Qu e ro, mais uma vez, cha mar a aten ção para a
im por tân cia des sa re for ma tri bu tá ria. É pre ci so im pu -
tar um nú me ro ide al de im pos tos, o mí ni mo pos sí vel,
e uma car ga tri bu tá ria e de en car gos so ci a is su por tá -
vel, por que a fal ta des sa re for ma tri bu tá ria tem ini bi do
a ge ra ção de em pre gos em nos so País, tem fe i to com
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que nos sos em pre sá ri os não pos sam ou sar mais. Há
fal ta de in ves ti men tos na agri cul tu ra – que, sem dú vi -
da, é a ma i or ge ra do ra de em pre gos em nos so País –
e na pe cuá ria. A re for ma po lí ti ca tam bém já foi no mi -
na da por um dos nos sos Se na do res de ”re for ma mãe“ 
de to das as re for mas.

Cha mo a aten ção para um fato im por tan te que
hoje acon te ce na po lí ti ca bra si le i ra, que diz res pe i to à
li vre ma ni fes ta ção dos can di da tos. Pela atu al le gis la -
ção, até en tre vis tas em ór gãos da im pren sa que de -
no tem ca rá ter po lí ti co são pas sí ve is de pu ni ção pela
Jus ti ça, uma me di da a meu ver ar bi trá ria, que ini be o
deba te e, como con se qüên cia, a pos si bi li da de de o ele i -
tor co nhe cer me lhor os can di da tos em que irá vo tar.

O pro je to que apre sen tei a esta Casa ex clui do
ca rá ter de pro pa gan da ele i to ral ex tem po râ nea a ma -
ni fes ta ção dos pos tu lan tes 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, nes sas oca siões, ele ex pres se a sua in ten -
ção de can di da tar-se. É este um dos pa râ me tros bá si -
cos da de mo cra cia: o de ba te per ma nen te, a li ber da de 
para se ex pres sa rem idéi as e pro pos tas.

Aliás, uma das gran des in jus ti ças co me ti das pela 
Jus ti ça Ele i to ral foi a de mul tar um sem-número de
can di da tos exa ta men te por que es tes di zi am que eram
can di da tos a esse ou àque le car go ele i to ral. E, a meu
ver, fo ram mul tas ex ces si vas, to tal men te in jus tas.

Um ou tro pon to que diz res pe i to à re for ma po lí ti -
ca é o pro je to que per mi te a ces são e o uso de imó ve is
pú bli cos para o usu fru to de can di da tos, par ti dos po lí ti -
cos ou co li ga ções que que i ram re a li zar atos, re u niões
e até mes mo co mí ci os. O uso será per mi ti do a to dos
os par ti dos e re gu la men ta do pela Jus ti ça Ele i to ral.

Lan cei mão des se ex pe di en te, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, por que, em qua se to das as ci -
da des do in te ri or, na épo ca das cam pa nhas ele i to ra is, 
re a li za mos os nos sos co mí ci os. E, por pa ra do xal que
pa re ça, não po de mos re a li zar co mí ci os em gi ná si os
de es por tes, nas fe i ras co ber tas, em lo ca is que são
do pró prio povo. Te mos de sub me ter o povo à hu mi -
lha ção de fi car ao sol ou à chu va, quan do há, às ve -
zes pró xi mo, um pró prio pú bli co, como um gi ná sio de
es por tes ou uma fe i ra co ber ta. Isso é uma afron ta ao
povo, que tem de fi car as sis tin do a co mí ci os sob o sol
ou a chu va, quan do, ao lado, há uma fe i ra co ber ta ou
um gi ná sio de es por tes.

Enten do que de ve mos de mo cra ti zar essa ques -
tão. To dos os par ti dos po lí ti cos e to dos os can di da tos
po de rão usar os pró pri os pú bli cos para as sis tir às re -
u niões po lí ti cas. Não vejo que mal há em um po lí ti co
fa zer um co mí cio em uma fe i ra co ber ta ou em um gi -
ná sio de es por tes. Hu mi lha ção é sub me ter o povo ao
sol, mu i tas ve zes ca us ti can te, e à chu va, ha ven do, ao
lado des se co mí cio, um lo cal que é do pró prio povo.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, a Pre si dên cia ape la a V. Exª para
que con clua o seu pro nun ci a men to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Aten -
den do ao ape lo de V. Exª, Sr. Pre si den te, que ro de i xar 
para re fle xão es ses pon tos a res pe i to da re for ma tri -
bu tá ria e da re for ma po lí ti ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. 

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 70, DE 2001

Pro í be a exi gên cia do co nhe ci men to 
de lín gua es tran ge i ra nos con cur sos pú -
bli cos e nos ves ti bu la res ou ou tras es pé -
ci es de pro vas para in gres so nas uni ver -
si da des.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a re a li za ção de pro va para

con fe rir co nhe ci men to de idi o ma es tran ge i ro nos con -
cur sos pú bli cos e nos ves ti bu la res, ou, ain da, em tes -
tes para in gres so em cur sos de mes tra do, es pe ci a li -
za ção ou dou to ra do.

Art. 2º Exce tu am-se da pro i bi ção do ar ti go an te -
ri or os con cur sos para o pre en chi men to do car go de
tra du tor e para to dos os de ma is car gos cuja atri bu i -
ção prin ci pal te nha por base o co nhe ci men to de idi o -
ma es tran ge i ro.

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to tem por es co po co o pe rar
para o for ta le ci men to do prin cí pio car de al do Esta do
de Di re i to, que vem a ser o prin cí pio da iso no mia, cuja 
im por tân cia le vou o le gis la dor cons ti tu in te a gra vá-lo
como uma das cláu su las pé tre as fir ma das no § 4º do
art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em um país como o nos so, em que a de si gual -
da de de opor tu ni da des exis ten te en tre as pes so as é
tão acen tu a da que não per mi te à ma i o ria da po pu la -
ção o aces so ade qua do aos me i os de cul tu ra, a exi -
gên cia do co nhe ci men to de idi o ma es tran ge i ro por
par te dos ór gãos pú bli cos e pri va dos nos cer ta mes e
ves ti bu la res cons ti tui ver da de i ro en tra ve à po si ti va -
ção do dito prin cí pio mag no, con si de ra do até mes mo
su pra cons ti tu ci o nal, que, se gun do Pon tes de Mi ran -
da, vale pe ran te o Esta do, e não pelo aci den te da re -
gra cons ti tu ci o nal (”Co men tá ri os à Cons ti tu i ção de
1967“, Tomo IV, Ed. Re vis ta dos Tri bu na is, pág. 261).
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Assim, nem mes mo a pró pria Cons ti tu i ção po -
de ria afron tar o im pe ra ti vo da iso no mia, ver da de i ro
ali cer ce do re gi me de mo crá ti co, nor ma pri ma ci al en -
tre as ga ran ti as fun da men ta is, pois esse im pe ra ti vo
não cor res pon de a uma nor ma igual em emi nên cia a
ou tra qual quer, ou mes mo aos ou tros prin cí pi os cons -
ti tu ci o na is. A aná li se de seu con te ú do re ve la rá a sua
insig ne po si ção, que re al ça de ci si va men te o sign fi -
ca do nor ma ti vo, em com pa ra ção com os ou tros prin -
cí pi os e nor mas cons ti tu ci o na is. (...) Pois bem, na re -
gião dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is ob ser va-se essa
hie rar quia tam bém en tre as nor mas-princípio. Por -
que não é ale a to ri a men te que o art. 5º ca put, da
Cons ti tu i ção de 1988, enun cia a iso no mia an tes da
dis cri mi na ção dos di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is
que ele pró prio ins ti tui. Des sa po si ção, ‘to po gra fi ca -
men te’ emi nen te da iso no mia, re sul ta uma pro e mi -
nên cia subs tan ci al des se prin cí pio (Re vis ta Ames -
pe/Emas pe, Vol. 2, nE 3, jan/mar 97, pág. 311).

Nin guém des co nhe ce que a exi gên cia do do mí -
nio de lín gua es tran ge i ra para o even tu al in gres so nos 
con cur sos pú bli cos e ves ti bu la res afas ta ain da mais
as pos si bi li da des de as cen são so ci al por par te dos
pou cos afor tu na dos, que não ti ve ram, ao lon go de
suas vi das, ne nhum ou qua se ne nhum aces so ao
apren di za do de ou tros idi o mas. Ne ces sá rio, as sim,
que se vol te a aten ção para es ses ci da dãos, bus can -
do am pa rá-los e for ne cer-lhes me i os de aces so à cul -
tu ra e ao mer ca do de tra ba lho, for ta le cen do, des sa
for ma, o ver da de i ro sen ti do do prin cí pio da iso no mia,
qual seja o de tra tar de si gual men te os de si gua is na
me di da em que se de si gua lam.

No in tu i to, pois, de apri mo rar nos so or de na men -
to ju rí di co para que este, de fato, cum pra sua mis são
de aten der aos fins so ci a is, pro mo ven do o bem co -
mum, es pe ra mos de nos sos ilus tres Pa res a apro va -
ção do pre sen te pro je to.

Sala das Ses sões, 26 de abril de 2001. – Se na -
dor Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -

da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de. à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

SUBSEÇÃO II
Da Emen da à Cons ti tu i ção

Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da
me di an te pro pos ta:
....................................................................................

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Edu ca ção, ca ben do à
úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O
pro je to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e re me -
ti do às Co mis sões com pe ten tes. 

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:

Ofí cio nº P – 115/2001 – CMPOPF

Bra sí lia, 25 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,

Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar a
pror ro ga ção, até o pró xi mo dia 9 (nove) de maio, do
pra zo para apre sen ta ção de emen das ao Pro je to de
Lei nº 4/2001-CN, que “Dis põe so bre as di re tri zes
para a ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2002 e dá
ou tras pro vi dên ci as” (LDO/2002), e con se qüen te -
men te, a al te ra ção do pra zo de pu bli ca ção das
emen das para o dia 14 pró xi mo vin dou ro.

O ple i to em ques tão jus ti fi ca-se pelo fato de que
o com pa re ci men to do Mi nis tro do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, Dr. Mar tus Ta va res, em re u nião
de au diên cia pú bli ca nes ta Co mis são, está mar ca do
para acon te cer no dia 2 de maio às 14:30 ho ras, bem
como pela não in di ca ção das Li de ran ças Par ti dá ri as,
até esta data, do re la tor para o re fe ri do Pro je to.

Re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos de ele va -
da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

De pu ta do Alber to Gold man, Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia de fe re o Ofí cio nº P-115/2001 – CMPOPF, do 
Pre si den te da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men -
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, De pu ta do Alber to Gold -
man, so li ci tan do a pror ro ga ção até o dia 9 de maio do
cor ren te ano, do pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Lei nº 4, de 2001-CN, que ”Dis põe
sobre 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“ (LDO/2002). 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de fe riu, ad re fe -
ren dum da Mesa, o Re que ri men to nº 62, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, so li ci tan do in -
for ma ções ao Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men -
to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

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 222, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que se jam
so li ci ta das ao Mi nis tro da Jus ti ça as se guin tes in for -
ma ções:

1. Expli car e fun da men tar le gal men te as ra zões
que mo ti va ram o Cade a ar qui var o pro ces so da
Labnew Indústria e Comércio (ver sus Becton
Dickinson), o qual con ti nha inú me ras pro vas de trans -
gres sões à or dem eco nô mi ca, sem de sig nar um re la -
tor para ana li sar o elen co de obri ga ções as su mi das
nas cláu su las con tra tu a is pac tu a das com a em pre sa
ame ri ca na;

2. Pelo que pres su põe o ins tru men to le gal de no -
mi na do – Com pro mis so de Ces sa ção, jul ga-se que
seus efe i tos só se rão al can ça dos caso o mer ca do vol -
te à nor ma li da de eco nô mi ca após o pe río do de vi gên -
cia do con tra to, o que não acon te ceu nes te caso, pois
o pro du tor na ci o nal en trou em pro ces so
pré-falimentar. Sen do as sim, ex pli car as ra zões que
le va ram o Cade a não exer cer seu pa pel de re gu la dor;

3. Em es cla re ci men tos en vi a dos a esta Casa, o
Cade in for mou que a lei an ti trus te não con tem pla o
caso do dum ping que, no mo men to, en con tra-se sob
os cu i da dos do Decom. Entre tan to, essa afir ma ção se 
con tra põe a ou tras si tu a ções nas qua is o Cade in ter -
ve io com vis tas a co i bir even tu a is im por ta ções que
afe ta vam os in te res ses de gran des trus tes, como por
exem plo, o caso en vol ven do a Koly nos e a Col ga te.
Di an te dis so, in for mar as ra zões da di fe ren ça de pro -

ce di men to en tre o caso de mul ti na ci o na is e o da in -
dús tria do més ti ca de ca pi tal 100% na ci o nal; e

4. Infor mar qua is as ra zões que es tão im pe din -
do o Cade de de be lar as prá ti cas des le a is de co mér -
cio com ra pi dez e efi cá cia, de acor do com o or de na -
men to ju rí di co atu al men te em vi gor, e, tam bém, por
qual mo ti vo está au to ri zan do Ato de Con cen tra ção
en tre em pre sas que pra ti cam o dum ping no País,
cuja re per cus são pode tra zer sé ri os pre ju í zos à nos sa 
eco no mia.

Jus ti fi ca ção

Em 1992, a Labnew Indústria e Comércio, em -
pre sa de ca pi tal 100% na ci o nal, ví ti ma das prá ti cas
do dum ping e un der sel ling por anos a fio, per pe tra -
das pela ame ri ca na Becton Dickinson e de ma is em -
pre sas mul ti na ci o na is que ex plo ram o seg men to mé -
di co-hospitalar bra si le i ro em re gi me de oli go pó lio, for -
mu lou de nún cia acer ca dos re fe ri dos ilí ci tos eco nô mi -
cos, que cul mi nou no Com pro mis so de Ces sa ção de
prá ti cas in fra ti vas, em 1997, em pro ces so re ple to de
pro vas de trans gres são à or dem eco nô mi ca.

A par tir de en tão, a lí der de mer ca do Becton
Dickinson, que ha via se com pro me ti do jun to ao Cade
de abs ter-se de qua is quer prá ti cas ou con du tas que
pu des sem fal se ar ou li mi tar a li vre con cor rên cia, não
so men te des vi ou seus em bar ques de pro du tos para o 
Re i no Uni do, para não pa gar a so bre ta xa apli ca da
con tra as ex por ta ções ori un das dos EUA, como tam -
bém in cre men tou suas com pras nor te-americanas de 
tu bos a vá cuo de plás ti co, haja vis ta que os di re i tos
an ti dum ping só abran ge ram os tu bos de vi dro.

Mais ain da. Para tor nar sem efe i to o pac to fir -
ma do de res pe i tar seus cus tos de im por ta ção e co -
mer ci a li za ção na for ma ção de seus pre ços in ter nos,
a Bec ton Dic kin son re du ziu ain da mais o pre ço de ex -
por ta ção de seus pro du tos, fa zen do com que as an ti -
gas mar gens de até 54% sal tas sem vi o len ta men te
para até 378%. Além dis so, no pe río do em que a Bec -
ton Dic kin son ha via sido res pon sa bi li za da de pro te -
ger as con di ções con cor ren ci a is de mer ca do, ou tras
em pre sas, in te gran tes do oli go pó lio in ter na ci o nal do
se tor, pra ti ca ram o dum ping e o un der sel ling, ca u -
san do da nos ir re ver sí ve is ao pro du tor lo cal, sem que
a em pre sa com pro mis sá ria nada fi zes se para im pe dir
as re fe ri das ili ci tu des, re ve lan do a sua co ni vên cia.

Alhe io a tudo isso, o Cade, que de ve ria co i bir de
ma ne i ra rá pi da e efi caz os abu sos eco nô mi cos que afe -
tam o li vre fun ci o na men to dos mer ca dos, de ci diu apro var 
atra vés do Ato de Con cen tra ção nº 8012.002467/00-11,
a fu são da em pre sa aus tría ca Gre i ner La bor tech nik –
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uma das in te gran tes do oli go pó lio in ter na ci o nal do se -
tor sob in ves ti ga ção de prá ti cas de dum ping e sus pe -
i tas de es ta rem di ri gin do os edi ta is de con cor rên cia
es pe ci fi ca men te para os seus pro du tos – com a Gra ci 
Co mér cio e Re pre sen ta ção Ltda. Pior ain da. De ci diu
ar qui var ir re gu lar men te um pro ces so, que já se ar ras -
ta por uma dé ca da, para ini ci ar no vas in ves ti ga ções,
ati tu de esta que foi re je i ta da de ime di a to pela Jus ti ça
Fe de ral, do Dis tri to Fe de ral, ten do em vis ta a fal ta de
se gu ran ça ju rí di ca.

Ten do em vis ta tais fa tos, as in for ma ções aqui
for mu la das são de gran de im por tân cia para que esta
Casa pos sa me lhor ana li sar as pro pos tas de al te ra -
ções na es tru tu ra do CADE e de ma is ór gãos res pon -
sá ve is pela fis ca li za ção das prá ti cas de dum ping,
un der sel ling, con cen tra ção de mer ca do etc.

Sala das Co mis sões, 26 de abril de 2001. – Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para De ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O re -
que ri men to que aca ba de ser lido vai à Mesa para de -
ci são, de acor do com o Re gi men to Inter no.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção, com bi na do

com o art. 353, pa rá gra fo úni co, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001 (nº 1.615/99, 
na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a re -
es tru tu ra ção dos trans por tes aqua viá rio e
ter res tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte -
gra ção de Po lí ti cas de Trans por te, a
Agência Na ci o nal de Trans por tes Ter res -
tres, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 202, 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 Antô nio Car los Ma ga lhães, fa vo rá vel ao

Pro je to, às Emen das nºs 1 e 2-CCJ, con trá -
rio às Emen das de nºs 3 a 16, ofe re ci das
pe ran te esta co mis são, no pra zo re gi men tal, 
apre sen tan do ain da, as Emen das nºs 17 a
23-CCJ, de Re la tor, com voto con trá rio do
Se na dor Ro me ro Jucá e abs ten ções dos
Se na do res Jef fer son Pe res, Ro ber to Fre i re
e José Edu ar do Du tra e da Se na do ra He lo i -
sa He le na.

– 203, de 2001, da Co mis são de Ser vi -
ço de Infra-Estrutura, Re la tor: Se na dor Na -
bor Jú ni or, com abs ten ção do Se na dor José 
Edu ar do Du tra, fa vo rá vel ao Pro je to e con -
trá rio às Emen das nºs 1 e 16, ofe re ci das pe -
ran te a CCJ, no pra zo re gi men tal.

A Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci -
men tos ao Ple ná rio:

No dia 22 de mar ço úl ti mo, o Pre si den te da Re -
pú bli ca, por meio da Men sa gem nº 99, de 2001, so li ci -
tou re gi me de ur gên cia cons ti tu ci o nal para o pro je to,
que pas sou, a par tir da que la data, a tra mi tar nes ta
Casa com pra zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co
dias;

Du ran te o pra zo úni co pre vis to no art. 122, II, b,
com bi na do com o art. 375, I, do Re gi men to Inter no,
fo ram ofe re ci das de zes se is emen das à pro po si ção
pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, que, em seu pa re cer, aca tou as de nºs 1 e 2,
que pas sa ram a de no mi nar-se Emen das nºs 1 e
2-CCJ. As de ma is de nºs 3 a 16, por não te rem sido
aca ta das, não se rão ob je to de de li be ra ção do Ple ná -
rio, nos ter mos do art. 124, III, do Re gi men to Inter no,
sal vo re cur so in ter pos to por um dé ci mo dos mem bros 
do Se na do.

Antes de ini ci ar a dis cus são, a Pre si dên cia es -
cla re ce ao Ple ná rio que, em vir tu de de a ma té ria ter
tra mi ta do si mul ta ne a men te nas Co mis sões de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Ser vi ços de
Infra-estrutura, as Emen das nºs 17 a 23-CCJ, de Re -
la tor, não fo ram ob je to de de li be ra ção da Co mis são
de Ser vi ços de Infra-Estrutura.

Escla re ce ain da que as Emen das nºs 1 e 2-CCJ
es tão au to ma ti ca men te des ta ca das e se rão vo ta das
se pa ra da men te, uma a uma, em vir tu de de te rem
recebi do pa re ce res di ver gen tes das re fe ri das Co -
mis sões, nos ter mos do art. 300, III, com bi na do com
o art. 246, II, do Re gi men to Inter no.

A Pre si dên cia es cla re ce, mais uma vez, que o
pro nun ci a men to das Co mis sões so bre as emen das
apre sen ta das é fi nal e de fi ni ti vo, sal vo re cur so in ter -
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pos to por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, no
sen ti do de se rem as emen das sub me ti das ao Ple ná -
rio, nos ter mos dos art. 124, III, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re cur so que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

RECURSO Nº 4, DE 2001

Re cor re mos no sen ti do de que to das as emen -
das apre sen ta das pe ran te a CCJ ve nham a ser apre -
ci a das pelo Ple ná rio. (PLC 1/2001).

Em 26 de abril de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em de -
cor rên cia da apre sen ta ção do re cur so, a Pre si dên cia
sub me te rá à de li be ra ção do Ple ná rio to das as emen -
das apre sen ta das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá
para dis cu tir a ma té ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem fi ze mos uma re u nião 
da Co mis são de Infra-estrutura, e o re la tó rio do Se na -
dor Na bor Jú ni or, jun to com o tra ba lho dos Srs. Se na -
do res, pro pôs um acor do, fir ma do com o Go ver no,
para que se re je i tem to das as emen das. Por con ta
dis so, pac tou-se o en ten di men to de que, no de cre to
de re gu la men ta ção, fos sem aten di dos al guns pon tos
im por tan tes le van ta dos pe los Se na do res Ri car do
San tos, Ger son Ca ma ta, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Car los Pa tro cí nio, Pa u lo Har tung e por ou tros Srs. Se -
na do res que que ri am mais es cla re ci men tos e de ta -
lha men tos so bre as ques tões apre sen ta das.

Por tan to, apre sen tei re cur so no in tu i to de re je i -
tar mos as emen das da Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia e de apro var mos o pa re cer do
Se na dor Na bor Jú ni or, sem emen das, com a re gu la -
men ta ção acer ta da da for ma como foi dis cu ti da na
Co mis são.

Essa é a po si ção da Li de ran ça do Go ver no, que
ape la aos Srs. Se na do res para apro var o re la tó rio do
Se na dor Na bor Jú ni or e re je i tar as emen das da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, con for -
me o re cur so que apre sen tei.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos para dis cu tir
a ma té ria.

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, este pro je to exi giu am pla
dis cus são na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do.
Por re que ri men to de mi nha au to ria, foi re a li za da na
Co mis são de Infra-estrutura da Câ ma ra uma au diên -
cia pú bli ca em que os re pre sen tan tes do se tor por tuá -
rio do Bra sil apre sen ta ram uma sé rie de ques ti o na -
men tos re la ti vos a uma pos sí vel su per po si ção de atri -
bu i ções e fun ções en tre a nova agên cia, a Agên cia
Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os, e os Con se lhos 
de Au to ri da de Por tuá ria, cri a dos pela Lei nº 8.630,
cha ma da Lei de Mo der ni za ção dos Por tos, e que já
se en con tram em fun ci o na men to em todo o País.

Em fun ção dis so, o Se na dor Ca ma ta e eu apre -
sen ta mos um con jun to de emen das, aten den do aos
an se i os dos tra ba lha do res por tuá ri os e das em pre sas 
ope ra do ras por tuá ri as, no sen ti do de re ti rar do tex to
des sa lei aqui lo que diz res pe i to à Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Aqua viá ri os.

Com a re je i ção des sas emen das, tan to na CCJ
quan to na Co mis são de Infra-estrutura, por in ter mé -
dio do re la tó rio do Se na dor Na bor Jú ni or, par tiu-se
para uma so lu ção de con sen so para man ter in te gral -
men te o tex to do pro je to do Exe cu ti vo, com as mo di fi -
ca ções fe i tas pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Assu miu o 
Po der Exe cu ti vo, por meio do Exmº Mi nis tro Eli seu
Padi lha, que, no pro je to de re gu la men ta ção des sa
lei, as prin ci pa is re i vin di ca ções dos ope ra do res por -
tuá ri os e dos tra ba lha do res que ope ram nos por tos
fos sem ins cri tas em dis po si ti vos.

De acor do com o com pro mis so fir ma do on tem,
o Se na dor Na bor Jú ni or fez cons tar no seu re la tó rio
es ses dois itens.

O pri me i ro item, de fun da men tal im por tân cia,
es ta be le ce que são man ti das as atri bu i ções, com pe -
tên ci as e for mas de atu a ção dos Con se lhos de Au to ri -
da de Por tuá ria e das Admi nis tra ções Por tuá ri as cri a -
das pela Lei nº 8.630, de 1993. É es sen ci al que esse
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dis po si ti vo pas se a cons tar do de cre to que ve nha a
re gu la men tar essa lei, a fim de que não haja su per po -
si ção de fun ções e de atri bu i ções en tre a nova agên -
cia, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os,
e os CAPs, os Con se lhos de Au to ri da de Por tuá ria.

O se gun do item de ter mi na que as ou tor gas para 
a ex plo ra ção de ter mi na is por tuá ri os de uso pú bli co
ou de uso pri va ti vo ou mis to, de que tra ta o art. 13
des sa lei, re ger-se-ão pela Lei nº 8.630, de 1993, a
cha ma da Lei de Mo der ni za ção dos Por tos. Isso é im -
por tan te, por que há um dis po si ti vo ge né ri co na lei
que cria a Asso ci a ção Na ci o nal de Tec no lo gia no
Ambi en te Cons tru í do, Antac, dis pon do que as ou tor -
gas pas sa ri am a obe de cer à Lei 8.987, que é uma lei
ge ral so bre con ces sões do ser vi ço pú bli co. Do pon to
de vis ta le gal, as ou tor gas de ve ri am obe de cer a uma
lei es pe cí fi ca, que é a Lei dos Por tos.

Tam bém – e de ve rão ma ni fes tar-se os Se na do -
res do Cen tro-Oeste e Nor te a res pe i to – o au tor fez
cons tar os com pro mis sos que fo ram as su mi dos em
tor no da con ti nu i da de da Va lec, Enge nha ria, Cons tru -
ções e Fer ro vi as S.A., que será ex tin ta, en quan to não
for cons tru í da a Fer ro via Nor te-Sul.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apo i a mos 
o tex to des te pro je to de lei, com a con di ção de que, no 
pro je to de re gu la men ta ção, es ses dis po si ti vos ve -
nham a ser con tem pla dos.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San -
tos, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung para dis cu tir.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, o pro je to que es ta mos
apre ci an do nes te mo men to é ex tre ma men te im por -
tan te. Pro põe a re or ga ni za ção ad mi nis tra ti va do se tor
fe de ral de trans por tes, com a cri a ção de duas agên ci -
as re gu la do ras: a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Ter res tres e a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os. Insti tui ain da o De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estrutura de Trans por tes – por que o Go ver no 
Fe de ral ain da con ti nu a rá cu i dan do di re ta men te de
inú me ras es tra das fe de ra is – e o Con se lho Na ci o nal
de Inte gra ção da Po lí ti ca de Trans por tes.

O Se na dor Ri car do San tos, de cer ta for ma, já
es go tou uma par te de mi nha in ter ven ção, re la tan do o
acor do em que es te ve en vol vi da a Ban ca da do Espí ri -

to San to – eu e os Se na do res Ri car do San tos e Ger -
son Ca ma ta – em re la ção à ques tão por tuá ria, con -
tem plan do pelo me nos em par te as re i vin di ca ções do
se tor dos ope ra do res por tuá ri os e dos tra ba lha do res.

Nes sa ne go ci a ção – o Se na dor Ri car do San tos
já fez o re la to –, es te ve pre sen te a Ban ca da do Cen -
tro-Oeste, pre o cu pa da com o fu tu ro da Va lec e, con -
se qüen te men te, da Fer ro via Nor te-Sul. Aqui está o
Se na dor Si que i ra Cam pos, que par ti ci pou, en tre ou -
tros, des sa ne go ci a ção.

Sr. Pre si den te, está mu i to cla ro o acor do fe i to. O
Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá, fez ques tão 
ago ra de, mais uma vez, anun ciá-lo. O Se na dor Na bor 
Jú ni or, o Re la tor do pro je to, in clu iu no seu re la tó rio o
acor do, o que fir ma com cla re za os ter mos acer ta dos.
Essa é a pri me i ra par te, mu i to im por tan te numa ma té -
ria como essa.

Esse se tor, Sr. Pre si den te, é da ma i or im por tân -
cia quan do pen sa mos a ma cro ques tão de in -
fra-estrutura no nos so País. É um se tor so bre o qual
tem in ci di do uma sé rie de de nún ci as. Fico sa tis fe i to e
te nho cer te za de que falo em meu nome e em nome
do meu Par ti do, o PPS, que de fen de a re for ma do
Esta do e que, aliás, não se con for ma com a pa ra li sa -
ção da re for ma do Esta do bra si le i ro. 

Que con si ga mos, hoje, dar mais este pas so na
cri a ção de agên ci as in de pen den tes, que ca mi nham
na di re ção da des pri va ti za ção do Esta do, ou seja, de
ti rar o Esta do, se não to tal men te, pelo me nos, de for -
ma mu i to vi go ro sa da mão de in te res ses de gru pos
em pre sa ri a is e de gru pos po lí ti cos.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, o PPS vo ta rá a
fa vor des te pro je to. O PPS tem-se po si ci o na do a fa vor 
da cri a ção das agên ci as, no sen ti do de mo der ni zar o
Esta do bra si le i ro e ti rá-lo das ações do ve lho pa tri mo -
ni a lis mo, onde se con fun de o pú bli co com o pri va do o
tem po in te i ro, e ten tar evo lu ir para um novo Esta do
con tem po râ neo, da nos sa vida e da nos sa re a li da de.

O ter ce i ro pon to, so bre o qual que ro me po si ci o -
nar, diz res pe i to ao que va mos vo tar. Fi ze mos um
acor do e va mos en ca mi nhá-lo aqui no ple ná rio. O
acor do é vo tar o pa re cer da Co mis são de
Infra-Estrutura, e não o pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. É as sim que va -
mos vo tar. Va mos vo tar o pa re cer do Se na dor Na bor
Jú ni or e re je i tar o pa re cer da CCJ, as sim como as
emen das, por que foi as sim que cons tru í mos esse
acor do.

Cre io que, hoje, o Se na do está co lo can do mais
um ti jo lo na cons tru ção de um Esta do di fe ren te des se
que está aí nas pá gi nas dos jor na is no dia-a-dia, mos -
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tran do pro ble mas, mos tran do des vi os de re cur sos
pú bli cos e as sim por di an te. Pen so que es ta mos
avan çan do, aqui, Sr. Pre si den te. Por isso, o PPS en -
ca mi nha, nas mi nhas pa la vras, a po si ção fa vo rá vel
ao pro je to. Era o que que ria di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no para dis -
cu tir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, es tou per ple xo com a im pos si bi li -
da de de su ge rir qual quer al te ra ção, qual quer emen -
da, qual quer aper fe i ço a men to que jul gue opor tu no a
este pro je to, da ma i or im por tân cia. Esta mos di an te de 
um pro je to de lei que re for mu la, com ple ta e pro fun da -
men te, todo o se tor de trans por te da Admi nis tra ção
Fe de ral bra si le i ra, cria no vas en ti da des e ex tin gue an -
ti gas, no pres su pos to de que apre sen ta rá à so ci e da -
de bra si le i ra re sul ta dos im por tan tes.

De fato, o se tor de trans por tes no Bra sil ca re ce
de uma mu dan ça pro fun da de po lí ti ca que tra ga re sul -
ta dos. A ma ri nha mer can te, por exem plo, de sa pa re -
ceu. O Bra sil já con tou com uma ma ri nha mer can te de 
gran de im por tân cia, com pre sen ça mun di al, e já
trans por tou qua se 50% das mer ca do ri as do seu co -
mér cio in ter na ci o nal. Hoje, não trans por ta nada e
paga uma bar ba ri da de de fre te. Pa ga rá cer ca de
US$10 bi lhões de fre te, quan tia que au men ta rá à me -
di da que o co mér cio bra si le i ro cres ça. E não há uma
só em pre sa de na ve ga ção bra si le i ra exer cen do a ati -
vi da de de trans por te ma rí ti mo, quan do, como men ci -
onei, já hou ve uma pre sen ça im por tan te em nos sos
ma res e nos ma res in ter na ci o na is.

Enfim, Sr. Pre si den te, as ro do vi as bra si le i ras
con ti nu am em es ta do pre ca rís si mo. O se tor por tuá rio, 
que pas sou por uma mo di fi ca ção le gis la ti va que, su -
pu nha-se, tra ria um enor me re sul ta do prá ti co, no fun -
do, con ti nua apre sen tan do as mes mas ca rên ci as e
de fi ciên ci as. Efe ti va men te, o se tor de trans por tes pre -
ci sa de uma re for mu la ção. Ago ra, tra zer este pro je to,
com ple xo, de 120 ar ti gos, à apre ci a ção do Se na do da 
for ma mais ur gen te, rá pi da, bre ve pos sí vel... Eu gos -
ta ria de apre sen tar al gu mas emen das à Agên cia de
Trans por tes Aqua viá ri os, emen das re fe ren tes, tam -
bém, a in te res ses de fer ro viá ri os, que con si de ro jus -
tos, e es tou im pos si bi li ta do. O pro je to ti nha que ser
apre ci a do tam bém pela Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, à qual per ten ço como ti tu lar, onde eu po de -
ria apre sen tar es sas emen das e dis cu ti-las. Aliás, eu
nem po de ria, por que, pelo re gi me, só foi pos sí vel

apre sen tar emen das na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Sr. Pre si den te, onde nós es ta mos? E, de po is, o
Lí der do Go ver no vem e anun cia: ”Olha, já fi ze mos
um acor do. Va mos re je i tar to das as emen das“. Mas
este é um pro je to da ma i or im por tân cia, Sr. Pre si den -
te. É a re for mu la ção de todo um se tor pri mor di al da
eco no mia bra si le i ra. E o Se na do da Re pú bli ca não
pode fa zer nada! A Câ ma ra ain da fez au diên cia pú bli -
ca, apro fun dou a dis cus são, apre sen tou um subs ti tu -
ti vo. O Se na do vai as si nar em ba i xo sem di zer ab so lu -
ta men te nada. É um pa re cer, mu i to bem ela bo ra do,
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães; o ou tro, do
Se na dor Na bor Jú ni or. Mas que dis cus são é essa?
Que pro fun di da de tem essa dis cus são? Que cu i da do
pode ter o Se na do Fe de ral com um pro je to des sa im -
por tân cia, uma vez que é obri ga do a vo tar isso de
afogadi lho, de qual quer ma ne i ra, sem al te rar nada e
se gun do um acor do que foi fe i to com o Go ver no Fe -
de ral ?

Sr. Pre si den te, só que ro apre sen tar meu pro tes -
to. Re cu so-me a dis cu tir aqui no Ple ná rio esse pro je to 
trans cen den tal, de im por tân cia fun da men tal, que não 
pas sou pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
quan do de ve ria ter pas sa do. Eu ti nha emen das a
apre sen tar. Vou me abs ter, não vou vo tar esse pro je -
to, por que pen so ser um des res pe i to a esta Casa do
Par la men to, ao Se na do Fe de ral, vo tar mos um pro je to 
des ta im por tân cia, des ta com ple xi da de, des ta di men -
são, sem pos si bi li da de de se quer al te rar uma vír gu la.

É o meu pro tes to. Re ti ro-me des ta dis cus são e
des ta vo ta ção.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Tem V. Exª 

a pala vra, para dis cu tir.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, tem toda ra zão o emi nen te Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no quan do se re ti ra até da dis cus -
são e da vo ta ção do pro je to.

A tra mi ta ção des se pro je to nes ta Casa, efe ti va -
men te, te ria até que ser co me mo ra da, por que, du ran -
te 24 me ses, foi dis cu ti do no âm bi to da Câ ma ra dos
De pu ta dos. To dos os seg men tos in te res sa dos par ti ci -
pa ram, os por tuá ri os, os res pon sá ve is pelo trans por -
te de car ga em nos so País. O pro je to re ce beu um pa -
re cer mu i to con sis ten te, que o trans for mou em um
subs ti tu ti vo da Câ ma ra, de au to ria do emi nen te
Ex-Ministro e atu al De pu ta do Eli seu Re sen de, cer ta -
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men te, uma das pes so as mais ca pa ci ta das na área
para emi tir pa re cer.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, ti ve mos a opor tu ni da de de apre sen tar ao pro je to
duas emen das, que fo ram aca ta das pelo Re la tor, Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o que en se jou, pos -
te ri or men te, um acor do con tem plan do as re i vin di ca -
ções dos por tuá ri os por meio de emen das dos emi -
nen tes Se na do res Ger son Ca ma ta e Ri car do San tos.
Tam bém foi fe i to um acor do com re la ção à ques tão
dos re pre sen tan tes das Re giões Cen tro-Oeste, Nor te 
e Nor des te, no que con cer ne à Va lec. Fui um dos sig -
na tá ri os do re que ri men to, en de re ça do à Mesa, no
que diz res pe i to à tra mi ta ção das emen das apre sen -
ta das e aca ta das. Cre io que o acor do con tem pla a Va -
lec e a Fer ro via Nor te-Sul. Isso será fe i to, por de cre to
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, por oca -
sião da re gu la men ta ção da ma té ria. Eu gos ta ria de ci -
tar o acor do fe i to e in se ri do no pa re cer do emi nen te
Se na dor Na bor Jú ni or:

”A Va lec man te rá suas ati vi da des até a con clu -
são das obras da cons tru ção da Estra da de Fer ro
Nor te-Sul, que liga os Mu ni cí pi os de Be lém, no Esta -
do do Pará, a Se na dor Ca ne do, no Esta do de Go iás.

Pa rá gra fo úni co. Caso a Va lec ou a
Estra da de Fer ro Nor te/Sul seja pri va ti za da
an tes da con clu são das obras men ci o na das
no ca put, essa exi gên cia in te gra rá o rol de
obri ga ções da con ces si o ná ria.

Isso aten de à re i vin di ca ção das Re giões Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oeste do País e – acre di to – é de
in te res se de todo o Bra sil.

Por tan to, gos ta ría mos de enal te cer a tra mi ta ção 
des sa ma té ria na Câ ma ra, onde, pela pri me i ra vez,
pro cu ram-se for mu lar ver da de i ras po lí ti cas de trans -
por te para o nos so País. O Cen tro-Oeste, o Nor te e
Nor des te acham-se con tem pla dos com a pro pos ta do 
Go ver no, até por que tam bém es te ve pre sen te nas
tra ta ti vas o emi nen te Mi nis tro dos Trans por tes, De pu -
ta do Eli seu Pa di lha.

Con tu do, Sr. Pre si den te, faço um ape lo aos emi -
nen tes Pa res des ta Casa e à Mesa Di re to ra do Se na -
do Fe de ral, para que não ab di que mos da nos sa prer -
ro ga ti va de le gis lar. Como dis se o Se na dor Sa tur ni no, 
a ma té ria tra mi tou du ran te um ano na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Che gan do aqui, te mos que apro vá-la em
20 ou 30 dias, sem o tem po ne ces sá rio para a am pla
dis cus são que uma ma té ria des sa im por tân cia me re -
ce de to dos os Srs. Se na do res. Se pros se guir mos

assim, Sr. Pre si den te, es ta re mos ab di can do da prer ro -
ga ti va de ser a Casa Re vi so ra do Con gres so Na ci o nal.

Fui um dos sig na tá ri os do re que ri men to en vi a do 
à Mesa. Fo ram apro va das duas emen das de mi nha
au to ria a esse pro je to, que ga ran te a con ti nu i da de da
cons tru ção da Fer ro via Nor te–Sul. Mas eu não po de -
ria me ca lar quan to à ma ne i ra de tra mi ta ção des ses
pro je tos na Casa Re vi so ra. Qu a se sem pre so mos ins -
ta dos a ti rar as nos sas emen das ou a não apre sen -
tá-las, por que de ter mi na do pro je to não pode re tor nar
à Câ ma ra dos De pu ta dos, pois lá po de rá so frer no vas 
mo di fi ca ções.

Cum pri men to aque les que dis cu ti ram essa ma -
té ria tan to quan to pu de ram. E ce le bro o acor do fe i to,
que, cer ta men te, ha ve rá de ser cum pri do pelo Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca. Mas fica o pro tes to no sen ti -
do de que não po de mos abrir mão a toda hora da nos -
sa prer ro ga ti va de ser a Casa Re vi so ra do Con gres so
Na ci o nal.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes
de con ce der a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, a Pre si dên cia gos ta ria de in for mar ao Se na -
do que esta ma té ria está tra mi tan do em re gi me de ur -
gên cia cons ti tu ci o nal so li ci ta da pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, com base em ar ti go da Cons ti tu i ção que
es ta be le ce o pra zo de 45 dias para a tra mi ta ção ur -
gen te. A tra mi ta ção na Casa é de 70 dias, por tan to
mu i to aci ma até do pra zo es ta be le ci do no tex to da
Cons ti tu i ção.

Era essa a in for ma ção que eu gos ta ria de pres -
tar. O pra zo fi nal será no dia 6 de maio. Por isso mes -
mo, a ma té ria foi co lo ca da em pa u ta, em ra zão do
cum pri men to de dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a tí tu lo de ori en tar os
com pa nhe i ros in te gran tes da Ban ca da do Par ti do da
Fren te Li be ral, que ro di zer que, re al men te, esse pro -
je to tra mi tou du ran te um ano in te i ro na Câ ma ra dos
De pu ta dos sem o re gi me de ur gên cia. Con tu do, como 
es cla re ci do pela Pre si dên cia, o re gi me de ur gên cia
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para esta Casa foi re que ri do pelo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, de acor do com a pró pria Cons ti tu i ção.

To dos os par ti dos aqui re pre sen ta dos o es tão
igual men te na Câ ma ra dos De pu ta dos. Con cor do
com que a ma té ria  im por tan te, es tra té gi ca, que en -
vol ve todo o sis te ma na ci o nal de trans por tes  me re ce -
ria uma aná li se mais pro fun da. Mas é im por tan te que
se diga, Sr. Pre si den te, que o trâ mi te em re gi me de
ur gên cia não re ti rou dos Srs. Par la men ta res as prer -
ro ga ti vas de ofe re ce rem emen das nas Co mis sões
por onde tra mi tou a ma té ria. Fato é que ocor re ram as
emen das, o que de man dou de to dos os Lí de res, na
tar de de on tem, um gran de es for ço para que os Par la -
men ta res ti ves sem a opor tu ni da de de ver suas pre o -
cu pa ções trans for ma das em emen das e dis cu ti das.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Com todo o pra zer, con ce do-lhe o apar te, Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, eu quis apre sen tar emen -
das, mas não sou mem bro da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, e a apre sen ta ção de emen -
das só foi per mi ti da na que la Co mis são. Na Co mis são
de Infra-Estrutura, de que sou su plen te, eu já não po -
dia mais fa zê-lo. Só po de ri am ser apre sen ta das
emen das na pri me i ra Co mis são e não na se gun da ou
na ter ce i ra Co mis sões e mu i to me nos no ple ná rio. É
um ab sur do o Se na dor não ter di re i to a apre sen tar
uma emen da sen do mem bro su plen te da Co mis são
de Infra-Estrutura e ti tu lar da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, por onde a ma té ria de ve ria ter tra mi ta -
do! É isso que es tou ale gan do, em pro tes to con tra
esse re gi me de tra mi ta ção ab sur do!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, on tem, na Co mis -
são de Infra-Estrutura, eu dis se que, para quem in te -
gra o Se na do, o fato de essa ma té ria ter tra mi ta do du -
ran te um ano na Câ ma ra dos De pu ta dos e de po is ter
sido sub me ti da ao re gi me da ur gên cia cons ti tu ci o nal
re al men te nos re ti ra essa opor tu ni da de. Mas te nho a
im pres são de que, cum pri do o pra zo da ur gên cia
cons ti tu ci o nal, não ha ve ria im pe di men to para que ti -
ves se sido fe i to um re que ri men to pe din do a oi ti va de
ou tras Co mis sões. A tra mi ta ção em re gi me de ur gên -
cia não re ti ra a nos sa opor tu ni da de de pe dir a oi ti va
de ou tra Co mis são. Con tu do, en ten do o in con for mis -
mo de V. Exª, por que sei da pre o cu pa ção do Esta do
de V. Exª com re la ção à ques tão dos por tos.

Qu an to ao que dis se o Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, em apo io ao que dis se V. Exª, pude as sis tir, aten -
ta men te, às pre o cu pa ções de nos sos com pa nhe i ros
re fe ren tes às ques tões da Fer ro via Nor te-Sul. E veja,
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que esse pro je to, de po is
de exa us ti va men te ana li sa do por um ano in te i ro na
Câ ma ra dos De pu ta dos, veio ao Se na do pro pon do a
ex tin ção da Va lec. E eu, os Se na do res Bel lo Par ga,
Car los Pa tro cí nio, Ma gui to Vi le la e tan tos ou tros Se -
na do res, pre o cu pa dos com uma obra que já fi cou por
tan tos anos pa ra li sa da, a nos sa Fer ro via Nor te-Sul 
que não é obra ape nas de in te res se re gi o nal, mas de
in te res se na ci o nal; é uma obra da ar ti cu la ção dos
trans por tes para o País in te i ro –, to ma mos nos sas
pro vi dên ci as.

O Se na dor Car los Pa tro cí nio, por exem plo,
apre sen tou a emen da na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. E, como on tem es te ve pre sen te
o Mi nis tro dos Trans por tes nes ta Casa, ain da que de
úl ti ma hora, hou ve a com pre en são por par te do Se na -
dor Na bor Jú ni or e lá fi ze mos cons tar o que está ex -
pres so no re la tó rio de S. Exª, lido pelo Se na dor Car -
los Pa tro cí nio: que a Va lec man te rá suas ati vi da des
até o fi nal da obra. Tam bém fo ram in clu í das ou tras
ques tões, como a do Se na dor Ri car do San tos e de
ou tros Par la men ta res.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em nome da Li de ran ça
do PFL  ten do ha vi do a nos sa par ti ci pa ção nes se
acor do, a exem plo do que dis se o Se na dor Pa u lo Har -
tung , que ro enal te cer o tra ba lho dos Re la to res nas
duas Co mis sões – es pe ci al men te o do Se na dor Na -
bor Jú ni or, Re la tor na Co mis são de Infra-Estrutura,
onde se deu o acor do –, além da par ti ci pa ção dos Se -
na do res Car los Pa tro cí nio, Bel lo Par ga, Pa u lo Har -
tung, Ri car do San tos e de to dos os de ma is Se na do -
res que es ti ve ram pre sen tes no en con tro na tar de de
on tem.

Di an te do ex pos to, ain da que com to dos os pre -
ju í zos que esta Casa teve, pre mi da pela ur gên cia
cons ti tu ci o nal, che ga-se, en fim, ao mo men to em que
essa ma té ria vem a ple ná rio – e, da for ma como vem
ao Ple ná rio, não re tor na rá à Câ ma ra dos De pu ta dos,
res tan do os avan ços aqui men ci o na dos pelo Se na dor 
Pa u lo Har tung.

Esta mos ca mi nhan do na di re ção da cri a ção de
agên ci as au tô no mas, cu jos pre si den tes têm man da -
to, o que, sem dú vi da al gu ma, é um avan ço para o
País e para o se tor de trans por tes.

Enal te ço, Sr. Pre si den te, a par ti ci pa ção do nos -
so Mi nis tro dos Trans por tes e de todo o cor po téc ni co
de seu Mi nis té rio, que es ti ve ram de ba ten do com os
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Par la men ta res, in clu si ve abrin do a opor tu ni da de para 
que re pre sen tan tes clas sis tas ti ves sem aces so à sala 
onde pro mo ve mos esse acor do e pu des sem de ba ter
di re ta men te com o Mi nis tro as ques tões de seus in te -
res ses, mais no ta da men te re fe ren tes aos por tuá ri os.

Por tan to, Sr. Pre si den te, com par ti lho, sem dú vi -
da al gu ma, da apre en são dos de ma is Se na do res
com re la ção ao pra zo que o Se na do teve para ana li -
sar essa ma té ria.

Como dis se bem o Se na dor Pa u lo Har tung,
esse pro je to re pre sen ta um avan ço, e o Par ti do da
Fren te Li be ral vo ta rá fa vo ra vel men te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, 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. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Antes de con ce der a pa la vra a V. Exª pela or dem e de -
po is ao pró xi mo ora dor, Se na dor Osmar Dias, es cla -
re ço, em bo ra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no não se
en con tre em ple ná rio, para o bom an da men to dos tra -
ba lhos, que a ma té ria, es tan do em re gi me de ur gên -
cia pode – como pôde – re ce ber emen da na CCJ de
qual quer Se na dor, in de pen den te men te de este ser
ou não mem bro da Co mis são.

Con ce do, pela or dem, a pa la vra ao no bre Se na -
dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, es tou até per ple xo e não sei como
tra ta ria esta ques tão. Mas so li ci to à Mesa do Se na do
Fe de ral que tome pro vi dên ci as por que re ce bi uma
no tí cia de que o gran de ar tis ta plás ti co Si ron Fran co,
um dos mais re no ma dos ar tis tas na mí dia in ter na ci o -
nal, aca ba de ex por, na ram pa do Con gres so Na ci o -
nal, uma es cul tu ra cuja ma té ria-prima é ex cre men to
hu ma no. Toda a im pren sa na ci o nal e, cer ta men te, in -
ter na ci o nal está a fil má-la; ela de ve rá ser es tam pa da
nas di ver sas emis so ras de te le vi são.

É uma co mu ni ca ção la men tá vel que faço a esta
Casa. Eu gos ta ria que a Mesa to mas se as de vi das
pro vi dên ci as, por que isso é um achin ca lhe ao Con -
gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Escla re ço ao Se na dor Car los Pa tro cí nio que a Mesa

já to mou co nhe ci men to des se fato e já de ter mi nou as
pro vi dên ci as ca bí ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias
para dis cu tir a ma té ria.

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, de po is des sa co mu ni ca ção, per di
até o rit mo. Evi den te men te, a agres são não pode ser
ge ne ra li za da. Um ar tis ta plás ti co ou quem que i ra
deve agre dir quem pre ci sa ser agre di do. No meu
caso, con ti nuo exi gin do res pe i to para com aque les
que têm um com por ta men to éti co sé rio e uma con du -
ta mo ral que não me re ce re pa ros e que, por tan to, de -
vem ser res pe i ta dos. Esse tipo de des res pe i to não
aju da a cons tru ir a de mo cra cia em nos so País. Pelo
con trá rio, essa é uma agres são àque les que es tão
con du zin do os seus man da tos com se ri e da de – e es -
ses são mu i tos, Sr. Pre si den te.

O pro je to que es ta mos apre ci an do pro põe al te -
rar toda a es tru tu ra do po der pú bli co que ge ren cia os
trans por tes no País. Esse pro je to foi en ca mi nha do à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde
pedi a pa la vra ao seu Pre si den te, Se na dor Ber nar do
Ca bral, para dis cu ti-lo. Fa lei, em ou tras pa la vras, o
que dis se aqui o Se na dor Sa tur ni no Bra ga. Um pro je -
to des sa im por tân cia não po de ria, evi den te men te, es -
tar sen do apre ci a do em re gi me de ur gên cia no Se na -
do, prin ci pal men te por que ele per ma ne ceu por um
ano e meio na Câ ma ra dos De pu ta dos. De re pen te,
ele fi cou ur gen te, ga nhou ur gên cia no Se na do. Mas,
na Câ ma ra dos De pu ta dos, os Par la men ta res ti ve ram 
o pra zo de um ano e meio para dis cu ti-lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, con cor dei em vo tá-lo por que es tá va mos apre -
ci an do a sua ju ris di ci da de e cons ti tu ci o na li da de. Por -
tan to, de acor do com o pa re cer do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, pu de mos vo tar, con fi an do no re la -
tó rio ofe re ci do à Co mis são.

Esta mos tra tan do de um se tor fun da men tal para 
a eco no mia bra si le i ra. É evi den te que é pre ci so uma
re es tru tu ra ção com ple ta no se tor de trans por tes do
Bra sil. Isso não se nega. É pre ci so uma re es tru tu ra -
ção nas po lí ti cas e tam bém nos ór gãos e en ti da des
res pon sá ve is não ape nas pela di vul ga ção das po lí ti -
cas pú bli cas, mas tam bém pelo ge ren ci a men to e pela 
for mu la ção des sas po lí ti cas pú bli cas.

No en tan to, Sr. Pre si den te, não po dem exi gir
que esta Casa te nha a ca pa ci da de de ana li sar um
pro je to com mais de 100 ar ti gos com essa pres sa
toda, pro mo ven do es sas pro fun das al te ra ções num
se tor fun da men tal para o de sen vol vi men to do País.
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Nes sa sa fra, for mou-se uma fila de 120 qui lô -
me tros de ca mi nhões no por to de Pa ra na guá, no Pa -
ra ná. A fo to gra fia da que la fila já po de ria ser a jus ti fi ca -
ti va para es tar mos de ba ten do a re for mu la ção do se -
tor. O Go ver na dor do Pa ra ná afir mou ser a fila da far -
tu ra, mas far tu ra sem pre hou ve e sem pre ha ve rá no
Pa ra ná. Entre tan to, não pode ha ver o es tran gu la men -
to do es co a men to da sa fra, e isso ocor reu, fa zen do
com que os ca mi nho ne i ros per ma ne ces sem na fila
du ran te três dias, em si tu a ções pre cá ri as, mu i tas ve -
zes até sem con di ções de to mar ba nho ou de se ali -
men tar de cen te men te.

Não te nho dú vi da de que o cus to da que la fila
está sen do re pas sa do para o con tri bu in te do Esta do.
Ape nas a fo to gra fia da que la fila já se ria, evi den te -
men te, a jus ti fi ca ti va do pro je to.

As es tra das do País es tão numa si tu a ção pre cá -
ria, e to dos os Se na do res fa zem o mes mo dis cur so
so bre a im pos si bi li da de de tra fe gar nas ro do vi as do
seus Esta dos, por es ta rem um bu ra co só.

No Pa ra ná, hou ve a con ces são de 2.050 qui lô -
me tros de ro do via, com um pe dá gio ab sur do, en ca re -
cen do o cus to do fre te em 36%, apro xi ma da men te.
Esse fato tam bém se ria su fi ci en te para jus ti fi car o de -
ba te so bre o pro je to.

Sr. Pre si den te, le mos hoje pela im pren sa in ter -
na ci o nal que, nos Esta dos Uni dos, o pro du tor está re -
ce ben do pela saca de soja US$11.6. E es ta mos ven -
den do a nos sa soja por cer ca de US$7, ou seja, há
uma di fe ren ça de 35% a 40% em re la ção ao que re ce -
be o pro du tor de soja ame ri ca no e o pro du tor de soja
bra si le i ro. Não é pos sí vel com pe tir! Onde está o pro -
ble ma da fal ta de com pe ti ti vi da de? Na in fra-estrutura, 
que hoje ain da per mi te que 20% do que se co lhe de
grãos no Bra sil se per cam nas es tra das, nos ar ma -
zéns, que têm uma qua li da de pre cá ria em nos so
País, e nos por tos.

Sr. Pre si den te, so man do essa per da, por tan to,
che ga mos pró xi mos a 20 mi lhões de to ne la das. Fa rei
um cál cu lo mo des to. Se ima gi nar mos uma mé dia de
US$100 a to ne la da, es ta re mos per den do US$2 bi -
lhões por ano nas es tra das, nos por tos e nos ar ma -
zéns. Só isso jus ti fi ca uma re for mu la ção da po lí ti ca do 
Go ver no e uma mo der ni za ção na es tru tu ra das en ti -
da des pú bli cas res pon sá ve is pela for mu la ção e pelo
ge ren ci a men to das po lí ti cas do se tor.

Mas não te nho con di ções, Sr. Pre si den te, de vo -
tar um pro je to des se ta ma nho, que tem essa im por -
tân cia e essa in fluên cia na vida das pes so as, no de -
sen vol vi men to e no fu tu ro do País, sem es tu dá-lo de
modo de ta lha do. Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

ça e Ci da da nia, dis se ram-me que o pro je to ain da iria
para a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e que ha -
ve ria tem po. E ele veio para o ple ná rio.

Fui au tor de um re la tó rio on tem na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos de um ou tro pro je to em re gi me
de ur gên cia. Lá con se gui, em acor do com o Lí der do
Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá, apro var uma emen -
da que mo di fi cou o pro je to. Tra ta-se do re ca das tra -
men to dos imó ve is ru ra is. Ofe re ci uma emen da que
es ta be le ce que imó ve is de até qua tro mó du los fis ca is
– por tan to, pe que nas e mé di as pro pri e da des – não
te rão ne nhum ônus para fa zer esse re ca das tra men to.
O Se na dor Ro me ro Jucá ace i tou a mi nha emen da e
vol ta rá para a Câ ma ra com a con di ção de lá o pro je to
ser apro va do em 10 dias, con for me reza o Re gi men to
Inter no, ou seja, as re gras da Casa.

Então, Sr. Pre si den te, não há ra zão para de i xar
de ace i tar as emen das. Po de mos vo tá-las aqui e en vi -
ar o pro je to no va men te à Câ ma ra dos De pu ta dos,
para que, em 10 dias, seja apre ci a do lá. Um pro je to
que per ma ne ceu um ano e meio na Câ ma ra e que
tem uma tra mi ta ção, se gun do o Pre si den te Ja der
Bar ba lho, de 70 dias no Se na do me re ce ser me lhor
ana li sa do pe los Se na do res.

Se não hou ver pos si bi li da de de vo tar emen das,
Sr. Pre si den te, tam bém me abs te rei na vo ta ção des te
pro je to.

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. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio para dis cu tir.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem par ti do – PA. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. e Se na do res, este pro je to re al men te per mi ti rá
uma mu dan ça ra di cal no se tor de trans por tes, até
por que in clui não só o trans por te ro do viá rio mas tam -
bém o ma rí ti mo, o flu vi al, o aqua viá rio e o fer ro viá rio.

Te nho cer te za de que algo pre ci sa ser fe i to para
a mo der ni za ção des se se tor tão im por tan te para o
Bra sil. Não se pode mais ad mi tir o que hoje ocor re
hoje nos por tos bra si le i ros, que es tão de sa tu a li za dos
e de fa sa dos tec ni ca men te, com sé ri os pro ble mas. 

Re cen te men te, as sis ti mos à gra ve no por to de
San tos, quan do de ze nas de na vi os vin dos do ex te ri or
fi ca ram pa ra li sa dos, cri an do, in clu si ve, pre ju í zos para 
a ba lan ça co mer ci al bra si le i ra, não só pela ques tão
in ter na en tre os es ti va do res ma rí ti mos e mes mo pela
pró pria for ma de ad mi nis trar o por to.
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Na que la opor tu ni da de, sen ti mos a di fi cul da de,
como mu i to bem co lo cou o Se na dor Osmar Dias, com 
re la ção à ex por ta ção de grãos. Isso não é de ago ra,
essa ques tão vem sen do trans fe ri da há dé ca das e
dé ca das e o ór gão fi cou to tal men te ob so le to, não
acom pa nhou o mo men to de glo ba li za ção vi vi do pelo
mun do todo. Para dar um exem plo, se com pa rar mos o 
nú me ro de con ta i ners mo vi men ta do nos por tos bra -
si le i ro, ao nú me ro de con ta i ners mo vi men ta do nos
por tos in ter na ci o na is, eu ro pe us e ame ri ca nos, ve ri fi -
ca re mos que um só por to mo vi men ta o que mo vi men -
ta mos em um ano todo. Por quê? Por que lá exis tem
equi pa men tos mo der nos e as em pre sas pres ta do ras
de ser vi ço re al men te fa zem com que a re du ção das
ta xas dos por tos e da mo vi men ta ção da car ga pos -
sam pro por ci o nar a me lhor ex por ta ção. A taxa mu i to
mais ba i xa vi a bi li za os pre ços e a com pe ti ti vi da de dos 
pro du tos, que são le va dos sem pre para os me lho res
mer ca dos. 

Nós te mos um po ten ci al de pro du ção agrí co la
da me lhor qua li da de, e o Mi nis té rio da Agri cul tu ra diz
sem pre que a ten dên cia de au men to da nos sa sa fra é
cons tan te, mas que a nos sa in fra-estrutura con ti nua a 
mes ma.

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, re pre sen tan te do 
Rio de Ja ne i ro, lem brou que não exis te ne nhu ma em -
pre sa ma rí ti ma na ci o nal. Isso foi algo mu i to bem fe i to
ao lon go de anos pas sa dos, quan do tí nha mos em pre -
sas como o Gru po Ali an ça que além da pro du ção de
la ran ja, do suco de la ran ja, de sua in dus tri a li za ção,
tam bém ti nha uma em pre sa ma rí ti ma mo der na, com
na vi os e ter mi na is mo der nos. Com isso, ele con se -
guiu vi a bi li zar o seu pro du to e tor nou-se, in clu si ve,
um dos ma i o res ex por ta do res de cí tri cos in dus tri a li -
za dos do mun do, dan do con di ções para que a em pre -
sa as su mis se gran de par te do mer ca do ame ri ca no.

Po de ría mos re su mir a ques tão le van tan do o
pro ble ma da in dús tria na val, dos es ta le i ros do Rio de
Ja ne i ro, do Nor des te e do Nor te, que tam bém so frem
mu i ta di fi cul da de para com pe tir – ago ra mais do que
nun ca, com o pe tró leo não só no Rio de Ja ne i ro – e
das pes qui sas, na Ama zô nia e no Nor te, já adi an ta -
das, dos re cur sos do pe tró leo no Nor te, na Ama zô nia
e no Rio de Ja ne i ro, que tem dado pro vas do po ten ci -
al da ati vi da de. Esse se tor, que tam bém é mu i to li ga -
do ao de trans por tes, por sua lo gís ti ca e ca pa ci da de
de tra zer tec no lo gia de pon ta de todo o mun do, po de -
rá vir a ser mu i to im por tan te para o Bra sil, não ape nas 
no que se re fe re à ex por ta ção mas, prin ci pal men te,
pelo seu con su mo in ter no e pela ca pa ci da de que o
Bra sil tem de ge rar di vi sas e ro yal ti es a fim de que os

Esta dos pos sam me lho rar sua in fra-estrutura e ge rar
em pre go e ren da. 

Acre di to que o pro je to, por mais que te nha que
ser mo di fi ca do, adap ta do e me lhor con du zi do no fu tu -
ro, acar re ta rá me lho ras ao que aí está.

Obser vei as pec tos mu i to im por tan tes como a
pre o cu pa ção com a pes qui sa e com as con di ções de
ou tra área do se tor de trans por tes como um todo, que
é o trans por te ter res tre. Exis te a di fi cul da de de com -
pro var quem re al men te é mais ca paz, pois dis pu tam o 
mer ca do de trans por te de pas sa ge i ros me ga em pre -
sas com um mil, dois mil, dez mil ve í cu los, como tam -
bém as vans e os clan des ti nos. E há ain da aque les de 
ex cur sões, com em pre sas que não são or ga ni za das,
mas im por tan tes para a exis tên cia do se tor.

Por tan to, di ria que o Go ver no Fe de ral em boa
hora en ca mi nhou o pro je to ao Con gres so Na ci o nal. A
Câ ma ra dos De pu ta dos fez a sua par te. De ve mos fa -
zer a nos sa. Se hou ver algo a ser ajus ta do no fu tu ro,
com cer te za nós te re mos chan ce de po der fa zê-lo no
mo men to ade qua do, mas o im por tan te re al men te
hoje é fa zer com que o Bra sil pas se a ter, nes te mo -
men to, um se tor im por tan te como este, um se tor
moderno, atu al e que pos sa par ti ci par des te mo men -
to de glo ba li za ção do mun do. Mu i to obri ga do, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos di an te, mais
uma vez, aliás, da que la si tu a ção em que o Se na do
não se faz res pe i tar, ao con trá rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Esta mos vo tan do hoje um pro je to de 123 ar ti -
gos. Di rão, como sem pre, que o pro je to foi exa us ti va -
men te de ba ti do na Câ ma ra. Qu e ro re gis trar, in clu si ve, 
que a Ban ca da do meu Par ti do na Câ ma ra vo tou a fa -
vor, os Par la men ta res de es quer da vo ta ram a fa vor,
so li ci ta ram in clu si ve que nós con cor dás se mos em vo -
tar o pro je to sem mo di fi ca ções. Mas não é dis so que
se tra ta; tra ta-se do po der do Se na do como Casa Le -
gis la ti va.

Este pro je to foi en ca mi nha do à Câ ma ra em 2 de
se tem bro de 1999, sem re gi me de ur gên cia. Aí, no dia 
5 de ou tu bro de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca en -
ca mi nhou uma men sa gem à Câ ma ra so li ci tan do que,
de acor do com a Cons ti tu i ção, o pro je to pas sas se a
tra mi tar em re gi me de ur gên cia. A Câ ma ra, por meio
das suas Li de ran ças e em ges tões jun to ao Pa lá cio
do Pla nal to, fez pre va le cer a sua au to no mia. Assim,
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no dia 29 de no vem bro de 2000, o Pre si den te da Re -
pú bli ca en ca mi nhou sua ter ce i ra men sa gem ao Con -
gres so, re ti ran do a ur gên cia cons ti tu ci o nal.

O pro je tou vol tou à Câ ma ra e, pos te ri or men te,
ao Se na do, oca sião em que o Pre si den te da Re pú bli -
ca en vi ou ou tra men sa gem, a quar ta. A pri me i ra, en -
ca mi nhan do o pro je to, no dia 2 de se tem bro; a se gun -
da, so li ci tan do ur gên cia, no dia 5 de ou tu bro; a ter ce i -
ra, re ti ran do a ur gên cia, no dia 29 de no vem bro; e a
quar ta, de po is que o pro je to che gou ao Se na do, no
dia 14 de mar ço, so li ci tan do mais uma vez a ur gên cia. 
E o Se na do con cor dou. E o Se na do, ao con trá rio da
Câ ma ra, não fez ges tões, por in ter mé dio das suas Li -
de ran ças, jun to ao Exe cu ti vo, como su ge ri mos, in clu -
si ve, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia. Na que la Co mis são, pro pu se mos que o Exe cu ti vo
re ti ras se a ur gên cia du ran te 30 dias. Após este pra zo,
o Exe cu ti vo po de ria man dar mais uma men sa gem – a 
quin ta –, que não te ria pro ble ma al gum, pois, quem
en via qua tro, en via cin co. E, após 30 dias, o Exe cu ti vo 
en ca mi nha ria mais uma vez a men sa gem fa zen do
com que esta pas sas se a ter re gi me de ur gên cia.

No en tan to, o Exe cu ti vo ouve a Câ ma ra, as pon -
de ra ções de seus re la to res, dos lí de res de sua base.
Mas, pelo je i to, não tra ta da mes ma for ma o Se na do.
O Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos dis se que hou -
ve emen das. É cla ro, mas quan do o pro je to está em
tra mi ta ção nor mal há um pra zo para emen das na Co -
mis são. Esta vota. Du ran te a dis cus são na Co mis são,
po de-se apre sen tar ou tras emen das. De po is que o
pro je to sai da Co mis são e vem ao ple ná rio, pode ha -
ver emen das de ple ná rio. Não é à-toa que esse pro je -
to só teve emen da de três Se na do res. Pa ra be ni zo-os,
in clu si ve, pela ca pa ci da de de ana li sar o pro je to em
tão pou cos dias. Re co nhe ce mos nos sa in com pe tên -
cia. Te mos que re gis trar que to dos es ses ca sos cor re -
ram em um pe río do em que o Se na do nem ha via ins -
ta la do as co mis sões. O pro je to foi vo ta do na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia na se gun da
re u nião no ano de 2001. To dos sa be mos os pro ble -
mas que pas sa mos para ins ta lar as co mis sões, não
por cul pa da Opo si ção, mas por bri gas na base do
Go ver no, en tre o PMDB e o PSDB, so bre a dis tri bu i -
ção das Co mis sões.

O fato é que hou ve duas emen das do Se na dor
Car los Pa tro cí nio, uma do Se na dor Mo re i ra Men des e 
três as si na das con jun ta men te pe los Se na do res Ger -
son Ca ma ta e Ri car do San tos. Pa ra be ni zo S. Exªs.

Enten de mos que num pro je to des sa com ple xi -
da de, des sa na tu re za, com 123 ar ti gos, o que o Pre si -
den te da Re pú bli ca po de ria fa zer, de mons tran do um

mí ni mo de res pe i to pelo Se na do Fe de ral, se ria ter
con cor da do com a pro pos ta que fi ze mos na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de re ti rar a
ur gên cia por 30 dias e, a par tir daí, so li ci tar nova ur -
gên cia. Ha ve ria uma pror ro ga ção de, no má xi mo, 45
dias para a vo ta ção des se pro je to. Nos sa pro pos ta
não foi ace i ta.

Ape sar dos ape los de com pa nhe i ros nos sos na
Câ ma ra, não pos so vo tar a fa vor des se pro je to, como
tam bém não vo ta rei con tra. Se ria in co e ren te todo
esse meu pro nun ci a men to a res pe i to da fal ta de tem -
po por par te do Se na do para ana li sar esse pro je to e,
de po is, vo tar con tra ri a men te. Des sa for ma, vou me
abs ter.

Se esse pro je to é tão im por tan te, é tão fun da -
men tal, como es ta va di zen do, o que po de mos exi gir é
que este ple ná rio te nha quo rum para vo tar. É o mí ni -
mo que va mos exi gir. Se, no mo men to da vo ta ção,
hou ver meia dú zia de Se na do res em ple ná rio, pe di re -
mos ve ri fi ca ção. Não dá para o Se na do vo tar um pro -
je to em re gi me de ur gên cia – que é tão im por tan te –,
sem que pelo me nos haja um nú me ro re pre sen ta ti vo
de Se na do res para a sua vo ta ção.

A Ban ca da está li be ra da. Vou me abs ter, em
fun ção dos ar gu men tos que apre sen tei. Re pi to: que a
Ban ca da do Go ver no tra ga Se na do res para o ple ná -
rio, pelo me nos para ter mos uma vo ta ção re pre sen ta -
ti va, do con trá rio, pe di re mos ve ri fi ca ção de quo rum. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs

Se na do res, que ro me ater ape nas ao as pec to do
trans por te fer ro viá rio de que tra ta o pro je to que es ta -
mos exa mi nan do.

Efe ti va men te, hou ve de ba tes exa us ti vos na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, ele foi con subs tan ci a do no
subs ti tu ti vo do De pu ta do Eli seu Re sen de, um tra ba -
lho atu ra do, la bo ri o so, abran gen te e me re ce dor do
apo io qua se unâ ni me na que la Casa.

O pro je to che gou a esta Casa em re gi me de ur -
gên cia, mas que ro lou var a di li gên cia com que se
hou ve a Pre si dên cia da Co mis são de Infra-Estrutura,
do Se na dor José Alen car, que pro mo veu o de ba te pú -
bli co com as pre sen ças do Au tor do subs ti tu ti vo da
Câ ma ra e do Mi nis tro dos Trans por tes, os qua is en se -
ja ram dis cus sões que, se não fo ram pro lon ga das, fo -
ram bas tan te úte is e apro fun da das. Foi exa mi na do
por duas Co mis sões. Na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, me re ceu aná li se do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, e, na Co mis são de
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Infra-Estrutura, foi exa mi na do pelo Re la tor Na bor Jú -
ni or. Essas emen das fo ram exa mi na das, umas fo ram
aca ta das e ou tras não. 

Sr. Pre si den te, no subs ti tu ti vo do De pu ta do Eli -
seu Re sen de, o que ca u sa va sa tis fa ção era a ex tin -
ção do DNER, ór gão que já vi nha ca u san do pro ble -
mas e al tas pre o cu pa ções no Le gis la ti vo e no pró prio
Exe cu ti vo.

Ago ra, a nós, dos Esta dos do Ma ra nhão, To can -
tins e Go iás, o que nos pre o cu pa va tam bém era a ex -
tin ção da Va lec, pois era uma em pre sa, uma so ci e da -
de anô ni ma de eco no mia mis ta que vi nha re a li zan do
os tra ba lhos de cons tru ção da Fer ro via Nor te-Sul. A
ex tin ção des sa em pre sa po de ria sim ples men te re -
dun dar em pa ra li sa ção ou pos ter ga ção da que las
obras, da con ti nu i da de da que les tra ba lhos. A fer ro via
saiu do ter ri tó rio ma ra nhen se, trans pôs o rio To can -
tins e já está em ter ri tó rio to can ti nen se, pre ci san do
ser con ti nu a da. Isso ca u sa a nós to dos, do Ma ra nhão, 
do To can tins do Esta do de Go iás, pre o cu pa ção. 

Mas, no acor do pa tro ci na do pela Li de ran ça do
Go ver no, em que no va men te com pa re ce ram a esta
Casa o Mi nis tro Eli seu Ba tis ta dos Trans por tes e o
De pu ta do Eli seu Re sen de, no que tan ge à Va lec, à
Fer ro via Nor te-Sul, foi ve ri fi ca da uma uni da de de pro -
pó si tos. Ha ven do essa iden ti da de de pro pó si tos, foi
con subs tan ci a do um com pro mis so, um acor do em
que uma das par tes, em bo ra ex tin ta, a Va lec en tra ria
em pro ces so de li qui da ção, es ta ria em pro ces so de li -
qui da ção. Não se ria ipso fac to ex tin ta, até mes mo
por que era a úni ca de ten to ra do di re i to da cons tru ção
da em pre sa, es ta be le ci do an tes da Cons ti tu i ção de
1988.

Por tan to, os ter mos em que eram man ti dos os
tra ba lhos da Fer ro via Nor te-Sul fo ram pro me ti dos, as -
se gu ra dos e iram cons tar do de cre to pre si den ci al que 
re gu la men ta ria a ma té ria. Como pe nhor, como cer te -
za dis so, cons ta ram do re la tó rio do Se na dor Na bor
Jú ni or os ter mos em que esse acor do foi ce le bra do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, pen so que, em bo ra
apres sa da men te, de va mos aten der à men sa gem do
Exe cu ti vo, à vo ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos e, no
Se na do, vo tar pela apro va ção da ma té ria. Por meu in -
ter mé dio, a Ban ca da ma ra nhen se dos três Se na do -
res de Par ti dos di fe ren tes apóia e ace i ta o acor do fe i -
to pela Li de ran ça da Ma i o ria.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, ain da há pou co con ver sa va

com o De pu ta do Mo ro ni Tor gan so bre a pro ble má ti ca
toda que en vol ve o País, quan do se pen sa que es ta -
mos atra ves san do uma cri se po lí ti ca, cri se sé ria. E
acho que, além da cri se po lí ti ca, uma cri se mo ral. Eu
se cun da va as pa la vras di tas pelo Se na dor Osmar
Dias so bre a for ma como se es tão co lo can do os po lí ti -
cos, to dos, no mes mo gê ne ro, ou seja, no Se na do
nin guém pres ta. E o Se na dor Osmar Dias, ao co men -
tar o item nº 1 da pa u ta, ao qual vou me re fe rir por ca -
u sa das emen das, di zia que não era pos sí vel que es -
ti vés se mos aqui sen do to dos ni ve la dos como se esta
fos se uma Casa onde não exis tis se a de cên cia dos
seus mem bros.

Em ver da de, Sr. Pre si den te, fa zer po lí ti ca hoje
em dia, a boa po lí ti ca, que ro me re fe rir a isso, é uma
in gra ta pe re gri na ção. Veja V. Exª que o po lí ti co, o bom
po lí ti co, o po lí ti co sé rio se sen te, hoje, ro me i ro de um
ide al pros cri to.

Re ce bi da Co mis são dos Por tos um lon go ofí cio
as si na do por 26 en ti da des de clas se, mos tran do que
há uma pre o cu pa ção em pre sa ri al quan to a esse tex to 
que ora ana li sa mos em ca rá ter de ur gên cia. Ouvi
quan do aqui se dis se que não foi pos sí vel apre sen tar
emen das na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia. É pre ci so que co me cem a ler o Re gi men to. 

O tex to do Re gi men to que fala em emen das
apre sen ta das pe ran te as Co mis sões está su je i to
àque les pro je tos com tra mi ta ção ur gen te es ta be le ci -
da pela Cons ti tu i ção, como no caso.

O art. 375 tra ta da ma té ria, di zen do:

Art. 375. Nos pro je tos de lei de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, quan do su -
je i tos a tra mi ta ção ur gen te, (...) 

I – (...) po den do re ce ber emen das (...)
pelo pra zo de cin co dias;

Ele tem o pra zo, Sr. Pre si den te, de cin co dias
nas Co mis sões. E a Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça não po de ria, Sr. Pre si den te, de cor ri do esse
pra zo fa tal, pre clu so, ad mi tir que ou tras emen das
fos sem apre sen ta das, como eu ouvi aqui.

La men ta vel men te, Sr. Pre si den te, pa re ce-me
fun da men tal que nós es te ja mos aqui como que de
jo e lhos, de i xan do que um as sun to des sa na tu re za
seja ana li sa do para em se gui da ser vo ta do com uma
ur gên cia enor me.

Eu vou acom pa nhar aque les com pa nhe i ros que
se abs ti ve ram. O meu voto vai ser pela abs ten ção, Sr.
Pre si den te, por que eu não que ro, ama nhã, fi car pre o -
cu pa do por ter co me ti do o equí vo co sem a ne ces sá ria 
apre ci a ção. Como di zia o ve lho Rui Bar bo sa, ”Não há
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nada pior do que quan do você é es po re a do pelo tem -
po“. Eu não que ro sen tir essa es po ra, Sr. Pre si den te,
o meu voto vai pela abs ten ção, com a per mis são da
mi nha Li de ran ça.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Antes

de con ce der a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as -
su na, de se jo, sem in te res se de in ter vir no de ba te, es -
cla re cer que o pro je to na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia me re ceu a apre sen ta ção de 23
emen das, só na Co mis são de Jus ti ça, e que nós es -
ta mos di an te de uma apre ci a ção de ur gên cia cons ti -
tu ci o nal. Por tan to, a Casa não está sen do, em ab so lu -
to, sur pre en di da, até por que está no tex to da Cons ti -
tu i ção Fe de ral o dis po si ti vo, e os Srs. Se na do res que
de se ja vam apre sen tar emen das ti ve ram a chan ce na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; e lá
fo ram apre sen ta das 23 emen das ao pro je to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Tem a
pa la vra 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, que ro ape nas fa zer um re gis tro: na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia fo ram 13 emen -
das den tro do pra zo para os Se na do res e 10 emen -
das do re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – As
emen das do re la tor fo ram as de nºs 17 a 23 na 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) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu que ria fa zer dois co men tá ri os. O
pri me i ro é so bre o mo dis mo que hoje cor re por todo o
Bra sil no ser vi ço pú bli co fe de ral, es ta du al e mu ni ci -
pal, com re la ção a agên ci as. É agên cia por todo o
can to. To ma ra que isso dê cer to. Não es tou dis cu tin do 
esse caso es pe cí fi co, es tou dis cu tin do o mo dis mo.
Hoje, quan do se fala que de ter mi na da área pú bli ca
está com pro ble mas, diz-se para se cri ar uma agên -
cia, como se isso fos se um mi la gre, e a cri a ção de
uma agên cia re sol ves se to dos os pro ble mas.

O se gun do co men tá rio que eu que ria fa zer é so -
bre a pró pria agên cia de trans por tes. O as sun to é de
im por tân cia vi tal para um País de di men sões con ti -
nen ta is como o nos so, um País que, para trans por tar
sua ri que za e para fa zer o trans por te de seus ha bi tan -
tes, pre ci sa de ar té ri as que nem sem pre es tão de -

sobs tru í das. Ain da hoje, sin to ver go nha quan do vejo
o trans por te de mas sa das gran des ci da des; ain da
hoje, sin to ver go nha quan do ve ri fi co que a na ve ga -
ção flu vi al de i xou de ser na ci o nal. Está che ia de tri pu -
lan tes es tran ge i ros, ban de i ras es tran ge i ras des cum -
prin do a lei na ci o nal e tudo o mais. Não é o mé ri to do
que es ta mos dis cu tin do, mas es pe ro que, logo a se -
guir, pelo po der que es ta mos con ce den do às au to ri -
da des que vão re gu la men tar es ses as sun tos, es sas
dis tor ções se jam con ser ta das. Pen so que essa agên -
cia che ga numa hora ne ces sá ria, e, como o Pre si den -
te aca bou de di zer, esse as sun to foi mu i to bem de ba -
ti do. Não o fez quem não quis. Por essa ra zão, eu
que ria fa zer es ses dois co men tá ri os e di zer que ela
che ga em boa hora. E es pe ro que re al men te seja
cum pri do tudo o que aqui está de li be ra do, tudo o que
está de fi ni do. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o nos so Lí der, o Se na dor
José Edu ar do Du tra, já fez as con si de ra ções ex tre -
ma men te im por tan tes so bre o tema e dis se que iria
se abs ter até res pe i tan do o pa pel da Ban ca da do PT,
da Ban ca da de Opo si ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Esta mos aqui com a De pu ta da Tel ma de Sou za, que
fez um es for ço gi gan tes co jun to com a Ban ca da da
Opo si ção, ten tan do agi li zar o pro ces so na pers pec ti -
va de ca u sar me nos da nos ao pro je to, com o re ce io
de que, de re pen te, se pu des sem in tro du zir mais me -
ca nis mos para le var à pri va ti za ção e à de ses tru tu ra -
ção do Esta do. Entre tan to, Sr. Pre si den te, já dis se ao
meu Lí der, que já li be rou a Ban ca da, que vou vo tar
con tra ri a men te ao pro je to. Pri me i ro por que não fi ze -
mos o de ba te da re for ma do Esta do, uma dis cus são
de fun da men tal im por tân cia. O Se na do e o Con gres -
so Na ci o nal, que po de ri am fa zer o de ba te da re for ma
do Esta do, não o fa zem. Nós, da Opo si ção, que re mos
a re for ma, por que o Esta do bra si le i ro é um mons tren -
go de for ma do a ser vi ço de uma eli te po lí ti ca e eco nô -
mi ca, in sen sí vel e in com pe ten te, que se mos trou in -
ca paz de fa zer des te País a gran de Na ção que o povo
bra si le i ro me re ce.

É exa ta men te por isso que não que ro ser par ce i -
ra de mais um “pro je ti nho” do Go ver no, que visa a mo -
di fi ca ções e ao des man te la men to do Esta do e, mais
uma vez, para não apu rar de nún cia de cor rup ção,
pre fe re ex tin guir o DNER, a Su dam, a Su de ne e Ban -
co do Nor des te, e ain da terá de ex tin guir mu i tas ou -
tras em pre sas para “des trans for mar” o Esta do bra si -
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le i ro nes se mons tren go que sem pre es te ve a ser vi ço
de uma mi no ria.

Por tan to, Sr. Pre si den te, se não se quer fa zer
um de ba te sé rio so bre a re for ma do apa re lho do Esta -
do, do apa ra to pú bli co, não se rei co ni ven te com mais
essa “agen ci a zi nha”. O Esta do não exis te mais; ape -
nas a “agen ci a zi nha” dis so, da qui lo ou da qui lo ou tro.
Como não que ro ser cúm pli ce de re pen te ter de di zer
que não há mais País, que deve ha ver uma “agen ci a -
zi nha” cha ma da Bra sil, voto con tra o pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para dis -
cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a
pa la vra na con di ção de Pre si den te da Co mis são de
Ser vi ços de Infra-estrutura, na qual esse pro je to pas -
sou para ser exa mi na do e vo ta do no que diz res pe i to
ao as pec to de seu mé ri to.

Ain da que ad mi ta que to dos o co nhe çam, vale
lem brar que esse pro je to dis põe so bre a re es tru tu ra -
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o Con -
se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti cas de Trans -
por te, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres,
a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-estrutura de Trans -
por tes e dá ou tras pro vi dên ci as.

To dos sa be mos que o Bra sil pre ci sa ur gen te -
men te re es tru tu rar todo o sis te ma de trans por te. É o
que esse pro je to pre ten de fa zer. Há no Bra sil al guns
as pec tos que nos pre ju di cam gran de men te na com -
pe ti ção no mer ca do glo bal, mais ain da ago ra, na imi -
nên cia que o País está de al can çar a Alca – Área de
Li vre Co mér cio das Amé ri cas.

As em pre sas bra si le i ras, se jam per ten cen tes ao 
se tor pri má rio, se cun dá rio ou ter ciá rio são, em sua
ma i o ria, ca pa zes de com pe tir in ter na ci o nal men te, ex -
ce to em vir tu de de mo ti vos que lhes im põe o Esta do.
Entre os itens que des fa vo re cem a eco no mia bra si le i -
ra está o sis te ma de trans por tes no Bra sil.

Re ce be mos esse pro je to quan do eu es ta va as -
su min do a Pre si dên cia da Co mis são – aliás, ele che -
gou an tes. Che ga mos al guns dias de po is que o pro je -
to já es ta va na Co mis são. Não con cor da mos, num pri -
me i ro mo men to, com o re gi me de ur gên cia, ain da que 
ur gên cia cons ti tu ci o nal, e so li ci ta mos que fos se re la -
xa da, a fim de que ti vés se mos tem po su fi ci en te para
exa mi nar a com ple xa ma té ria. 

Ao fa zer mos es sas dé mar ches, aca ba mos
chegando ao au tor do subs ti tu ti vo na Câ ma ra dos
De pu ta dos, que foi nada me nos do que o emi nen te
De pu ta do Eli seu Re sen de, uma das ma i o res au to ri -

da des bra si le i ras e in ter na ci o na is em ma té ria de
trans por te. Então, con ver sa mos com ele e per gun ta -
mos se es ta va de acor do em par ti ci par de uma au -
diên cia pú bli ca da qual tam bém par ti ci pa ria S. Exª o
Mi nis tro dos Trans por tes, a fim de que a Co mis são
pu des se, nes sa au diên cia pú bli ca aber ta aos re pre -
sen tan tes das en ti da des re pre sen ta ti vas das clas ses
pro du to ras e das clas ses tra ba lha do ras, to dos eles
com aces so não só na qua li da de de con vi da dos,
como tam bém com o di re i to, como ti ve ram, de par ti ci -
par ati va men te da que la au diên cia pú bli ca. Ter mi na da 
a au diên cia, tive uma se gun da re u nião com o emi -
nen te Re la tor in di ca do, o nos so no bre Se na dor Na bor 
Jú ni or. Per gun tei-lhe: Se na dor Na bor Jú ni or, V. Ex.ª
se sen te em con di ções de obe de cer à ur gên cia cons -
ti tu ci o nal e en tre gar o re la tó rio a tem po de ser vo ta do
e re me ti do para a Mesa? 

Con se gui mos ob ter um pou co de pra zo além
da que le pra zo fa tal da ur gên cia cons ti tu ci o nal, por -
que hou ve um fe ri a do e ga nha mos mais duas se ma -
nas. O Se na dor Na bor Jú ni or res pon deu: ”Não, já
exa mi na mos o pro je to, fi ze mos con sul tas e po de mos
fe char o nos so re la tó rio em tem po há bil“. 

Mes mo as sim, ti ve mos o cu i da do de fa zer ou -
tros con ta tos. Ha via no pro je to um as pec to mu i to im -
por tan te li ga do à Va lec. Essa é uma das em pre sas
que se si tu am en tre as es ta ta is a se rem dis sol vi das,
ex tin tas e par ti ci pa, nes se con tex to, como res pon sá -
vel pela cons tru ção da Fer ro via Nor te-Sul, em an da -
men to. 

Os nos sos no bres Co le gas que re pre sen tam o
Esta do do Pará, de onde par te a fer ro via, até o To can -
tins e o Esta do de Go iás, to dos par ti ci pa ram ati va -
men te des se acor do que foi fi nal men te fe i to com o
Go ver no. Trou xe mos no va men te o Mi nis tro, sus pen -
de mos a re u nião pelo tem po ne ces sá rio a que se fe -
chas se o acor do. As emen das pos tas com a pre o cu -
pa ção da ex tin ção da Va lec fo ram re ti ra das, por que a
em pre sa será man ti da por acor do com S. Ex.ª, o
Minis tro dos Trans por tes, até que seja con clu í da a
Fer ro via Nor te-Sul. Isso tran qüi li zou to dos os com -
pa nhe i ros do Estado do To can tins, de Go iás e do
Pará, que es ta vam gran de men te pre o cu pa dos com
esse as pec to.

O pro ble ma por tuá rio tam bém foi ob je to de dis -
cus são am pla. O que acon te ce é que o Esta do con ti -
nua como po der con ce den te para que por tos se jam
ins ta la dos.

Um dos gran des pro ble mas bra si le i ros é o cus to 
por tuá rio. Com base no pro je to que es ta mos ana li -
san do ago ra, os por tos po de rão so frer uma ma i or
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com pe ti ção, o que é al ta men te sa u dá vel. Qu al quer
empre sa bra si le i ra po de rá re qui si tar ao Go ver no
con ces são para ex plo rar um por to, li vre e isen to dos
ví ci os que ele va ram os cus tos por tuá ri os bra si le i ros,
que nas ça sem cus tos ele va dos e que po de rá com pe -
tir em ní vel de pre ço de pa drão in ter na ci o nal, que é o
de que pre ci sa mos. 

Esta mos na imi nên cia, Sr. Pre si den te, de che -
gar mos à Alca, que é a área de li vre co mér cio. Te mos
con di ções, no se tor pri má rio, de tra zer para o Bra sil
uma nova era de pro gres so, pois a Alca sig ni fi ca Área
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas. Se esse li vre co mér -
cio sig ni fi cas se ape nas a aber tu ra de nos sas fron te i -
ras, é cla ro que não exis ti ria a Alca. De ve mos par tir do 
prin cí pio de que a Alca é sem fron te i ras eco nô mi cas,
sem pro te ção adu a ne i ra, sem pro te ção de qual quer
ar ti fí cio não ta ri fá rio.

Pois bem. Isso fa vo re ce o Bra sil, ex ce to, por
exem plo, em de ter mi na dos se to res para os qua is não
po de mos ter a pre ten são. Por exem plo, não po de mos
com pe tir com Bill Ga tes. E se for mos aguar dar que o
Bra sil se apa re lhe a fim de com pe tir, fe cha re mos nos -
sas fron te i ras pro va vel men te até o pró xi mo mi lê nio ou 
o fi nal des te no qual aca ba mos de en trar. De ve mos
com pre en der que so mos al ta men te com pe ti ti vos no
se tor pri má rio: agri cul tu ra, pe cuá ria, mi ne ra ção, e al -
ta men te com pe ti ti vos no se tor de agro in dús tria. Nos -
so suco de la ran ja, ao in gres sar no mer ca do ame ri ca -
no, paga US$ 454.00/t de ta ri fa adu a ne i ra. De ter mi -
na dos ti pos de aço pro du zi do em Mi nas Ge ra is pa -
gam 102% de pro te ção adu a ne i ra no mer ca do ame ri -
ca no. O açú car bra si le i ro, ao in gres sar no mer ca do
ame ri ca no, paga US$ 0.34 por qui lo, pra ti ca men te o
pre ço do pro du to. Tudo isso nos faz crer que a aber tu -
ra das fron te i ras para ati vi da des do se tor pri má rio e
do se tor se cun dá rio será ex ce len te, a fim de que pos -
sa mos de sen vol ver a nos sa eco no mia.

Essa ques tão por tuá ria vai eli mi nar um dos
gran des en tra ves para o Bra sil, que é o de sen vol vi -
men to do trans por te de for ma mais eco nô mi ca. Daí a
ra zão, Sr. Pre si den te, con clu in do, por que eu gos ta ria, 
como Pre si den te des ta Co mis são, de di zer que eu
con cor do com os com pa nhe i ros. Nós te mos que re a -
gir com re la ção a essa tra mi ta ção em re gi me de ur -
gên cia. Pro va vel men te, te nha mos até que apre sen tar 
uma emen da à Cons ti tu i ção para mo di fi car este pra -
zo, que é exí guo para que nós exa mi ne mos de ter mi -
na dos pro je tos. Ago ra, nes te caso em par ti cu lar, eu
pen so, Sr. Pre si den te, sal vo me lhor ju í zo, que ele foi
ana li sa do com ca ri nho e com cu i da do, e foi ob je to

des se acor do que tran qüi li zou a to dos os com pa nhe i -
ros que qui se ram co lo car emen das no pro je to.

De modo que eu voto fa vo ra vel men te à apro va -
ção do pro je to e faço vo tos para que ele en tre ime di a -
ta men te em pro ces so de exe cu ção, para que o Bra sil,
re al men te, re a pa re lhe-se em ter mos de trans por tes,
não só trans por tes flu vi a is, trans por tes ma rí ti mos,
navega ção de ca bo ta gem e trans por tes ter res tres,
de um modo ge ral, como fer ro via e ro do via. 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 Na bor Jú ni or, Re la tor na Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura e Assun tos Re -
gi men ta is.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu gos ta ria, ini ci al men te, na con di -
ção de Re la tor des te pro je to na Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estrutura do Se na do Fe de ral, de pres tar
al guns es cla re ci men tos aos meus ilus tres pa res, que
logo mais te rão opor tu ni da de de ma ni fes tar as suas
po si ções a res pe i to da apro va ção ou não des sa pro -
po si ção.

Esse pro je to foi en ca mi nha do à Câ ma ra dos De -
pu ta dos no fi nal do ano de 1999, pelo Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, como já foi aqui acen tu a do por
ou tros ora do res.

Na que la Casa do Con gres so Na ci o nal, esta ma -
té ria foi dis tri bu í da a uma co mis são es pe ci al, para
ofe re cer pa re cer, ten do em vis ta sua com ple xi da de. E
nes sa co mis são es pe ci al, o re la tor de sig na do foi o
ilus tre De pu ta do Eli seu Re zen de, uma das au to ri da -
des mais res pe i ta das no se tor de trans por te do nos so 
País, ten do sido in clu si ve di re tor-geral do DNER em
Go ver nos an te ri o res, Mi nis tro dos Trans por tes e, já
no Go ver no do Pre si den te Ita mar Fran co, Mi nis tro da
Fa zen da, du ran te um cur to pe río do. É um ho mem
pro fun da men te co nhe ce dor des ta ma té ria e ofe re ceu
opor tu ni da de, du ran te a sua tra mi ta ção, de dis cu tir
com to dos os seg men tos re pre sen ta ti vos dos di ver -
sos se to res de trans por te: quer seja trans por te ter res -
tre, trans por te aqua viá rio, se tor de por tos or ga ni za -
dos e as sim por di an te, e tam bém com re pre sen tan -
tes dos tra ba lha do res que ope ram nos seg men tos li -
ga dos ao se tor de trans por tes. Ao cabo de qua se um
ano de tra mi ta ção do pro je to, com am pla dis cus são
de to dos as suas dis po si ções, o De pu ta do Eli seu Re -
sen de con clu iu pela apre sen ta ção de um subs ti tu ti vo
que foi aco lhi do, na sua in te gra li da de, pela Co mis são
Espe ci al e, pos te ri or men te, pelo ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com al gu mas ob je ções.
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O pro je to foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral
em mar ço des te ano pela Câ ma ra dos De pu ta dos. O
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, uti li zan do-se do que 
dis põe o art. 64 da nos sa Lei Mag na, § 1º, so li ci tou
que tra mi tas se no Se na do em re gi me de ur gên cia, no
pra zo de 45 dias. Não hou ve ob je ções, até por que tra -
ta-se de uma man da men to cons ti tu ci o nal que não re -
quer, in clu si ve, qual quer con tes ta ção. Uma das com -
pe tên ci as pri va ti vas do Pre si den te da Re pú bli ca é re -
que rer que ma té ria ori un da do Po der Exe cu ti vo pos sa 
tra mi tar em re gi me de ur gên cia. Ele pode, in clu si ve,
tran car toda a pa u ta das Ca sas do Con gres so Na ci o -
nal com esse ob je ti vo. Quer di zer que se não fos se
obe de ci do o pra zo so li ci ta do pelo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca por meio da Men sa gem nº 226, de 14
de mar ço úl ti mo, tran ca ria toda a pa u ta do Se na do
Fe de ral, não se vo ta ria ou tra ma té ria, con for me está
de ter mi na do no § 2º, do art. 64: 

§ 2º Se, no caso do pa rá gra fo an te ri or, a 
Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral
não se ma ni fes ta rem, cada qual, su ces si va -
men te, em até qua ren ta e cin co dias, so bre
a pro po si ção, será esta in clu í da na or dem
do dia, so bres tan do-se a de li be ra ção quan to 
aos de ma is as sun tos, para que se ul ti me a
vo ta ção.

Então, di an te des se dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, o
pro je to foi en ca mi nha do em re gi me de ur gên cia para
as duas co mis sões téc ni cas da Casa, a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a quem ca be ria fa -
zer a apre ci a ção da ma té ria sob o pon to de vis ta
cons ti tu ci o nal, sob o pon to de vis ta le gal e sob o pon -
to de vis ta de téc ni ca le gis la ti va, e a Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estrutura, a quem ca be ria apre ci ar
o mé ri to des sa pro po si ção. E foi o que acon te ceu, o
pro je to tra mi tou si mul ta ne a men te nas duas co mis -
sões, fo ram apre sen ta das 16 emen das, que fo ram
apre ci a das pe los re la to res des sas duas Co mis sões.
Não é ver da de que as emen das te nham sido ana li sa -
das ape nas na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, como foi dito aqui por al guns ora do res. As
emen das tam bém fo ram ob je to de aná li se exa us ti va
por par te do Re la tor da ma té ria na Co mis são de Ser -
vi ços de Infra-Estrutura. Mais do que isso, o Pre si den -
te da nos sa Co mis são de Infra-Estrutura, Se na dor
José Alen car, teve o cu i da do de re a li zar au diên cia pú -
bli ca na se ma na pas sa da, por so li ci ta ção do Se na dor
Ri car do San tos, com a pre sen ça do Mi nis tro dos
Trans por tes e do Re la tor des sa ma té ria na Câ ma ra
dos De pu ta dos, De pu ta do Eli seu Re sen de, as sim
como re pre sen tan tes dos di ver sos seg men tos li ga -

dos aos trans por tes ae ro viá rio, fer ro viá rio, ma rí ti mo
(ad mi nis tra do res dos por tos, re pre sen tan tes da Fe -
de ra ção dos Tra ba lha do res dos Por tos e ou tros). Du -
ran te qua se cin co ho ras, Sr. Pre si den te, de ba teu-se,
em mi nú ci as, os di ver sos pon tos im por tan tes do pro -
je to e que pos su em po si ções di ver gen tes. 

Então, não se que i ra di zer que o pro je to está
sen do apro va do aqui de afo ga di lho, pois já está tra mi -
tan do há 45 dias no Se na do Fe de ral e re ce beu pa re -
cer na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia 
– cujo Re la tor con clu iu pela apre sen ta ção de emen -
das de Re la tor e aco lhi men to de emen das dos Par la -
men ta res que as en ca mi nha ram àque la Co mis são.
Na Co mis são de Infra-Estrutura – em que cou be a
mim a res pon sa bi li da de de re la tar a ma té ria – op tei
pelo não-acolhimento de to das as emen das, para que 
o Ple ná rio ti ves se opor tu ni da de de ma ni fes tar-se se
ace i ta o pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia ou se ace i ta o pa re cer da Co mis são
de Ser vi ços de Infra-Estrutura. 

Mas, aten den do ain da a al gu mas re i vin di ca -
ções, so bre tu do de Par la men ta res da re gião Nor te do 
País e Cen tro-Oeste, como Pará, To can tins, Ma ra -
nhão, Go iás, on tem, an tes de o pro je to ser vo ta do na
Co mis são de Infra-Estrutrura, re a li za mos uma ou tra
re u nião com a pre sen ça do Mi nis tro dos Trans por tes,
do De pu ta do Eli seu Re sen de, de re pre sen tan tes dos
seg men tos dos por tos e vá ri os Par la men ta res. Ali
che ga mos a um acor do, para im pe dir que o pro je to re -
ce bes se emen das e vol tas se para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, por que, lá, cer ta men te, iria ter uma tra mi ta -
ção tão de mo ra da quan to foi a pri me i ra, que pas sou
ali um ano.

Esse acor do en se jou a apro va ção do pro je to, e
in tro du zi no re la tó rio, que já es ta va con clu í do, uma al -
te ra ção que de ter mi na:

Com pro mis so as su mi do en tre o Mi nis -
té rio dos Trans por tes e os mem bros des ta
Co mis são con clu iu que:

Por oca sião da ela bo ra ção do re gu la -
men to que dis ci pli na rá a lei re sul tan te do
pro je to em exa me, se ri am in clu í dos os se -
guin tes dis po si ti vos:

Art. A Va lec man te rá as suas ati vi da -
des até a con clu são das obras de cons tru -
ção da es tra da de fer ro Nor te-Sul, que liga
os mu ni cí pi os de Be lém, no Esta do do
Pará, ao de Se na dor Ca ne do, no Esta do de 
Go iás.

Pa rá gra fo úni co. Caso a Va lec ou a es -
tra da de fer ro Nor te-Sul seja pri va ti za da an -
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tes da con clu são das obras men ci o na das no 
ca put, essa exi gên cia in te gra rá o rol de
obri ga ções da con ces si o ná ria.

Isso para aten der aos Par la men ta res que apre -
sen ta ram emen da para pre ser va ção da Va lec no
pro je to.

No que tan ge às re i vin di ca ções dos Se na do res
que es ta vam de fen den do a ma nu ten ção dos dis po si -
ti vos da Lei nº 8.630/93, que re gu la men ta o fun ci o na -
men to dos por tos or ga ni za dos no País, aco lhe mos
duas su ges tões, com a anuên cia do Mi nis tro dos
Trans por tes, Eli seu Pa di lha, que ali es ta va pre sen te e
que são as se guin tes:

São man ti das as atri bu i ções, com pe -
tên ci as e for mas de atu a ção dos Con se lhos
de Au to ri da de Por tuá ria e das ad mi nis tra -
ções por tuá ri as, cri a das pela Lei nº 8.630,
de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – (Faz
soar a cam pa i nha.)

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ou tro
ar ti go: 

As ou tor gas para ex plo ra ção de ter mi -
na is por tuá ri os de uso pú bli co ou de uso pri -
va ti vo ou mis to, de que tra ta o art. 13 da Lei, 
re ger-se-ão pela Lei nº 8.630/93.

Di an te do ex pos to, Sr. Pre si den te, apre sen ta -
mos um pa re cer com a in clu são des ses dis po si ti vos,
pa re cer aco lhi do por una ni mi da de por to dos os in te -
gran tes da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura.

Vin do o pro je to ao Ple ná rio, cre io que vai ser
esse o com por ta men to da ma i o ria dos Se na do res
aqui pre sen tes, re pre sen ta dos pela sua Li de ran ça,
por que o pro je to está al ta men te ins tru í do para ser vo -
ta do e apro va do nes ta ses são.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não

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

Em vo ta ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de
2001, sem pre ju í zo das emen das.

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

Apro va do.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço que re gis tre a mi nha abs -
ten ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re gis -
tra da a abs ten ção do Se na dor José Edu ar do Du tra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS) – Sr. Pre si den te, re gis tre, tam bém, a mi nha abs -
ten ção.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, tam bém peço que re gis tre a mi nha abs -
ten ção.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Sr.
Pre si den te, tam bém me abs te nho.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RO)
– Sr. Pre si den te, abs te nho-me.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Re gis -
trem-se as abs ten ções da Se na do ra Emi lia Fer nan -
des e dos Srs. Se na do res Ber nar do Ca bral, Osmar
Dias e Mo za ril do Ca val can ti.

Vo ta ção em glo bo das Emen das de nºs 17 a 23,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
emen das de Re la tor. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha con tra, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção.

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

Re je i ta das.
Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 3 a 16, com 

pa re ce res con trá ri os das Co mis sões.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha con tra, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo -
ta ção.

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

Re je i ta das.
Vo ta ção da Emen da nº 2, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de pa re cer con trá -
rio da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, des -
ta ca da nos ter mos do art. 300, III, c.c. art. 246, II, do
Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha con tra, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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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Re je i ta da.
Vo ta ção da Emen da nº 1, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de pa re cer con trá -
rio da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, des -
ta ca da nos ter mos do Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha con tra, Sr. Pre si -
den te.

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

Re je i ta da.
A ma té ria vai à san ção pre si den ci al.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2001

(Nº 1.615/99, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí -
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to de Infra-estrutura de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Do Obje to

Art. 1º Cons ti tu em o ob je to des ta lei:

I – cri ar o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de
Po lí ti cas de Trans por te;

II – dis por so bre a or de na ção dos trans por tes
aqua viá rio e ter res tre, nos te mos do art. 178 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, re or ga ni zan do o ge ren ci a men to do
Sis te ma Fe de ral de Vi a ção e re gu lan do a pres ta ção
de ser vi ços de trans por te;

III – cri ar a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Ter res tres;

IV – cri ar a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os;

V – cri ar o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes.

CAPÍTULO II
Do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção

Art. 2º O Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção – SNV é
cons ti tu í do pela in fra-estrutura viá ria e pela es tru tu ra
ope ra ci o nal dos di fe ren tes me i os de trans por te de
pes so as e bens, sob ju ris di ção da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. O SNV será re gi do pe los prin cí -
pi os e di re tri zes es ta be le ci dos em con so nân cia com o 
dis pos to nos in ci sos XII, XX e XXI do art. 21 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

Art. 3º O Sis te ma Fe de ral de Vi a ção – SFV, sob
ju ris di ção da União, abran ge a ma lha ar te ri al bá si ca
do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção, for ma da por ei xos e
ter mi na is re le van tes do pon to de vis ta da de man da de 
trans por te, da in te gra ção na ci o nal e das co ne xões in -
ter na ci o na is.

Pa rá gra fo úni co. O SFV com pre en de os ele men -
tos fí si cos da in fra-estrutura viá ria exis ten te e pla ne ja -
da, de fi ni dos pela le gis la ção vi gen te.

Art. 4º São ob je ti vos es sen ci a is do Sis te ma Na -
ci o nal de Vi a ção:

I – do tar o País de in fra-estrutura viá ria ade qua da;
II – ga ran tir a ope ra ção ra ci o nal e se gu ra dos

trans por tes de pes so as e bens;
III – pro mo ver o de sen vol vi men to so ci al e eco -

nô mi co e a in te gra ção na ci o nal.

§ 1º De fi ne-se como in fra-estrutura viá ria ade -
qua da a que tor na mí ni mo o cus to to tal do trans por te,
en ten di do como a soma dos cus tos de in ves ti men tos,
de ma nu ten ção e de ope ra ção dos sis te mas.

§ 2º Enten de-se como ope ra ção ra ci o nal e se -
gu ra a que se ca rac te ri za pela ge rên cia efi ci en te das
vias, dos ter mi na is, dos equi pa men tos e dos ve í cu los, 
ob je ti van do tor nar mí ni mos os cus tos ope ra ci o na is e,
con se qüen te men te, os fre tes e as ta ri fas, e ga ran tir a
se gu ran ça e a con fi a bi li da de do trans por te.

CAPÍTULO III
Do Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção

de Po lí ti cas de Trans por tes

Art. 5º Fica cri a do o Con se lho Na ci o nal de Inte -
gra ção de Po lí ti cas de Trans por te – CONIT, vin cu la do
à Pre si dên cia da Re pú bli ca, com a atri bu i ção de pro -
por ao Pre si den te da Re pú bli ca po lí ti cas na ci o na is de 
in te gra ção dos di fe ren tes mo dos de trans por te de
pes so as e bens, em con for mi da de com:

I – as po lí ti cas de de sen vol vi men to na ci o nal, re -
gi o nal e ur ba no, de meio am bi en te e de se gu ran ça
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das po pu la ções, for mu la das pe las di ver sas es fe ras
de go ver no;

II – as di re tri zes para a in te gra ção fí si ca e de ob -
je ti vos dos sis te mas viá ri os e das ope ra ções de trans -
por te sob ju ris di ção da União, dos Esta dos, do Dis tri -
to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

III – a pro mo ção da com pe ti ti vi da de, para re du -
ção de cus tos, ta ri fas e fre tes, e da des cen tra li za ção,
para me lho ria da qua li da de, dos ser vi ços pres ta dos;

IV – as po lí ti cas de apo io à ex pan são e ao de -
sen vol vi men to tec no ló gi co da in dús tria de equi pa -
men tos e ve í cu los de trans por te;

V – a ne ces si da de da co or de na ção de ati vi da -
des per ti nen tes ao Sis te ma Fe de ral de Vi a ção e atri -
bu í das pela le gis la ção vi gen te aos Mi nis té ri os dos
Trans por tes, da De fe sa e da Jus ti ça e à Se cre ta ria
Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia
da Re pú bli ca.

Art. 6º No exér ci to da atri bu i ção pre vis ta no art. 5º,
caberá ao Conit:

I – pro por me di das que pro pi ci em a in te gra ção
dos trans por tes aé re os, aqua viá rio e ter res tre e a har -
mo ni za ção das res pec ti vas po lí ti cas se to ri a is;

II – de fi nir os ele men tos de lo gís ti ca do trans por -
te mul ti mo dal a se rem im ple men tos pe los ór gãos re -
gu la do res dos trans por tes ter res tre e aqua viá rio, vin -
cu la dos ao Mi nis té rio dos Trans por tes, con for me es -
ta be le ce esta lei, e pelo ór gão re gu la dor do trans por te 
aé reo, vin cu la do ao Mi nis té rio da De fe sa, con for me
es ta be le ce a Lei Com ple men tar nº 97, de 9 da ju nho
de 1999;

III – har mo ni zar as po lí ti cas na ci o na is de trans -
por te com as po lí ti cas de trans por te dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, vi san do à ar ti cu la -
ção dos ór gão en car re ga dos do ge ren ci a men to dos
sis te mas viá ri os e da re gu la ção dos trans por tes in te -
res ta du a is, in ter mu ni ci pa is e ur ba no;

IV – apro var em fun ção das ca rac te rís ti cas re -
gi o na is, as po lí ti cas de pres ta ção de ser vi ços de
trans por te às áre as mais re mo tas ou da di fí cil aces so
do País, sub me ten do ao Pre si den te da Re pú bli ca e
ao Con gres so Na ci o nal as me di das es pe cí fi cas que
im pli ca rem a cri a ção de sub sí di os;

V – apro var as re vi sões pe rió di cas das re des de
trans por te que con tem plam as di ver sas re giões do
País, pro pon do ao Po der Exe cu ti vo e ao Con gres so
Na ci o nal as re for mu la ções do Sis te ma Na ci o nal de
Vi a ção que aten dam ao in te res se, na ci o nal.

Art. 7º O Conit será pre si di do pelo Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes e terá como mem bros os Mi -
nis tros de Esta do da De fe sa da Jus ti ça e o Se cre tá rio

Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia
da Re pú bli ca.

Art. 8º De cre to do Pre si den te da Re pú bli ca es ta -
be le ce rá a com po si ção ple na do Conit e sua for ma de
atu a ção.

Art. 9º Cabe aos Mi nis tros de Esta do dos Trans -
por tes, da De fe sa e da Jus ti ça e ao Se cre tá rio Espe -
ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia da
Re pú bli ca com pa ti bi li zar as po lí ti cas de suas res pec -
ti vas es fe ras de atu a ção com as po lí ti cas de in te gra -
ção for mu la das pelo Conit.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis té ri os dos Trans por tes
e da De fe sa for mu la rão ao Conit as pro pos tas de al te -
ra ção do SNV, con for me dis pos to no in ci so V do ar ti -
go 6º.

Art. 10. O Mi nis té rio dos Trans por tes, nos ter -
mos do dis pos to no art. 101, pro po rá ao Pre si den te
da Re pú bli ca a re or ga ni za ção de sua es tru tu ra ad mi -
nis tra ti va, cri an do uma se cre ta ria de pla ne ja men to de 
trans por tes, que in cor po ra rá as atri bu i ções da
Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to de Trans por tes
– GEIPOT, dis sol vi da por esta lei, e pres ta rá, cu mu la -
ti va men te, as ses so ra men to téc ni co ao Conit.

CAPÍTULO IV
Dos Prin cí pi os e Di re tri zes para os
Trans por tes Aqua viá rio e Ter res tre

Se ção I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

Art. 11. O ge ren ci a men to da in fra-estrutura e a
ope ra ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res tre se rão 
re gi dos pe los se guin tes prin cí pi os ge ra is:

I – pre ser var o in te res se na ci o nal e pro mo ver o
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al;

II – as se gu rar a uni da de na ci o nal e a in te gra ção
re gi o nal;

III – pro te ger os in te res ses dos usuá rio quan to à 
qua li da de e ofer ta de ser vi ços de trans por te e dos
con su mi do res fi na is quan to à in ci dên cia dos fre tes
nos pre ços dos pro du tos trans por ta dos;

IV – as se gu rar, sem pre que pos sí vel, que os
usuá ri os pa guem pe los cus tos dos ser vi ços pres ta -
dos em re gi me de efi ciên cia;

V – com pa ti bi li zar os trans por tes com a pre ser -
va ção do meio am bi en te, re du zin do os ní ve is de po lu -
i ção so no ra e de con ta mi na ção at mos fé ri ca, do solo e 
dos re cur sos hi drí cos;

VI – pro mo ver a con ser va ção de ener gia, por
meio da re du ção do con su mo de com bus tí ve is au to -
mo ti vos;
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VII – re du zir os da nos so ci a is e eco nô mi cos de -
cor ren tes dos con ges ti o na men tos de trá fe go;

VIII – as se gu rar aos usuá ri os li ber da de de es co -
lha da for ma de lo co mo ção e dos me i os de trans por te
mais ade qua dos às suas ne ces si da des;

IX – es ta be le cer pri o ri da de para o des lo ca -
mento de pe des tres e o trans por te co le ti vo de pas sa -
ge i ros, em sua su per po si ção com o trans por te in di vi -
du al, par ti cu lar men te nos cen tros ur ba nos;

X – pro mo ver a in te gra ção fí si ca e ope ra ci o nal
do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção com os sis te mas viá -
ri os dos pa í ses li mí tro fes;

XI – am pli ar a com pe ti ti vi da de, do País no mer -
ca do in ter na ci o nal;

XII – es ti mu lar a pes qui sa e o de sen vol vi men to
de tec no lo gi as apli cá ve is ao se tor de trans por tes.

Se ção II
Das Di re tri zes Ge ra is

Art. 12. Cons ti tu em di re tri zes ge ra is do ge ren -
ci a men to da in fra-estrutura e da ope ra ção dos trans -
por tes aqua viá ri os ter res tre:

I – des cen tra li zar as ações, sem pre que pos sí -
vel, pro mo ven do sua trans fe rên cia a ou tras en ti da des 
pú bli cas, me di an te con vê ni os de de le ga ção, ou a em -
pre sas pú bli cas ou pri va das, me di an te ou tor gas de
au to ri za ção, con ces são ou per mis são, con for me dis -
põe o in ci so XII do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral;

II – apro ve i tar as van ta gens com pa ra ti vas dos
di fe ren tes me i os de trans por te, pro mo ven do sua in te -
gra ção fí si ca e a con ju ga ção de suas ope ra ções, para 
a mo vi men ta ção in ter mo dal mais eco nô mi ca e se gu -
ra de pes so as e bens;

III – dar pri o ri da de aos pro gra mas de ação e de
in ves ti men tos re la ci o na dos com os ei xos es tra té gi cos 
de in te gra ção na ci o nal, de abas te ci men to do mer ca -
do in ter no e de ex por ta ção;

IV – pro mo ver a pes qui sa e a ado ção das me -
lho res tec no lo gi as apli cá ve is aos me i os de trans por te 
e à in te gra ção des tes;

V – pro mo ver a ado ção de prá ti cas ade qua das
de con ser va ção e uso ra ci o nal dos com bus tí ve is e de
pre ser va ção do meio am bi en te;

VI – es ta be le cer que os sub sí di os in ci den tes so -
bre fre tes e ta ri fas cons ti tu am ônus ao ní vel de go ver -
no que os im po nha ou con ce da;

VII – re pri mir fa tos e ações que con fi gu rem ou
pos sam con fi gu rar com pe ti ção im per fe i ta ou in fra -
ções da or dem eco nô mi ca.

Art. 13. As ou tor gas a que se re fe re o in ci so I do
art. 12 se rão re a li za das sob a for ma de:

I – con ces são, quan do se tra tar de ex plo ra ção
de in fra-estrutura de trans por te pú bli co, pre ce di da ou
não de obra pú bli ca, e de pres ta ção de ser vi ços de
trans por te as so ci a dos à ex plo ra ção da in fra-estrutura;

II – per mis são, quan do se tra tar de pres ta ção re -
gu lar de ser vi ços de trans por te co le ti vo de pas sa ge i -
ros des vin cu la dos da ex plo ra ção da in fra-estrutura;

III – au to ri za ção, quan do se tra tar de pres ta ção
não re gu lar de ser vi ços de trans por te, ou de ex plo ra -
ção de in fra-estrutura de uso pri va ti vo.

Art. 14. O dis pos to no art. 13 apli ca-se se gun do
as di re tri zes:

I – de pen de de con ces são:
a) a ex plo ra ção das fer ro vi as, das ro do vi as, das

vias na ve gá ve is e dos por tos or ga ni za dos que com -
põem a in fra-estrutura do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção;

b) o trans por te fer ro viá rio de pas sa ge i ros e car -
gas as so ci a do à ex plo ra ção da in fra-estrutura fer ro -
viá ria;

II – de pen de de per mis são o trans por te co le ti vo
re gu lar de pas sa ge i ros pe los me i os ro do viá rio e
aqua viá rio, e os ser vi ços de trans por te fer ro viá rio de
pas sa ge i ros não as so ci a dos à in fra-estrutura;

III – de pen de de au to ri za ção:
a) o trans por te aqua viá rio de car gas;
b) o trans por te ro do viá rio de pas sa ge i ro, sob re -

gi me de afre ta men to;
c) a cons tru ção e ope ra ção de ter mi na is por tuá -

ri os pri va ti vos;
d) o exer cí cio da ati vi da de de pres ta ção de ser -

vi ços de trans por te ro do viá rio de car gas por con ta de
ter ce i ros e me di an te re mu ne ra ção.

§ 1º As ou tor gas de con ces são ou per mis são
se rão sem pre pre ce di das de li ci ta ção, con for me pres -
cre ve o art. 175 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º É ve da da a pres ta ção de ser vi ços de trans -
por te co le ti vo de pas sa ge i ro, de qual quer na tu re za,
que não te nham sido au to ri za dos, con ce di dos ou per -
mi ti dos pela au to ri da de com pe ten te.

§ 3º As ou tor gas de con ces são a que se re fe re o
in ci so I do art. 13 po de rão es tar vin cu la das a con tra -
tos de ar ren da men to de ati vos e a con tra tou de cons -
tru ção, com cláu su la de re ver são ao pa tri mô nio da
União.

§ 4º Os pro ce di men tos para as di fe ren tes for -
mas de ou tor ga a que me re fe re este ar ti go são dis ci -
pli na dos pelo dis pos to nos arts. 28 a 51.

CAPÍTULO V
Do Mi nis té rio dos Trans por tes

Art. 15. No âm bi to das atri bu i ções que lhe con fe -
re a le gis la ção vi gen te, cabe ao Mi nis té rio dos Trans -
por tes:
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I – for mu lar, co or de nar e su per vi si o nar as po lí ti -
cas na ci o na is dos trans por tes fer ro viá rio, ro do viá rio e
aqua viá rio, da ma ri nha mer can te, por tos e vias na ve -
gá ve is, se gun do os prin cí pio e di re tri zes es ta be le ci -
dos no ca pí tu lo an te ri or;

II – pro mo ver o pla ne ja men to es tra té gi co dos
me i os de trans por te sob sua ju ris di ção, es ta be le cen -
do as di re tri zes para sua im ple men ta ção e de fi nin do
as pri o ri da des dos pro gra mas e dos in ves ti men tos,
em con for mi da de com o dis pos to no art. 12;

III – apro var o pla no ge ral da ou tor gas para ex -
plo ra ção da in fra-estrutura e pres ta ção de ser vi ços de 
trans por te sob sua ju ris di ção, em con for mi da de com
as di re tri zes es ta be le ci das nos arts. 13 e 14;

IV – es ta be le cer di re tri zes para a re pre sen ta ção 
do Bra sil nos or ga nis mo, in ter na ci o na is e em con ven -
ções, acor dos e tra ta dos re fe ren tes aos me i os de
trans por te sob sua ju ris di ção;

V – pro por ao Pre si den te da Re pú bli ca a de cla -
ra ção de uti li da de pú bli ca, para fins de de sa pro pri a -
ção ou de ins ti tu i ção de ser vi dão ad mi nis tra ti va, dos
bens ne ces sá ri os à im plan ta ção de pro je tos em con -
se cu ção de in ves ti men tos pre vis tos nas ou tor gas de
ex plo ra ção da in fra-estrutura de trans por tes sob sua
ju ris di ção.

Art. 16. O Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes,
no âm bi to de suas atri bu i ções, ori en ta rá o cum pri -
men to das, di re tri zes de des cen tra li za ção e de li be ra -
rá so bre os seg men tos da in fra-estrutura e das es tru -
tu ras ope ra ci o na is do Sis te ma Fe de ral de Vi a ção, sob 
a ju ris di ção do Mi nis té rio dos Trans por tes, a se rem
ad mi nis tra dos:

I – di re ta men te por en ti da des pú bli cas fe de ra is;
II – por de le ga ção aos Esta dos, ao Dis tri to Fe -

de ral e aos Mu ni cí pi os; e
III – me di an te ou tor ga de au to ri za ção, con ces -

são ou per mis são.
Art. 17. O Mi nis tro do Esta do dos Trans por tes,

no âm bi to de suas atri bu i ções, ba i xa rá di re tri zes, nos
ter mos e nos li mi tes da le gis la ção vi gen te, so bre a po -
lí ti ca ta ri fá ria a ser exer ci da nas ou tor gas de pres ta -
ção de ser vi ços e de ex plo ra ção da in fra-estrutura do
Sis te ma Fe de ral de Vi a ção sob a ju ris di ção do Mi nis -
té rio dos Trans por tes.

Pa rá gra fo úni co. As di re tri zes a que se re fe re ao
ca put con te rão, ne ces sa ri a men te, de fi ni ções so bre:

I – al ter na ti vas a se rem ado ta das para o cum pri -
men to do dis pos to no art. 15 da Lei nº 8.987 de 13 de
fe ve re i ro de 1995;

II – cri té ri os uni for mes para a co bran ça de pe dá -
gio ao lon go das ro do vi as fe de ra is;

III – cri té ri os para re a jus ta men to e re vi são de ta -
ri fas de pres ta ção da ser vi ços de trans por te;

IV – cri té ri os e con di ções de fle xi bi li za ção do re -
gi me ta ri fá rio, em fun ção do in te res se pú bli co, das ca -
rac te rís ti cas se to ri a is e das de man das de ser vi ços.

Art. 18. Cabe ao Mi nis tro de Esta do dos Trans -
por tes for mu lar e su per vi si o nar a exe cu ção da po lí ti -
ca re fe ren te ao Fun do de Ma ri nha Mer can te, des ti na -
do à re no va ção, re cu pe ra ção e am pli a ção da fro ta
mer can te na ci o nal, em ar ti cu la ção com os Mi nis tros
de Esta do da Fa zen da, do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio e do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão.

Art. 19. O Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes
es ta be le ce rá di re tri zes, nos ter mos da Lei nº 9.432,
de 8 de ja ne i ro de 1997, para afre ta men to de em bar -
ca ções es tran ge i ras por em pre sas bra si le i ras de na -
ve ga ção e para li be ra ção do trans por te de car gas
pres cri tas.

CAPÍTULO VI
Das Agên ci as Na ci o na is de Re gu la ção dos

Trans por tes Ter res tre e Aqua viá rio

Se ção I
Dos Obje ti vos, da Insti tu i ção e das

Esfe ras de Atu a ção

Art. 20. São ob je ti vos das Agên ci as Na ci o na is da
Re gu la ção dos Trans por tes Ter res tre e Aqua viá rio:

I – im ple men tar, em suas res pec ti vas es fe ras da 
atu a ção, as po lí ti cas for mu la das pelo Con se lho Na ci -
o nal de Inte gra ção das Po lí ti cas de Trans por te e pelo
Mi nis té rio dos Trans por tes, se gun do os prin cí pi os e
di re tri zes es ta be le ci dos nes ta lei;

II – re gu lar ou su per vi si o nar, em suas res pec ti -
vas es fe ras e atri bu i ções, as ati vi da des de pres ta ção
de ser vi ços e de ex plo ra ção da in fra-estrutura de
trans por tes, exer ci das por ter ce i ros, com vis tas em:

a) ga ran tir a mo vi men ta ção de pes so as e bens,
em cum pri men to a pa drões de efi ciên cia, se gu ran ça,
con for to, re gu la ri da de, pon tu a li da de e mo di ci da de
nos fre tes e ta ri fas;

b) har mo ni zar, pre ser va do o in te res se pú bli co,
os ob je ti vos dos usuá ri os, das em pre sas con ces si o -
ná ri as, per mis si o ná ri as, au to ri za das e ar ren da tá ri as,
e de en ti da des de le ga das, ar bi tran do con fli tos de in -
te res ses e im pe din do si tu a ções que con fi gu rem com -
pe ti ção im per fe i ta ou in fra ção da or dem eco nô mi ca.

Art. 21. Fi cam ins ti tu í das a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tem Ter res tres – ANTT e a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Aqua viá ri os – ANTAQ, en ti da des in te -
gran tes da Admi nis tra ção fe de ral in di re ta, sub me ti -
das ao re gi me au tár qui cos es pe ci al e vin cu la das ao
Mi nis té rio dos Trans por tes, nos ter mos des ta lei.
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§ 1º – A ANTT e a ANTAQ te rão sede e foro no
Dis tri to Fe de ral, po den do ins ta lar uni da des ad mi nis -
tra ti vas re gi o na is.

§ 2º – O re gi me au tár qui co es pe ci al con fe ri do à
ANTT e à ANTAQ é ca rac te ri za do pela in de pen dên cia 
ad mi nis tra ti va, au to no mia fi nan ce i ra e fun ci o nal e
man da to fixo dos seus di ri gen tes.

Art. 22. Cons ti tu em a es fe ra de atu a ção da
ANTT:

I – o trans por te fer ro viá rio de pas sa ge i ros e car -
gas ao lon go do Sis te ma Na ci o nal de Vi a ção;

II – a ex plo ra ção da in fra-estrutura fer ro viá ria e o 
ar ren da men to dos ati vos ope ra ci o na is cor res pon den -
tes;

III – o trans por te ro do viá rio in te res ta du al e in ter -
na ci o nal de pas sa ge i ros;

IV – o trans por te ro do viá rio de car gas;
V – a ex plo ra ção da in fra-estrutura ro do viá ria fe -

de ral;
VI – o trans por te mul ti mo dal;
VII – o trans por te de car gas es pe ci a is pe ri go sas 

em ro do vi as e fer ro vi as.
§ 1º – A ANTT ar ti cu lar-se-á com as de ma is

Agên ci as, para re so lu ção das in ter fa ces do trans por -
te ter res tre com os ou tros me i os de trans por te, vi san -
do à mo vi men ta ção in ter mo dal mais eco nô mi ca e se -
gu ra de pes so as e bens.

§ 2º – A ANTT har mo ni za rá sua es fe ra do atu a -
ção com a de ór gãos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os en car re ga dos de ge ren ci a men to de
seus sis te mas viá ri os e das ope ra ções de trans por te
in ter mu ni ci pal e ur ba no.

§ 3º – A ANTT ar ti cu lar-se-á com en ti da des ope -
ra do ras do trans por te du to viá rio, para re so lu ção de
in ter fa ces in ter mo da is e or ga ni za ção de ca das tro do
sis te ma de du to vi as do Bra sil.

Art. 23. Cons ti tu em a es fe ra de atu a ção da
ANTAQ:

I – a na ve ga ção flu vi al, la cus tre, de tra ves sia, de 
apo io ma rí ti mo, de apo io por tuá rio, de ca bo ta gem e
de lon go cur so;

II – os por tos or ga ni za dos;
III – os ter mi na is por tuá ri os pri va ti vos;
IV –  o trans por te aqua viá rio de car gas es pe ci a -

is e pe ri go sas.
§ 1º A ANTAQ ar ti cu lar-se-á com as de ma is

Agên ci as, para re so lu ção das in ter fa ces do trans por -
te aqua viá rio com as ou tras mo da li da des de trans por -
te, vi san do à mo vi men ta ção in ter mo dal mais eco nô -
mi ca e se gu ra de pes so as e bens.

§ 2º A ANTAQ har mo ni za rá sua es fe ra de atu a -
ção com a de ór gãos dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os
en car re ga dos do ge ren ci a men to das ope ra ções de
trans por te aqua viá rio in ter mu ni ci pal e ur ba no.

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções da Agên cia Na ci o nal

de Trans por tes Ter res tres

Art. 24. Cabe à ANTT, em sua es fe ra de atu a ção, 
como atri bu i ções ge ra is:

I – pro mo ver pes qui sas e es tu dos es pe cí fi cos
de trá fe go e de de man da de ser vi ços de trans por te;

II – pro mo ver es tu dos apli ca dos às de fi ni ções
de ta ri fas, pre ços e fre tes, em con fron to com os cus -
tos e os ba ne fí ci os eco nô mi cos trans fe ri dos aos
usuá ri os pe los in ves ti men tos re a li za dos;

III – pro por ao Mi nis té rio dos Trans por tes os pla -
nos de ou tor gas, ins tru í dos por es tu dos es pe cí fi cos
de vi a bi li da de téc ni ca e eco nô mi ca, para ex plo ra ção
da in fra-estrutura e a pres ta ção de ser vi ços de trans -
por te ter res tre;

IV – ela bo rar e edi tar nor mas e re gu la men tos re -
la ti vos à ex plo ra ção de vias e ter mi na is, ga ran tin do
iso no mia no seu aces so e uso, bem como à pres ta ção 
de ser vi ços de trans por te, man ten do os iti ne rá ri os ou -
tor ga dos e fo men tan do a com pe ti ção;

V – edi tar atos de ou tor ga e de ex tin ção de di re i -
to de ex plo ra ção de in tra-estrutura e de pres ta ção de
ser vi ços de trans por te ter res tre, ce le bran do e ge rin do 
os res pec ti vos con tra tos e de ma is ins tru men tos ad mi -
nis tra ti vos;

VI – re u nir, sob sua ad mi nis tra ção, os ins tru -
men tos de ou tor ga para ex plo ra ção de in fra-estrutura
e pres ta ção de ser vi ços de trans por te ter res tre já ce -
le bra dos an tes da vi gên cia des ta Lei, res guar dan do
os di re i tos das par tes e o equi lí brio eco nô mi -
co-financeiro dos res pec ti vos con tra tos;

VII – pro ce der à re vi são e ao re a jus te de ta ri fas
dos ser vi ços pres ta dos, se gun do as dis po si ções con -
tra tu a is, após pré via co mu ni ca ção ao Mi nis té rio da
Fa zen da;

VIII – fis ca li zar a pres ta ção dos ser vi ços e a ma -
nu ten ção dos bens ar ren da dos, cum prin do e fa zen do
cum prir as cláu su las e con di ções avan ça das nas ou -
tor gas e apli can do pe na li da des pelo seu des cum pri -
men to;

IX – au to ri zar pro je tos e in ves ti men tos no âm bi -
to das ou tor gas es ta be le ci das, en ca mi nhan do ao Mi -
nis tro de Esta do dos Trans por tes, se for o caso, pro -
pos tas de de cla ra ção de uti li da de pú bli ca para o cum -
pri men to do dis pos to no in ci so V do art. 15;
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X – ado tar pro ce di men tos para a in cor po ra ção
ou de sin cor po ra ção de bens, no âm bi to dos ar ren da -
men tos con tra ta dos;

XI – pro mo ver es tu dos so bre a lo gís ti ca do
trans por te in ter mo dal, ao lon go de ei xos ou flu xos de
pro du ção;

XII – ha bi li tar o Ope ra dor do Trans por te Mul ti -
mo dal, em ar ti cu la ção com as de ma is agên ci as re gu -
la do ras de trans por tes;

XIII – pro mo ver le van ta men tos e or ga ni zar ca -
das tro re la ti vos ao sis tle ma de du to vi as do Bra sil e às
em pre sas pro pri e tá ri as de equi pa men tos e ins ta la -
ções de trans por te du to viá rio;

XIV – es ta be le cer pa drões e nor mas téc ni cas
com ple men ta res re la ti vos às ope ra ções de trans por -
te ter res tre de car gas es pe ci a is e pe ri go sas;

XV – ela bo rar o seu or ça men to e pro ce der à res -
pec ti va exe cu ção fi nan ce i ra.

Pa rá gra fo úni co. No exer cí cio de suas atri bu i -
ções a ANTT po de rá:

I – fir mar con vê ni os de co o pe ra ção téc ni ca e ad -
mi nis tra ti va com ór gãos e en ti da des da Admi nis tra -
ção Pú bli ca Fe de ral, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os, ten do em vis ta a des cen tra li za ção e 
a fis ca li za ção efi ci en te das ou tor gas;

II – par ti ci par de fo ros in ter na ci o na is, sob a co -
or de na ção do Mi nis té rio dos Trans por tes.

Art. 25. Cabe à ANTT, como atri bu i ções es pe cí -
fi cas per ti nen tes ao Trans por te Fer ro viá rio:

I – pu bli car os edi ta is, jul gar as li ci ta ções e ce le -
brar os con tra tos da con ces são para pros ta ção de
ser vi ços de trans por te fer ro viá rio, per mi tin do-se sua
vin cu la ção com con tra tos de ar ren da men to de ati vos
ope ra ci o na is;

II –  ad mi nis trar os con tra tos de con ces são e ar -
renda men to do fer ro vi as ce le bra dos até a vi gên cia
des ta Lei, em con so nân cia com o in ci so VI do art. 24;

III – pu bli car edi ta is, jul gar as li ci ta ções e ce le brar
con tra tos de con ces são para cons tru ção e ex plo ra ção
de no vas fer ro vi as, com cláu su las de re i ver são à União
dos ati vos ope ra ci o na is edi fi ca dos e ins ta la dos;

IV – fis ca li zar di re ta men te, com o apo io de suas
uni da des re gi o na is, ou por meio de con vê ni os de co o -
pe ra ção, o cum pri men to das cláu su las con tra tu a is de
pres ta ção de ser vi ços fer ro viá ri os e de ma nu ten ção e
re po si ção dos ati vos ar ren da dos;

V – re gu lar e co or de nar a atu a ção dos con ces si -
o ná ri os, as se gu ran do ne u tra li da de com re la ção aos
in te res ses dos usuá ri os, ori en tan do e dis ci pli nan do o
trá fe go mú tuo e o di re i to de pas sa gem de trens de

pas sa ge i ros e car gas e, ar bi tran do as ques tões não
re sol vi das pe las par tes;

VI – ar ti cu lar-se com ôr gãos e ins ti tu i ções dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os para
con ci li a ção do uso da via per ma nen te sob sua ju ris di -
ção com as re des lo ca is de me trôs e trens ur ba nos
des ti na dos ao des lo ca men to de pas sa ge i ros;

VII – con tri bu ir para a pre ser va ção do pa tri mô -
nio his tó ri co e da me mó ria das fer ro vi as, em co o pe ra -
ção com as ins ti tu i ções as so ci a das à cul tu ra na ci o -
nal, ori en tan do e es ti mu lan do a par ti ci pa ção dos con -
ces si o ná ri os do se tor.

Pa rá gra fo úni co. No cum pri men to do dis pos to
no in ci so V, a ANTT es ti mu la rá a for ma ção de as so ci -
a ções de usuá ri os, no âm bi to de cada con ces são fer -
ro viá ría, para a de fe sa de in te res ses re la ti vos aos
ser vi ços pres ta dos.

Art. 26. Cabe à ANTT, como atri bu i ções es pe cí -
fi cas per ti nen tes ao Trans por te Ro do vià rio:

I – pu bli car os edi ta is, jul gar as li ci ta ções e ce le -
brar os con tra tos de per mis são para pres ta ção de
ser vi ços de trans por te ro do viá rio in te res ta du al e in -
ter na ci o nal de pas sa ge i ros;

II – au to ri zar o trans por te de pas sa ge i ros, re a li -
za do por em pre sas de tu ris mo, com a fi na li da de de
tu ris mo;

III – au to ri zar o trans por te de pas sa ge i ros, sob
re gi me de fre ta men to;

IV – pro mo ver es tu dos e le van ta men tos re la ti -
vos à fro ta de ca mi nhões, em pre sas cons ti tu í das e
ope ra do res au tô no mos, bem como or ga ni zar e man -
ter um re gis tro na ci o nal de trans por ta do res ro do viá ri -
os de car gas;

V – ha bi li tar o trans por ta dor in ter na ci o nal de
car ga;

VI – pu bli car os edi ta is, jul gar as li ci ta ções e ce -
le brar os con tra tos de con ces são de ro do vi as fe de ra is 
a se rem ex plo ra das e ad mi nis tra das por ter ce i ros;

VII – fis ca li zar di re ta men te, com o apo io de suas 
uni da des re gi o na is, ou por meio de con vê ni os de co o -
pe ra ção, o cum pri men to das con di ções de ou tor ga de 
au to ri za ção e das cláu su las con tra tu a is de per mis são 
para pres ta ção de ser vi ços ou de con ces são para ex -
plo ra ção da in fra-estrutura.

§ 1º De cre to do Pre si den te da Re pú bli ca dis po -
rá so bre a ins cri ção das em pre sas de trans por te ro -
do viá rio de car gas, dos trans por ta do res au tô no mos e
das co o pe ra ti vas de trans por ta do res au tô no mos no
re gis tro da trans por ta do res ro do viá ri os de car gas a
que se re fe re o in ci so IV.
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§ 2º Na ela bo ra ção dos edi ta is de li ci ta ção, para
o cum pri men to do dis pos to no in ci so VI do ca put a
ANTT cu i da rá de com pa ti bi li zar a ta ri fa do pe dá gio
com as van ta gens eco nô mi cas e o con for to de vi a -
gem, trans fe ri dos aos usuá ri os em de cor rên cia da
apli ca ção dos re cur sos de sua ar re ca da ção no aper -
fe i ço a men to da via em que é co bra do.

§ 3º A ANTT ar ti cu lar-se-á aos go ver nos dos
Esta dos para o cum pri men to do dis pos to no in ci so VI
do ca put, no to can te às ro do vi as fe de ra is por eles já
con ce di das a ter ce i ros, po den do avo car os res pec ti -
vos con tra tos e pre ser var a co o pe ra ção ad mi nis tra ti -
va avan ça da.

§ 4º Ao dis pos to no § 3º apli ca-se aos con tra tos
de con ces são que in te gram ro do vi as fe de ra is e es ta -
du a is, fir ma dos até a data de pu bli ca ção des ta lei.

§ 5º Os con vê ni os de co o pe ra ção ad mi nis tra ti va,
re fe ri dos no in ci so VII do ca put, po de rão ser fir ma dos
com ór gãos e en ti da des da União e dos go ver nos dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

§ 6º No cum pri men to do dis pos to no in ci so VII
do ca put, a ANTT de ve rá co i bir a prá ti ca de ser vi ços
de trans por te de pas sa ge i ros não con ce di dos, per mi -
ti dos ou au to ri za dos.

SE ÇÃO III
Das Atri bu i ções da Agên cia Na ci o nal

de Trans por tes Aqua viá ri os

Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua es fe ra de atu a -
ção:

I – pro mo ver es tu dos es pe cí fi cos de de man da
de trans por te aqua viá rio e de ser vi ços por tuá ri os;

II – pro mo ver es tu dos apli ca dos às de fi ni ções
de ta ri fas, pre ços e fre tes, em con fron to aos cus tos e
os be ne fí ci os eco nô mi cos trans fe ri dos aos usuá ri os
pe los in ves ti men tos re a li za dos;

III – pro por ao Mi nis té rio dos Trans por tes o pla -
no ge ral de ou tor ga de ex plo ra ção da in fra-estrutura
aqua viá ria e por tuá ria e de pres ta ção de ser vi ços de
trans por te aqua viá rio;

IV – ela bo rar e edi tar nor mas e re gu la men tos re -
la ti vos à pres ta ção de ser vi ços de trans por te e à ex -
plo ra ção da in fra-estrutura aqua viá ria e por tuá ria, ga -
ran tin do iso no mia no seu aces so e uso, as se gu ran do
os di re i tos dos usuá ri os e fo men tan do a com pe ti ção
en tre os ope ra do res;

V – ce le brar atos de ou tor ga de per mis são ou
au to ri za ção de pres ta ção de ser vi ços de trans por te
pe las em pre sas de na ve ga ção flu vi al, la cus tre, de tra -
ves sia, de apo io ma rí ti mo, de apo io por tuá rio, de ca -
bo ta gem e de lon go cur so, ob ser va do o dis pos to nos

art. 13 e 14, ge rin do os res pec ti vos con tra tos e de ma -
is ins tru men tos ad mi nis tra ti vos;

VI – re u nir, sob sua ad mi nis tra ção, os ins tru -
men tos de ou tor ga para ex plo ra ção de in fra-estrutura
e de pres ta ção de ser vi ços de trans por te aqua viá rio
ce le bra dos an tes da vi gên cia des ta lei, res guar dan do
os di re i tos das par tes;

VII – con tro lar, acom pa nhar e pro ce der à re vi -
são e ao re a jus te de ta ri fas, nos ca sos de ser vi ços pú -
bli cos de trans por te de pas sa ge i ros, fi xan do-as e ho -
mo lo gan do-as, em obe diên cia às di re tri zes for mu la -
das pelo Mi nis tro de Esta do dos trans por tes, após
pré via co mu ni ca ção ao Mi nis té rio da Fa zen da;

VIII – pro mo ver es tu dos re fe ren tes à com po si -
ção da fro ta mer can te bra si le i ra e à prá ti ca de afre ta -
men tos de em bar ca ções, para sub si di ar as de ci sões
go ver na men ta is quan to à po lí ti ca de apo io à in dús tria
de cons tru ção na val e de afre ta men to de em bar ca -
ções es tran ge i ras;

IX – au to ri zar às em pre sas bra si le i ras de na ve -
ga ção de lon go cur so o afre ta men to de em bar ca -
ções es tran ge i ras para o trans por te de car ga pres -
cri ta, obe de ci do o li mi te do do bro da to ne la gem pró -
pria da so li ci tan te, bem como au to ri zar o trans por te
de car ga pres cri ta por em pre sa de na ve ga ção es -
tran ge i ra, res pe i tan do os acor dos in ter na ci o na is e
as di re tri zes es ta be le ci das se gun do o dis pos to no
art. 19;

X – re pre sen tar o Bra sil jun to aos or ga nis mos
in ter na ci o na is de na ve ga ção e em con ven ções,
acor dos e tra ta dos so bre trans por te aqua viá rio, ob -
ser va das as di re tri zes do Mi nis tro de Esta do dos.
Trans por tes e as atri bu i ções es pe cí fi cas dos de ma -
is1 órgãos fe de ra is;

XI – au to ri zar e fis ca li zar o fun ci o na men to de
em pre sas de apo io ma rí ti mo e por tuá rio;

XII – su per vi si o nar a par ti ci pa ção de em pre sas 
bra si le i ras e es tran ge i ras na na ve ga ção de lon go
cur so, em cum pri men to aos tra ta dos, con ven ções,
acor dos e ou tros ins tru men tos in ter na ci o na is dos
qua is o Bra sil seja sig na tá rio;

XIII – au to ri zar a cons tru ção e a ex plo ra ção de 
ter mi na is por tuá ri os pri va ti vos, fora das áre as de
por tos or ga ni za dos;

XIV – es ta be le cer nor mas e pa drões a se rem
ob ser va dos pe las au to ri da des por tuá ri as, nos ter -
mos da Lei nº 8.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993;

 XV – pu bli car os edi ta is, jul gar as li ci ta ções e
ce le brar os con tra tos de con ces são para ex plo ra ção
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dos por tos or ga ni za dos em obe diên cia ao dis pos to na 
Lei nº 8.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993;

XVI –  Cum prir e fa zer cum prir as cláu su las e
con di ções aven ça das nos con tra tos de con ces são
quan to à ma nu ten ção e re po si ção dos bens e equi pa -
men tos re ver sí ve is à União e ar ren da dos nos ter mos
do in ci so I do art. 4 da Lei nº 6.630, de 25 de fe ve re i ro
de 1993;

XVII –  au to ri zar pro je tos e in ves ti men tos no am -
bi to, das ou tor gas es ta be le ci das, en ca mi nhan do ao
Mi nis tro de Esta do dos trans por tes, se for o caso, pro -
pos tas de de cla ra ção de uti li da de pú bli ca para o cum -
pri men to do dis pos to no in ci so V do art. 15;

XVIII– ado tar pro ce di men tos para a in cor po ra -
ção ou de sin cor po ra ção de bens, no âm bi to das ou -
tor gas e dos ar ren da men tos;

XIX –  es ta be le cer pa drões e nor mas téc ni cas
re la ti vos às ope ra ções de trans por te aqua viá rio de
car gas es pe ci a is e pe ri go sas;

XX – ela bo rar o meu or ça men to e pro ce der à
res pec ti va exe cu ção fi nan ce i ra.

§ 1º No exer cí cio de suas atri bu i ções a ANTAQ
po de rá:

I – fir mar con vê ni os. de co o pe ra ção téc ni ca e
ad mi nis tra ti va com or gãos. e en ti da des da ad mi nis
tra ção Pú bli ca Fe de ral, dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os, ten do em vis ta a des cen tre li -
za ção e a fis ca li za ção efi ci en te das ou tor gas;

II – par ti ci par de fo ros in ter na ci o na is, sob a co -
or de na ção do Mi nis té rio dos Trans por tes.

§ 2º A ANTAQ ob ser va rá as prer ro ga ti vas es -
pe cí fi cas do Co man do da Ma ri nha e atu a rá sob sua
ori en ta ção as sun tos da Ma ri nha Mar can te que in te -
res sa rem à de fe sa na ci o nal, à se gu ran ça da na ve -
ga ção aqua viá ria. à sal va guar da da vida hu ma na no 
mar, de ven do ser con sul ta da quan do do es ta be le ci -
men to de nor mas e pro ce di men tos de se gu ran ça
que te nham re per cus são nos as pec tos eco nô mi cos
e ope ra ci o na is da pres ta ção de ser vi ços de trans -
por te aqua viá rio.

§ 3º O pre si den te do Con se lho de Au to ri da de
Por tuá ria, como re fe ri do na alí nea a do in ci so I do
art. 31 da Lei nº 9.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993,
será in di ca do pela ANTAQ a re pre sen ta rá em cada
por to or ga ni za do.

§ 4º O grau de re cur so a que se re fe re o § 2º
do art. 5º da Lei nº 8.630, de 25 de fe ve re i ro de
1993, pas sa a ser atri bu í do à ANTAQ.

SE ÇÃO IV
Dos Pro ce di men tos e do Con tro le das Ou tor gas

SUB SE ÇÃO I
Das Nor mas Ge ra is

Art. 28. A ANTT e a ANTAQ, em suas res pec ti -
vas es fe ras de atu a ção, ado ta rão as nor mas e os pro -
ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei para as di fe ren -
tes for mas de ou tor ga pre vis tos nos arts. 13 e 14, vi -
san do a que:

I – a ex plo ra ção da in fra-estrutura e a pres ta ção
de ser vi ços de trans por te se exer çam de for ma ade qua -
da, sa tis fa zen do as con di ções de re gu la ri da de, efi ciên -
cia, se gu ran ça, atu a li da de, ge ne ra li da de, cor te sia na
pres ta ção do ser vi ço, e mo di ci da de nas ta ri fas;

II – os ins tru men tos de con ces são ou per mis são
se jam pre ce di dos de li ci ta ção pú bli ca e ce le bra dos.em
cum pri men to ao prin cí pio da li vre con cor rên cia en tre os
ca pa ci ta dos para o exer cí cio das ou tor gas, na for ma
pre vis ta no in ci so I, de fi nin do cla ra men te:

a) pra zos con tra tu a is e sua re no va ção;
b) li mi tes má xi mos ta ri fá ri os e as con di ções de

re a jus ta men to e re vi são;
c) pa ga men to pelo va lor das ou tor gas e par ti ci -

pa ções. go ver na men ta is, quan do for o caso.
Art 29. So men te po de rão ob ter au to ri za ção,

con ces são ou per mis são para pres ta ção de ser vi ços
e para ex plo ra ção das in fra-estruturas, de trans por te
do més ti co pe los me i os aqua viá rio e ter res tre as em -
pre sas ou en ti da des cons ti tu í das sob as leis bra si le i -
ras, com sede e ad mi nis tra ção no País, e que aten -
dam aos re qui si tos téc ni cos, eco nô mi cos e ju rí di cos
es ta be le ci dos pela res pec ti va Agên cia.

Art. 30. É per mi ti da a trans fe rên cia da ti tu la ri -
da de das ou tor gas de au to ri za ção, con ces são ou
per mis são, pre ser van do-se seu ob je to e as con di -
ções con tra tu a is, des de que o novo ti tu lar aten da os
re qui sí tos a qu. se re fe re o art. 29.

§ 1º A trans fe rên cia da ti tu la ri da de da ou tor ga
só po de rá ocor rer me di an te pré via e ex pres sa au to -
ri za ção da. res pec ti va Agên cia da Re gu la ção, ob ser -
va do o dis pos to na alí nea b do in ci so II do art. 20.

§ 2º Para o cum pri men to do dis pos to no ca put
e no § 1º, se rão tam bém con si de ra das como trans -
fe rên cia de ti tu la ri da de as trans for ma ções so ci e tá ri -
as de cor ren tes de ci são, fu são, in cor po ra ção e for -
ma ção de con sór cio de em pre sas con ces mi o ná ri as,
per mis si o ná ri as. ou au to ri za das.

Art. 31. A Agên cia, ao to mar co nhe ci men to de
fato que con fi gu re ou pos sa con fi gu rar in fra ção da or -
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dem eco nô mi ca, de ve rá co mu ni cá-lo ao Con se lho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE, à Se -
cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis té rio da slus ti -
ça ou à Se cre ta ria de Acom pa nha men to Eco nô mi co
do Mi nis té rio da Fa zen da, con for me o caso.

Art. 32. As Agên ci as acom pa nha rão as ati vi da -
des dos ope ra do res es tran ge i ros. que atu am no
trans por te in ter na ci o nal com o Bra sil, vi san do a iden -
ti fi car prá ti cas ope ra ci o na is, le gis la ções  pro ce di men -
tos, ado ta dos em ou tros pa í ses, que res trin jam ou
on fli tem com re gu la men tos e acor dos in ter na ci o na is
fir ma dos pelo Bra sil.

§ 1º Para os fins do dis pos to no ca put, a Agên -
cia po de rá so li ci tar es cla re ci men tos e in for ma ções e,
ain da, ci tar os agen tes e re pre sen tan tes le ga is dos
ope ra do res que es te jam sob aná li se.

§ 2º Iden ti fi ca da a exis tên cia de le gis la ção, pro -
ce di men to ou prá ti ca pre ju di ci a is aos in te res ses na ci -
o na is, a Agên cia ins tru i rá o pro ces so res pec ti vo pro -
po rá, ou apli ca rá, con for me o caso, san ções, na for -
ma pre vis ta na le gis la ção bra sa i le i ra e nos re gu la -
men tos e acor dos in ter na ci o na is.

Art. 33. Os atos de ou tor ga de au to ri za ção, con -
ces são ou per mis são a se rem edi ta dos e ce le bra dos
pela ANTT e pela ANTAQ obe de ce rão ao dis pos to na
lei nº 6.967, de 13 de fe ve re i ro de 1995, nas sub se -
ções II, III, IV e V des ta Se ção e nas re gu la men ta ções 
com ple men ta res a se rem edi ta das pe las Agên ci as.

SUB SE ÇÃO II
Das Con ces sões

Art. 34. As con ces sões a se rem ou tor ga das pela 
ANTT e pela ANTAQ para a ex plo ra ção de in -
fra-estrutura, pre ce di das ou não de obra pú bli ca, ou
para pres ta ção de ser vi ços de trans por te, te rão o ca -
rá ter de ex clu si vi da de quan to a seu ob je to e se rão
pre ce di das de li ci ta ção dis ci pli na da em re gu la men to
pró prio, apro va do pela Di re to ria da Agên cia, e no res -
pec ti vo edi tal.

§ lº As con di ções bá si cas do edi tal de li ci ta ção
se rão sub me ti das a pré via con sul ta pú bli ca.

§ 2º O edi tal de li ci ta ção in di ca rá obri ga to ri a -
men te:

I – o ob je to da con ces são, o pra zo es ti ma do
para sua vi gên cia, as con di ções para sua pror ro ga -
ção, os pro gra mas de tra ba lho, ou in ves ti men tos mí ni -
mos e as con di ções re la ti vas à re ver si bi li da de dos
bens e às res pon sa bi li da des pe los ônus das de sa pro -
pri a ções;

II – os re qui si tos exi gi dos dos con cor ren tes, nos
ter mos do art. 29, e os cri té ri os de pré-qualificação,
quan do este pro ce di men to for ado ta do;

III – a re la ção dos do cu men tos exi gi dos e os cri -
té ri os a se rem se gui dos para afe ri ção da ca pa ci da de
téc ni ca, da ido ne i da de fi nan ce i ra e da re gu la ri da de
ju rí di ca dos in te res sa dos, bem como para a aná li se
téc ni ca e eco nô mi co-financeira da pro pos ta;

IV – os cri té ri os para o jul ga men to da li ci ta ção,
as se gu ran do a pres ta ção de ser vi ços ade qua dos, e
con si de ran do, iso la da ou con ju ga da men te, a me nor
ta ri fa e a me lhor ofer ta pela ou tor ga;

V – as exi gên ci as quan to à par ti ci pa ção de em -
pre sas em con sór cio.

Art. 35. O con tra to de con ces são de ve rá re fle tir
fi el men te as con di ções do edi tal e da pro pos ta ven ce -
do ra e terá como clán su las es sen ci a is as re la ti vas a:

I – de fi ni ções do ob je to da con ces são;
II – pra zo de vi gên cia da con ces são e con di ções 

para sua pror ro ga ção;
III – modo, for ma e con di ções de ex plo ra ção da

in fra-estrutura e da pres ta ção dos ser vi ços, in clu si ve
quan to à se gu ran ça das po pu la ções e à pre ser va ção
do meio am bi en te;

IV – de ve res re la ti vos a ex plo ra ção da in -
fra-estrutura e pres ta ção dos ser vi ços, in clu in do os
pro gra mas de tra ba lho, o vo lu me dos in ves ti men tos e
os cro no gra mas de exe cu ção;

V – obri ga ções dos con ces si o ná ri os quan to às
par ti ci pa ções go ver na men ta is e ao va lor de vi do pela
ou tor ga, se for o caso;

VI – ga ran ti as a se rem pres ta das pelo con ces si -
o ná rio quan to ao cum pri men to do con tra to, in clu si ve
quan to à re a li za ção dos in ves ti men tos ajus ta dos;

VII – ta ri fas;
VIII – cri té ri os para re a jus te e re vi são das ta ri -

fas;
IX – re ce i tas com ple men ta res ou aces só ri as e

re ce i tas pro ve ni en tes de pro je tos as so ci a dos;
X – di re i tos, ga ran ti as e obri ga ções dos usuá ri -

os, da Agên cia e do con ces si o ná rio;
XI – cri té ri os para re ver si bi li da de de ati vos;
XII – pro ce di men tos e res pon sa bi li da des re la ti -

vos à de cla ra ção de uti li da de pú bli ca, para fins de de -
sa pro pri a ção ou ins ti tu i ção de ser vi dão, de bens imó -
ve is ne ces sá ri os à pres ta ção do ser vi ço ou exe cu ção
de obra pú bli ca;

XIII – pro ce di men tos para acom pa nha men to e
fis ca li za ção das ati vi da des con ce di das e para au di to -
ria do con tra to;
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XIV – obri ga to ri e da de de o con ces si o ná rio for -
ne cer à Agên cia re la tó ri os, da dos e in for ma ções re la -
ti vas à ati vi da des de sen vol vi das;

XV – pro ce di men tos re la ci o na dos com a trans -
fe rên cia da ti tu la ri da de do con tra to, con for me o dis -
pos to no art. 30;

XVI – re gra, sa bre so lu ção de con tro vér sia  re la -
ci o na das com o con tra to e sua exe cu ção, in clu si ve a
con ci li a ção e a ar bi tra gem;

XVII – san ções de ad ver tên cia, mul ta e sus pen -
são da vi gên cia do con tra to e re gras para sua apli ca -
ção, fun ção da na tu re za, da gra vi da de e da re in ci dên -
cia da in fra ção;

XVIII – ca sos de res ci são, ca du ci da de, cas sa ção,
anu la ção e ex tin ção do con tra to, de in ter ven ção ou en -
cam pa ção, e ca sos de de cla ra ção de ido ne i da de.

§ lº Os cri té ri os para re vi são das ta ri fas a que se
re fe re o in ci so VIII do ca put: de ve rão con si de rar:

a) ou as pec tos re la ti vos a re du ção ou des con to
de ta ri fas;

b) a trans fe rên cia aos usuá ri os de per das de ga -
nhos eco nô mi cos de cor ren tes de fa to res que afe tem
cus tos e re ce i tas e que não de pen dam do de sem pe -
nho e da res pon sa bi li da de do con ces si o ná rio.

§ 2º A san ção de mul ta a que se re fe re o in ci so
XVII do ca put po de rá ser apli ca da iso la da men te ou
em con jun to com ou tras san ções e terá va lo res es ta -
be le ci dos em re gu la men to apro va do pela Di re to ria da 
Agên cia, obe de ci dos os li mi tes pre vis tos na le gis la -
ção es pe cí fi ca.

§ 3º A ocor rên cia de in fra ção gra ve que im pli car
san ção pre vis ta no in ci so XVIII do ca put será apu ra -
da em pro ces so re gu lar, ins ta u ra do na for ma do re gu -
la men to, ga ran tin do-se a pré via e am pla de fe sa ao in -
te res sa do.

§ 4º o con tra to será pu bli ca do por ex tra to, no
Diá rio Ofi ci al da União, como con di ção de sua efi cá -
cia.

Art. 36. O con tra to de con ces são po de rá ser re -
no va do uma úni ca vez, por no má xi mo igual pra zo.

§ lº O con ces si o ná rio de ve rá for ma li zar seu in te -
res se na re no va ção pelo me nos vin te e qua tro me ses
an tes da ex pi ra ção do con tra to.

§ 2º Para o de fe ri men to do pe di do de re no va -
ção, a Agên cia ob ser va rá o de sem pe nho do con ces -
si o ná rio quan to ao cum pri men to das cláu su las con -
tra tu a is, e os as pec tos de interes se pú bli co na con ti -
nu i da de da ex plo ra ção da in fra-estrutura e da pres ta -
ção dos ser vi ços, nos ter mos do con tra to vi gen te.

§ 3º A re no va ção do con tra to de con ces são im -
pli ca rá novo cum pri men to das obri ga ções re fe ri das
no in ci so V do art. 35, po den do a Agên cia in clu ir ou -
tras exi gên ci as de cor ren tes de fa to res in ter ve ni en tes.

Art. 37. O con tra to es ta be le ce rá que o con ces si -
o ná rio es ta rá obri ga do a:

I – ado tar, em to das as suas ope ra ções, as me -
di das ne ces sá ri as para a con ser va ção dos re cur sos
na tu ra is, para a se gu ran ça das pes so as e dos equi -
pa men tos e para a pre ser va ção do meio am bi en te;

II – res pon sa bi li zar-se ci vil men te pe los atos de
seus pre pos tos e in de ni zar to dos e qua is quer da nos
de cor ren tes das ati vi da des con tra ta das, de ven do res -
sar cir à Agên cia ou à União os ônus que. es tas ve -
nham a su por tar em con se qüên cia de even tu a is de -
man das mo ti va das por atos de res pons sbi li da de do
con ces si o ná rio;

IIII – ado tar as me lho res prá ti cas de exe cu ção
de pro je tos e obras e de pres ta ção de ser vi ços, se -
gun do nor mas e pro ce di men tos téc ni cos e ci en tí fi cos
per ti nen tes, uti li zan do, sgmpre que pos sí vel, equi pa -
men tos e pro ces sos re co men da dos pela me lhor tec -
no lo gia apli ca da ao se tor.

SUB SE ÇÃO III
Das Per mis sões

Art. 38. As per mis sões a se rem ou tor ga das pela
ANTT e pela ANTAQ apli car-se-ão à pres ta ção re gu -
lar de ser vi ços de trans por te de pas sa ge i ros que in -
de pen dam da ex plo ra ção da in fra-estrutura uti li za da
e não te nham ca rá ter de ex clu si vi da de ao lon go das
ro tas per cor ri das, de ven do tam bém ser pre ce di das
de li ci ta ção re gi da por re gu la men to pró prio, apro va do
pela Di re to ria da Agên cia, e pelo res pec ti vo edi tal.

§ 1º O edi tal de li ci ta ção obe de ce rá igual men te
às pres cri ções do § 1º e dos in ci sos II a V do § 2º do
art. 34.

§ 2º edi tal de li ci ta ção in di ca rá obri ga to ri a men te:
I – o ob je to da per mis são;
II – o pra zo de vi gên cia e as con di ções para

pror ro ga ção da per mis são;
III – o modo, a for ma e as con di ções de adap ta ção 

da pres ta ção dos ser vi ços à evo lu ção da de man da;
IV – as ca rac te rís ti cas es sen ci a is e a qua li da de

da fro ta a ser uti li za da; e
V – as exi gên ci as de pres ta ção de ser vi ços ade -

qua dos.
Art. 39. O con tra to de per mis são de ve rá re fle tir

fi el men te as con di ções do edi tal e da pro pos ta ven ce -
do ra e terá como cláu su las es sen ci a is as re la ti vas a:
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I – ob je to da per mis são, de fi nin do-se, as ro tas e
iti ne rá ri os;

II – pra zo de vi gên cia e con di ções para sua pror -
ro ga ção;

III – modo, for ma e con di ções de pres ta ção dos
ser vi ços, em fun ção da evo lu ção da de man da;

IV – obri ga ções dos per mis si o ná ri os quan to às
par ti ci pa ções go ver na men ta is e ao va lor de vi do pela
ou tor ga, se for o caso;

V – ta ri fas;
VI – cri té ri os para re a jus te e re vi são de ta ri fas;
VII – di re i tos, ga ran ti as e obri ga ções dos usuá ri -

os, da Agên cia e do per mis si o ná rio;
VIII – pro ce di men tos para acom pa nha men to ~

fis ca li za ção das ati vi da des per mi ti das e para au di to -
ria do con tra to;

IX – obri ga to ri e da de de o pe mis si o ná rio for ne -
cer à Agên cia re la tó ri os, da dos e in for ma ções re la ti -
vas às ati vi da des de sen vol vi das;

X – pro ce di men tos re la ci o na dos com a trans fe -
rên cia da ti tu la ri da de do con tra to, con for me o dis pos -
to no art. 30;

XI – re gras so bre so lu ção de con tro vér si as re la -
ci o na das com o con tra to e sua exe cu ção, in clu in do
con ci li a ção e ar bi tra gem;

XII — san ções de ad ver tên cia, mul ta e sus pen -
são da vi gên cia do con tra to e re gras para sua apli ca -
ção, em fun ção da na tu re za, da gra vi da de e da re in ci -
dên cia da in fra ção;

XIII — ca sos de res ci são, ca du ci da de, cas sa -
ção, anu la ção e ex tin ção do con tra to, de in ter ven ção
ou en cam pa ção, e ca sos de de cla ra ção de ini do ne i -
da de.

§ 1º Os cri té ri os a que se re fe re o in ci so VI do
ca put de ve rão con si de rar:

a) os as pec tos re la ti vos a re du ção ou des con to
de ta ri fas;

b) a trans fe rên cia aos usuá ri os de per das ou ga -
nhos eco nô mi cos de cor ren tes de fa to res que afe tem
cus tos e re ce i tas e que não de pen dam do de sem pe -
nho e da res pon sa bi li da de do con ces si o ná rio.

§ 2º A san ção de mul ta a que se re fe re o in ci so
XII do ca put po de rá ser apli ca da iso la da men te: ou
em con jun to com ou tras san ções e terá va lo res es ta -
be le ci dos em re gu la men to apro va do pela Di re to ria da 
Agên cia, obe de ci dos os li mi tes pre vis tos em le gis la -
ção es pe cí fi ca.

§ 3º A ocor rên cia de in fra ção gra ve que im pli car
san ção pre vis ta no in ci so XIII do ca put será apu ra da
em pro ces so re gu lar, ins ta u ra do na for ma do re gu la -

men to, ga ran tin do-se a pré via e am pla de fe sa ao in te -
res sa do.

§ 4º o con tra to será pu bli ca do por ex tra to, no
Diá rio Ofi ci al da União, como con di ção de sua efi cá -
cia.

Art. 40. Para aten der ao in te res se pú bli co quan -
to à con ti nu i da de da pres ta ção dos ser vi ços, são per -
mi ti das re no va ções dos con tra tos de per mis são, des -
de que o per mis si o ná rio de mons tre ha ver sa tis fe i to as 
con di ções ex pres sas no in ci so I do art. 28.

§ 1º O per mis si o ná rio de ve rá for ma li zar seu in -
te res se na re no va ção pelo me nos doze me ses an tes
da ex pi ra ção do con tra to.

§ 2º A re no va ção do con tra to de per mis são im -
pli ca rá novo cum pri men to das obri ga ções re fe ri das
no in ci so XV do art. 39.

Art. 41. Em fun ção da evo lu ção da de man da, a
Agên cia po de rá au to ri zar a uti li za ção de equi pa men -
tos de ma i or ca pa ci da de e no vas fre qüên ci as e ho rá -
ri os, nos ter mos da per mis são ou tor ga da, con for me
es ta be le ce o in ci so III do § 2º do art. 38.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos que o cres ci men to
da de man da ul tra pas sar a ca pa ci da de de pres ta ção
ade qua da dos ser vi ços pelo per mis si o ná rio, ob ser va -
do o dis pos to no ca put, a Agên cia po de rá pro mo ver a 
ou tor ga, por meio de li ci ta ção, de nova per mis são
para a mes ma rota ou iti ne rá rio.

Art. 42. O con tra to es ta be le ce rá que o per mis si -
o ná rio es ta rá obri ga do a:

I – ado tar, em to das as suas ope ra ções, as me -
di das ne ces sá ri as para a se gu ran ça das pes so as e
dos equi pa men tos e para a pre ser va ção do meio am -
bi en te;

II – res pon sa bi li zar-se ci vil men te pe los atos de
seus pre pos tos e in de ni zar to dos e qua is quer da nos
de cor ren tes das ati vi da des con tra ta das, de ven do res -
sar cir à Agên cia ou à União os ônus que ve nham a su -
por tar em con se qüên cia de even tu a is de man das mo -
ti va das por atos de res pon sa bi li da de do per mis si o ná -
rio;

III – ado tar as me lho res prá ti cas de pres ta ção
de ser vi ços, se gun do nor mas e pro ce di men tos téc ni -
cos e ci en tí fi cos per ti nen tes, uti li zan do, sem pre que
pos sí vel, equi pa men tos e pro ces sos re co men da dos
pela me lhor tec no lo gia apli ca da ao se tor.

SUB SE ÇÃO IV
Das Au to ri za ções

Art. 43. A au to ri za ção apli ca-se se gun do as di re -
tri zes es ta be le ci das nos arts. 13 e 14 e apre sen ta as
se guin tes ca rac te rís ti cas:
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I – in de pen de de li ci ta ção;
II – é exer ci da em li ber da de de pre ços dos ser vi -

ços, ta ri fas e fre tes, em am bi en te de li vre, e aber ta
com pe ti ção;

III – não pre vê pra zo de vi gên cia ou ter mo fi nal,
ex tin guin do-me pela sua ple na efi cá cia, por re nún cia,
anu la ção ou cas sa ção.

Art. 44. A au to ri za ção será dis ci pli na da em re gu -
la men to pró prio pela Agên cia e será ou tor ga da me di -
an te ter mo que in di ca rá:

I – o ob je to da au to ri za ção;
II – as con di ções para sua ade qua ção às fi na li da -

des de aten di men to ao in te res se pú bli co, à se gu ran ça
das po pu la ções e à pre ser va ção do meio am bi en te;

III – as con di ções para anu la ção ou cas sa ção;
IV – as con di ções para a trans fe rên cia de sua ti -

tu la ri da de, se gun do o dis pos to no art. 30.
Art. 45. Os pre ços dos ser vi ços au to ri za dos se -

rão li vres, re pri min do-se toda prá ti ca pre ju di ci al à
com pe ti ção, bem como o abu so do po der eco nô mi co,
ado tan do-se nes tes ca sos as pro vi dên ci as pre vis tas
no art. 31.

Art. 46. As au to ri za ções para pres ta ção de ser -
vi ços de trans por te in ter na ci o nal de car gas obe de ce -
rão ao dis pos to nos tra ta dos, con ven ções e ou tros
ins tru men tos in ter na ci o na is de que o Bra sil é sig na tá -
rio, nos acor dos en tre os res pec ti vos pa í ses e nas re -
gu la men ta ções com ple men ta res das Agên ci as.

Art. 47. A em pre sa au to ri za da não terá di re i to
ad qui ri do à per ma nên cia das con di ções vi gen tes
quan do da ou tor ga da au to ri za ção ou do iní cio das
ati vi da des, de ven do ob ser var as no vas con di ções im -
pos tas por lei e pela re gu la men ta ção, que lhe fi xa rá
pra zo su fi ci en te para adap ta ção.

Art. 48. Em caso de per da das con di ções in dis -
pen sá ve is ao cum pri men to do ob je to da au to ri za ção,
ou de sua trans fe rên cia ir re gu lar, a Agên cia ex tin -
gui-la-á me di an te cas sa ção.

Art. 49. É fa cul ta do à Agên cia au to ri zar a pres ta -
ção de ser vi ços de trans por te su je i to a ou tras for mas
de ou tor ga, eu ca rá ter es pe ci al e de emer gên cia.

§ 1º A au to ri za ção em ca rá ter de emer gên cia vi -
go ra rá por pra zo má xi mo e im pror ro gá vel de cen to e
oi ten ta dias, não ge ran do di re i tos para con ti nu i da de
de pres ta ção dos ser vi ços.

§ 2º A li ber da de de pre ços re fe ri da no art. 45
não se apli ca à au to ri za ção em ca rá ter de emer gên -
cia, su je i tan do-se a em pre sa au to ri za da, nes se caso,
ao re gi me de pre ços es ta be le ci do pela Agên cia para
as de ma is ou tor gas.

SUB SE ÇÃO V
Das Nor mas Espe cí fi cas para as

Ati vi da des em Cur so

Art. 50. As em pre sas que, na data da ins ta la ção
da ANTT ou da ANTAQ, fo ram de ten to ras de ou tor gas 
ex pe di das por en ti da des pú bli cas fe de ra is do se tor
dos trans por tes, te rão, por meio de no vos ins tru men -
tos de ou tor ga, seus di re i tos ra ti fi ca dos, adap ta dos ao 
que dis põem os art. 13 e 14.

Pa rá gra fo úni co. Os no vos ins tru men tos de ou -
tor ga se rão apli ca dos aos mes mos ob je tos das ou tor -
gas an te ri o res e se rão re gi dos, no que cou ber, pe las
nor mas ge ra is es ta be le ci das nas sub se ções I, II, III e
IV des ta se ção.

Art. 51. Para pre ser var as ati vi da des em cur so, a 
ANTAQ ce le bra rá con tra tos de con ces são com as
Com pa nhi as Do cas das en ti da des es ta du a is ou mu -
ni ci pa is que es te jam, na data de pu bli ca ção des ta Lei, 
ad mi nis tran do por tos or ga ni za dos.

§ 1º Os con tra tos de con ces são a que se re fe re
o ca put ra ti fi ca rão os di re i tos das Admi nis tra ções
Por tuá ri as e man te rão inal te ra das as atri bu i ções de fi -
ni das pela Lei nº 9.630, de 25 de fe ve re i ro de 1993.

§ 2º Ha ve rá um con tra to de con ces são para
cada um dos por tos or ga ni za dos, ain da que re la ci o -
na dos à mes ma Admnis tra ção Por tuá ria.

§ 3º Os con tra tos a que se re fe re o ca put con te -
rão pre ce i tos re la ti vos à des cen tra li za ção das ope ra -
ções, me di an te ar ren da men tos das ins ta la ções por -
tuá ri as, ao es tí mu lo aos in ves ti men tos dos ope ra do -
res pri va dos, à com pe ti ti vi da de e à re du ção dos cus -
tos, e se rão re gi dos, no que cou ber, pelo dis pos to no
art. 35 e seus pa rá gra fos.

§ 4º Para o cum pri men to das di re tri zes de des cen -
tra li za ção, con for me o dis pos to no art. 16, fica a União
au to ri za da a trans fe rir aos Esta dos e Mu ni cí pi os, ou a
con sór cio en tre eles, sua par ti ci pa ção so ci e tá ria nas
Com pa nhi as Do cas, me di an te con di ções es ta be le ci das 
em de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca.

SE ÇÃO V 
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal das Agên ci as

Art. 52. A ANTT e a ANTAQ te rão Di re to ri as atu -
an do em re gi me de co le gi a do como ór gãos má xi mos
de suas es tru tu ras or ga ni za ci o na is, as qua is con ta rão 
tam bém com um Pro cu ra dor-Geral, um Ou vi dor e um
Cor re ge dor.

Art. 53. A Di re to ria da ANTT será com pos ta por
um Di re tor-Geral e qua tro Di re to res e a Di re to ria da
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ANTAQ será com pos ta por um Di re tor-Geral e dois
Di re to res.

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a
se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º O Di re tor-Geral será no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to -
ria, e in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de
no me a ção.

Art. 54. Os mem bros da Di re to ria cum pri rão
man da tos de qua tro anos, não co in ci den tes, ad mi ti da
uma re con du ção.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de va cân cia no cur so
do man da to, este será com ple ta do pelo su ces sor in -
ves ti do na for ma pre vis ta no § 1º do art. 53.

Art. 55. Para as se gu rar à não-coincidência, os
man da tos dos pri me i ros mem bros da Di re to ria da
ANTT se rão de dois, três, qua tro, cin co e seis anos, e
os man da tos dos prime i ros mem bros da Di re to ria da
ANTAQ se rão de dois, três e qua tro anos, a se rem es -
ta be le ci dos no de cre to de no me a ção.

Art. 56. Os mem bros da Di re to ria per de rão o
man da to em vir tu de de re nún cia, con de na ção ju di ci al 
tran si ta da em jul ga do, pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci -
pli nar, ou des cum pri men to ma ni fes to de suas atri bu i -
ções.

Pa rá gra fo úni co. Cabe ao Mi nis tro de Esta do
dos Trans por tes ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo
dis ci pli nar, 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.

Art. 57. Aos mem bros das Di re to ri as das Agên -
ci as é ve da do o exer cí cio de qual quer ou tra ati vi da de
pro fis si o nal, em pre sa ri al, sin di cal ou de di re ção po lí ti -
co-partidária.

Art. 58. Está im pe di da de exer cer car go de di re -
ção na ANTT e na ANTAQ a pes soa que man te nha,
ou te nha man ti do, nos doze me ses an te ri o res à data
de iní cio do man da to, um dos se guin tes vín cu los com
em pre sa que ex plo re qual quer das ati vi da des re gu la -
das pela res pec ti va Agên cia:

I – par ti ci pa ção di re ta co mo-acionista ou só cio;
II – ad mi nis tra dor, ge ren te ou mem bro do Con -

se lho Fis cal;
III – em pre ga do, ain da que com con tra to de tra -

ba lho sus pen so, in clu si ve de sua ins ti tu i ção con tro la -

do ra, ou de fun da ção de pre vi dên cia do que a em pre -
sa ou sua con tro la do ra seja pa tro ci na do ra ou cus te a -
do ra.

Pa rá gra fo úni co. Tam bém está im pe di do de
exer cer car go de di re ção o mem bro de con se lho ou
di re to ria de as so ci a ção, re gi o nal ou na ci o nal, re pre -
sen ta ti va de in te res ses pa tro na is ou tra ba lhis tas li ga -
dos às ati vi da des re gu la das pela res pec ti va Agên cia.

Art. 59. Até um ano após de i xar o car go, é ve da -
do ao ex-Diretor re pre sen tar qual quer pes soa ou in te -
res se pe ran te a Agên cia de cuja Di re to ria ti ver par ti ci -
pa do.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do, ain da, ao ex-Diretor
uti li sar in for ma ções pri vi le gi a das, ob ti das em de cor -
rên cia do car go exer ci do, sob pena de in cor rer em im -
pro bi da de ad mi nis tra ti va.

Art. 60. Com pe te à Di re to ria exer cer as atri bu i -
ções e res pon der pe los de ve res que são con fe ri dos
por esta Lei à res pec ti va Agên cia.

Pa rá gra fo úni co. A Di re to ria apro va rá o re gi men -
to in ter no da Agên cia.

Art. 61. Cabe ao Di re tor-Geral a re pre sen ta ção
da Agên cia e o co man do hi e rár qui co so bre pes so al e
ser vi ços, exer cen do a co or de na ção das com pe tên ci -
as ad mi nis tra ti vas, bem como a pre si dên cia das re u -
niões da Di re to ria.

Art. 62. Com pe te à Pro cu ra do ria-Geral exer cer a 
re pre sen ta ção ju di ci al da res pec ti va Agên cia, com as
prer ro ga ti vas pro ces su a is da Fa zen da Pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. O Pro cu ra dor-Geral de ve rá ser
ba cha rel em Di re i to com ex pe riên cia no efe ti vo exer -
cí cio da ad vo ca cia e será no me a do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, aten di dos os pré-requisitos le ga is e as
ins tru ções nor ma ti vas da Advo ca cia-Geral da União.

Art. 63. O Ou vi dor será no me a do pelo Pre si den -
te da Re pú bli ca, para man da to de três anos, ad mi ti da
uma re con du ção.

Pa rá gra fo úni co. São atri bu i ções do Ou vi dor:
I – re ce ber pe di dos de in for ma ções, es cla re ci -

men tos e re cla ma ções afe tos à res pec ti va Agên cia, e
res pon der di re ta men te aos in te res sa dos;

II – pro du zir se mes tral men te, ou quan do a Di re -
to ria da Agên cia jul gar opor tu no, re la tó rio cir cuns tan -
ci a do de suas ati vi da des.

Art. 64. À Cor re ge do ria com pe te fis ca li zar as ati -
vi da des fun ci o na is da res pec ti va Agên cia e a ins ta u -
ra ção de pro ces sos, ad mi nis tra ti vos e dis ci pli na res,
ex ce tu a do o dis pos to no art. 56.

Pa rá gra fo úni co. Os Cor re ge do res se rão no me -
a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

07388 Sex ta-feira   27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril  de  2001



Art. 65. O Con se lho de Ges tão de cada uma das
Agên ci as é de ca rá ter con sul ti vo, sen do o ór gão de
par ti ci pa ção ins ti tu ci o nal da co mu ni da de de trans por -
tes nas res pec ti vas Agên ci as e tem como ob je ti vo
prin ci pal for ne cer, res pec ti va men te, às Di re to ri as da
ANTT e da ANTAQ sub sí di os para es ta be le cer os
prin cí pi os, as di re tri zes e o pla no de ação da au tar -
quia, en tre ou tras atri bu i ções a se rem de fi ni das em
re gi men to in ter no.

§ 1º O Con se lho de Ges tão de ve rá ser com pos -
to por re pre sen tan tes do Go ver no Fe de ral, dos usuá -
ri os e dos ope ra do res dos ser vi ços de trans por tes,
dos tra ba lha do res em trans por tes, in clu si ve dos ser -
vi ços por tuá ri os, no me a dos pelo Pre si den te da Re pú -
bli ca por dois anos, de ven do a im plan ta ção e fun ci o -
na men to do Con se lho ser re gu la men ta dos por ato do
Pre si den te da Re pú bli ca, ca ben do ao Di re -
tor-Presidente da Agên cia a sua Pre si dên cia.

§ 2º A par ti ci pa ção como mem bro do Con se lho
da Ges tão não en se ja rá re mu ne ra ção de qual quer
es pé cie.

SE ÇÃO VI
Do Pro ces so De ci só rio das Agên ci as

Art. 66. O pro ces so de ci só rio da ANTT e da
ANTAQ obe de ce rá aos prin cí pi os da le ga li da de, im -
pes so a li da de, mo ra li da de e pu bli ci da de.

Art. 67. As de ci sões das Di re to ri as se rão to ma -
das pelo voto da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros,
ca ben do ao Di re tor-Geral o voto de qua li da de, e se -
rão re gis tra das em atas que fi ca ri am dis po ní ve is para
co nhe ci men to ge ral, jun ta men te com os do cu men tos
que as ins tru am.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do a pu bli ci da de co lo car
ris co a se gu ran ça do País, ou vi o lar se gre do pro te gi -
do, os re gis tros cor res pon den tes se rão man ti dos em
si gi lo.

Art. 68. As ini ci a ti vas de pro je tos de lei, al te ra -
ções de nor mas ad mi nis tra ti vas e de ci sões da Di re to -
ria para re so lu ção de pen dên ci as que afe tem os di re i -
tos de agen tes eco nô mi cos ou de usuá ri os de ser vi -
ços de trans por te se rão pre ce di das de au diên cia pú -
bli ca.

§ 1º Na in va li da ção de atos e con tra tos, será
pre vi a men te ga ran ti da a ma ni fes ta ção dos in te res sa -
dos.

§ 2º Os atos nor ma ti vos das Agên ci as so men te
pro du zi rão efe i tos após pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al,
e aque les de al can ce par ti cu lar, após a cor res pon -
den te no ti fi ca ção.

§ 3º Qu al quer pes soa, des de que seja par te in -
te res sa da, terá o di re i to de pe ti ci o nar ou de re cor rer
con tra atos das Agên ci as, no pra zo má xi mo de trin ta
dias da sua ofi ci a li za ção, ob ser va do o dis pos to em re -
gu la men to.

SE ÇÃO VII
Dos Qu a dros de Pes so al

Art. 69. A ANTT e a ANTAQ te rão suas re la ções
de tra ba lho re gi das pelo De cre to-Lei nº 5.452, de lº de 
maio de 1943 – Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, e
le gis la ção cor re la ta, em re gi me de em pre go pú bli co.

Art. 70. Para cons ti tu ir os qua dros de pes so al
efe ti vo, de car gos co mis si o na dos da ANTT e da
ANTAQ, fi cam cri a dos:

I – os em pre gos pú bli cos de ní vel su pe ri or de
Re gu la dor e de Ana lis ta de Su por te à Re gu la ção;

II – os em pre gos pú bli cos de ní vel mé dio de
Téc ni co em Re gu la ção e de Téc ni co de Su por te à
Re gu la ção;

III — os car gos efe ti vos de ní vel su pe ri or de Pro -
cu ra dor;

IV – os Car gos Co mis si o na dos de Di re ção – CD, 
de Ge rên cia Exe cu ti va – CGE, de Asses so ria – CA e
de Assis tên cia – CAS;

V – os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos – CCT.

§ 1º Os quan ti ta ti vos dos em pre gos pú bli cos,
dos car gos efe ti vos e dos di fe ren tes ní ve is de car gos
co mis si o na dos da ANTT e da ANTAQ en con tram—se 
es ta be le ci dos nas ta be las I, II, III e IV do Ane xo I des -
ta lei.

§ 2º Os li mi tes de sa lá ri os para os em pre gos pú -
bli cos de ní vel su pe ri or e de ní vel mé dio da ANTT e da 
ANTAQ são fi xa dos na Ta be la VII do Ane xo I des ta lei.

§ 3º É ve da do aos em pre ga dos, aos re qui si ta -
dos, aos ocu pan tes de car gos co mis si o na dos e aos
di ri gen tes das Agên ci as o exer cí cio re gu lar de ou tra
ati vi da de pro fis si o nal, in clu si ve ges tão ope ra ci o nal de 
em pre sa ou di re ção po lí ti co-partidária, ex ce tu a dos
os ca sos ad mi ti dos em lei.

Art. 71. A in ves ti du ra nos em pre gos pú bli cos do
qua dro de pes so al efe ti vo da ANTT e da ANTAQ
dar-se-á por meio de con cur so pú bli co de pro vas ou
de pro vas e tí tu los, con for me dis pos to nos res pec ti -
vos re gi men tos.

§ 1º O con cur so pú bli co po de rá ser re a li za do
para pro vi men to efe ti vo de pes so al em clas ses dis tin -
tas de um mes mo em pre go pú bli co, con for me a dis -
po ni bi li da de or ça men tá ria e de va gas.
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§ 2º Po de rá ain da, fa zer par te do con cur so, para 
efe i to eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio, cur so de for ma ção 
es pe cí fi ca.

Art. 72. Os Car gos Co mis si o na dos de Ge rên cia
Exe cu ti va, de Asses so ria e de Assis tên cia são de li -
vre no me a ção e exo ne ra ção da Di re to ria da Agên cia.

Art. 73. Os ocu pan tes dos Car gos Co mis si o na -
dos a que se re fe re o in ci so IV do art. 70, mes mo
quan do re qui si ta dos de ou tros ór gãos ou en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca, re ce be rão re mu ne ra ção
con for me a Ta be la V do Ane xo I.

Pa rá gra fo úni co. Os ocu pan tes dos car gos a que 
se re fe re o ca put po de rão op tar por re ce ber a re mu -
ne ra ção do seu car go efe ti vo ou em pre go per ma nen -
te no ór gão de ori gem, acres ci do do va lor re mu ne ra -
tó rio adi ci o nal cor res pon den te a:

I – par ce la re fe ren te à di fe ren ça en tre a re mu ne -
ra ção de seu car go efe ti vo ou em pre go per ma nen te
de ori gem e o va lor re mu ne ra tó rio do car go exer ci do
na Agên cia; ou

II – vin te e cin co por cen to da re mu ne ra ção do
car go exer ci do na Agên cia, para os Car gos Co mis si o -
na dos de Di re ção, de Ge rên cia Exe cu ti va e de Asses -
so ria nos ní ve is CA I e CA II, e cin qüen ta e cin co por
cen to da re mu ne ra ção dos Car gos Co mis si o na dos de 
Asses so ria, no ní vel CA III, e dos de Assis tên cia.

Art. 74. Os Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos a que 
se re fe re o in ci so V do art. 70 são de ocu pa ção pri va ti va
de em pre ga dos do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo e dos
qua dros de Pes so al Espe cí fi co e em Extin ção de que
tra tam os arts. 113 e 114 e de re qui si ta dos de ou tros ór -
gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Ao ocu pan te de Car go Co mis -
si o na do Téc ni co será pago um va lor acres ci do ao sa -
lá rio ou ven ci men to, con for me, a Ta be la VI do Ane xo I
des ta lei.

Art. 75. O Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão di vul ga rá, no pra zo de trin ta dias a
con tar da data de pu bli ca ção des ta lei, ta be la es ta be -
le cen do as equi va lên ci as en tre os Car gos Co mis si o -
na dos e Car gos Co mis si o na dos Téc ni cos pre vis tos
nas ta be las II e IV do Ane xo I e os Car gos em Co mis -
são do Gru po Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri or —
DAS, para efe i to de apli ca ção de le gis la ções es pe cí fi -
cas re la ti vas à per cep ção de van ta gens, de ca rá ter
re mu ne ra tó rio ou não, por ser vi do res ou em pre ga dos
pú bli cos.

Art. 76. Nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da
Cons ti tu i ção, fi cam a ANTT e a ANTAQ au to ri za das a
efe tu ar con tra ta ção tem po rá ria, por pra zo não ex ce -
den te a trin ta e seis me ses, do pes so al téc ni co im -

pres cin dí vel ao exer cí cio de suas atri bu i ções ins ti tu ci -
o na is.

§ 1º Para os fins do dis pos to no ca put, são con -
si de ra das ne ces si da des tem po rá ri as de ex cep ci o nal
in te res se pú bli co as ati vi da des re la ti vas à im ple men -
ta ção, ao acom pa nha men to e à ava li a ção de pro je tos
e pro gra mas de ca rá ter fi na lís ti co na área de trans -
por tes, im pres cin dí ve is à im plan ta ção e à atu a ção da
Agên cia.

§ 2º As con tra ta ções tem po rá ri as, bem como a
for ma e os ní ve is, de re mu ne ra ção, se rão re gu la dos
pelo re gi men to in ter no da Agên cia.

SE ÇÃO VIII
Das Re ce i tas e do Orça men to

Art. 77. Cons ti tu em re ce i tas da ANTT e da
ANTAQ:

I – do ta ções, cré di to es pe ci a is, trans fe rên ci as e
re pas ses que fo rem con sig na dos no Orça men to Ge -
ral da União para cada Agên cia;

II – re cur sos pro ve ni en tes dos ins tru men tos de
ou tor gas e ar ren da men tos ad mi nis tra dos pela res -
pec ti va Agên cia;

III – os pro du tos das ar re ca da ções de ta xas de
ou tor gas e de fis ca li za ção da pres ta ção de ser vi ços e
de ex plo ra ção de in fra-estrutura atri bu í das a cada
Agên cia;

IV – re cur sos pro ve ni en tes de acor dos, con vê -
nio e con tra tos, in clu si ve os re fe ren tes à pres ta ção de
ser vi ços téc ni cos e for ne ci men to de pu bli ca ções, ma -
te ri al téc ni co, da dos e in for ma ções;

V – o pro du to das ar re ca da ções de cada Agên -
cia, de cor ren tes da co bran ça de emo lu men tos e mul -
tas;

VI – ou tras re ce i tas, in clu si ve as re sul tan tes de
alu guel ou ali e na ção de bens, da apli ca ção de va lo res 
pa tri mo ni a is, de ope ra ções de cré di to, de do a ções,
le ga dos e sub ven ções.

§ 1º A ANTT e a ANTAQ re pas sa rão cin co por
cen to dos re cur sos de que tra tam os in ci sos II a V
des te ar ti go ao Mi nis té rio de Ciên cia e Tec no lo gia
para fi nan ci ar pro gra mas de am pa ro à pes qui sa ci en -
tí fi ca e ao de sen vol vi men to tec no ló gi co apli ca dos ao
trans por te.

§ 2º O Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia ad mi -
nis tra rá os pro gra mas de am pa ro à pes qui sa ci en tí fi -
ca e ao de sen vol vi men to pre vis tos no pa rá gra fo an te -
ri or, com apo io téc ni co da ANTT e da ANTAQ me di an -
te con vê nio com as uni ver si da des e cen tros de pes -
qui sa do País, se gun do nor mas a se rem de fi ni das em
de cre to.
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Art. 78. A ANTT e a ANTAQ sub me te rão ao Mi -
nis té rio dos Trans por tes suas pro pos tas or ça men tá ri -
as anu a is, nos ter mos da le gis la ção em vi gor.

Pa rá gra fo úni co. O su pe rá vit fi nan ce i ro anu al
apu ra do pela ANTT ou pela ANTAQ, re la ti vo aos in ci -
sos II a V do art. 77, de ve rá ser in cor po ra do ao res -
pec ti vo or ça men to do exer cí cio se guin te, de acor do
com a Lei nº 4.320, de 17 da mar ço de 1964, não se
apli can do o dis pos to no art. 1º da Lei nº 9.530, de 10
de de zem bro de 1997, po den do ser uti li za do no cus -
te io de des pe sas dE ma nu ten ção fun ci o na men to de
am bas as Agên ci as, em pro je tos dE es tu dos e pes -
qui sas no cam po dos trans por te, ou na exe cu ção de
pro je tos de in fra-estrutura a car go do DNIT, des de
que de vi da men te pro gra ma dos no Orça men to Ge ral
da União.

CAPÍTULO VII
Do De par ta men to Na ci o nal de 

Infra-Estrutura de Trans por tes – DNIT

SEÇÃO I
Da Insti tu i ção, dos Obje ti vos e das Atri bu i ções

Art. 79. Fica cri a do o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes – DNIT, pes soa ju rí di -
ca de di re i to pú bli co, sub me ti do ao re gi me de au tar -
quia, vin cu la do ao Mi nis té rio dos Trans por tes.

Pa rá gra fo úni co. O DNIT terá sede e foro no Dis -
tri to Fe de ral, po den do ins ta lar uni da des ad mi nis tra ti -
vas re gi o na is.

Art. 80. Cons ti tui ob je ti vo do DNIT im ple men tar,
em sua es fe ra de atu a ção, a po lí ti ca for mu la da para a
ad mi nis tra ção da in fra-estrutura do Sis te ma Fe de ral
de Vi a ção, com pre en den do sua ope ra ção, ma nu ten -
ção, res ta u ra ção ou re po si ção, ade qua ção de ca pa ci -
da de, e am pli a ção me di an te cons tru ção de no vas
vias e ter mi na is, se gun do os prin cí pi os e di re tri zes
es ta be le ci dos nes ta Lei,

Art. 81. A es fe ra de atu a ção do DNIT cor res pon -
de à in fra-estrutura do Sis te ma Fe de ral de Vi a ção,
sob a ju ris di ção do Mi nis té rio dos Trans por tes, cons ti -
tu í da de:

I – vias na ve gá ve is;
II – fer ro vi as e ro do vi as fe de ra is;
III – ins ta la ções e vias de trans bor do e da in ter -

fa ce in ter mo dal;
IV – ins ta la ções por tuá ri as.
Art. 82. São atri bu i ções do DNIT, sua es fe ra da

atu a ção:
I – es ta be le cer pa drões, nor mas e es pe ci fi ca -

ções téc ni cas para os pro gra mas de se gu ran ça ope -

ra ci o nal, si na li za ção, ma nu ten ção ou con ser va ção,
res ta u ra ção ou re po si ção de vias, ter mi na is e ins ta la -
ções;

II – es ta be le cer pa drões, nor mas e es pe ci fi ca -
ções téc ni cas para a ela bo ra ção de pro je tos e exe cu -
ção de obras viá ri as;

III – for ne cer ao Mi nis té rio dos Trans por tes in for -
ma ções e da dos para sub si di ar a for mu la ção dos pla -
nos ge ra is de ou tor ga e de de le ga ção dos seg men tos
da in fra-estrutura viá ria;

IV – ad mi nis trar, di re ta men te ou por meio de
con vê ni os de de le ga ção ou co o pe ra ção, os pro gra -
mas de ope ra ção, ma nu ten ção, con ser va ção, res ta u -
ra ção e re po si ção de ro do vi as, fer ro vi as, vias na ve gá -
ve is, ter mi na is e ins ta la ções por tuá ri as;

V – ge ren ci ar, di re ta men te ou por meio de con -
vê ni os de de le ga ção ou co o pe ra ção, pro je tos e obras
de cons tru ção e am pli a ção de ro do vi as, fer ro vi as,
vias na ve gá ve is, ter mi na is e ins ta la ções por tuá ri as,
de cor ren tes de in ves ti men tos pro gra ma dos pelo Mi -
nis té rio dos Trans por tes e au to ri za dos pelo Orça men -
to Ge ral da União;

VI – par ti ci par de ne go ci a ções de em prés ti mos
com en ti da des pú bli cas e pri va das, na ci o na is e in ter -
na ci o na is, para fi nan ci a men to de pro gra mas, pro je tos 
e obras de sua com pe tên cia, sob a co or de na ção do
Mi nis té rio dos Trans por tes;

VII – re a li zar pro gra mas de pes qui sa e de de -
sen vol vi men to tec no ló gi co, pro mo ven do a co o pe ra -
ção téc ni ca com en ti da des pú bli cas e pri va das;

VIII – fir mar con vê ni os, acor dos, con tra tos e de -
ma is ins tru men tos le ga is, no exer cí cio de suas atri bu -
i ções;

IX – de cla rar a uti li da de pú bli ca de bens e pro -
pri e da des a se rem de sa pro pri a dos para Implan ta ção
do Sis te ma Fe de ral de Vi a ção;

X – ela bo rar o seu or ça men to e pro ce der à exe -
cu ção fi nan ce i ra;

XI – ad qui rir e ali e nar bens, ado tan do os pro ce -
di men tos le ga is ade qua dos para efe tu ar sua in cor po -
ra ção e de sin cor po ra ção;

XII – ad mi nis trar pes so al, pa tri mô nio, ma te ri al e
ser vi ços ge ra is.

§ 1º As atri bu i ções a que se re fe re o ca put não
se apli cam aos ele men tos da in fra-estrutura con ce di -
dos ou ar ren da dos pela ANTT e pela ANTAQ, à ex ce -
ção das com pe tên ci as ex pres sas no art. 21 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997 – Có di go de Trân si -
to Bra si le i ro, que se rão sem pre exer ci das pelo DNIT,
di re ta men te ou me di an te con vê nio, de de le ga ção.
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§ 2º No exer cí cio das atri bu i ções pre vis tas nos
in ci sos IV e V e re la ti vas a vias na ve gá ve is e ins ta la -
ções por tuá ri as, o DNIT ob ser va rá as prer ro ga ti vas
es pe ci fi cas do Co man do da Ma ri nha.

SE ÇÃO II
Das Con tra ta ções e do Con tro le

Art. 83. Na con tra ta ção de pro gra mas, pro je tos e 
obras de cor ren tes do exer cí cio di re to das atri bu i ções
pre vis tas nos in ci sos IV e V do art. 82, o DNIT de ve rá
ze lar pelo cum pri men to das boas nor mas de con cor -
rên cia, fa zen do com que os pro ce di men tos de di vul -
ga ção de edi ta is, jul ga men to das li ci ta ções ce le bra -
ção dos con tra tos se pro ces sem em fiel obe diên cia
aos pre ce i tos da le gis la ção vi gen te, re ve lan do trans -
pa rên cia e fo men tan do a com pe ti ção, em de fe sa do
in te res se pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. O DNIT fis ca li za rá o cum pri -
men to das con di ções con tra tu a is, quan to às es pe ci fi -
ca ções téc ni cas, aos pre ços e seus re a jus ta men tos,
aos pra zos e cro no gra mas, para o con tro le da qua li -
da de, dos cus tos e do re tor no eco nô mi cos dos in ves -
ti men tos.

Art. 84. No exer cí cio das atri bu i ções pre vis tas
nos in ci so IV e V do art. 82, o DNIT po de rá fir mar con -
vê ni os de de le ga ção ou co o pe ra ção com ór gãos e
en ti da des de Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, bus -
can do a des cen tra li za ção e a ge rên cia efi ci en te dos
pro gra mas e pro je tos.

§ 1º Os con vê ni os de ve rão con ter com pro mis so
de cum pri men to, por par te das en ti da des de le ga tá ri -
as, dos prin cí pi os e di re tri zes es ta be le ci dos nes ta Lei, 
par ti cu lar men te quan to aos pre ce i tos do art. 83.

§ 2º O DNIT su per vi si o na rá os con vê nio de de -
le ga ção, po den do de cla rá-los ex tin tos, ao ve ri fi car o
des cum pri men to de seus ob je ti vos pre ce i tos.

SE ÇÃO II
Da Estru tu ra Orga ni za ci o nal do DNIT

Art. 85. O DNIT será di ri gi do por um Con se lho
da Admi nis tra ção e uma Di re to ria com pos ta por um
Di re tor-Geral e qua tro Di re to res.

Pa rá gra fo úni co. Inte gra rão a es tru tu ra or ga ni -
za ci o nal do DNIT um Pro cu ra dor Ge ral, um Ou vi dor e
um Cor re ge dor.

Art. 86. Com pe te ao Con se lho de Admi nis tra ção:
I – apro var o re gi men to in ter no do DNIT;
II – de fi nir pa ra me tros e cri té ri os para ela bo ra -

ção dos pla nos e pro gra mas de tra ba lho e de in ves ti -
men tos do DNIT, con for mi da de com as di re tri zes e

pri o ri da des es ta be le ci das nos ter mos do in ci so II do
art. 15;

III – apro var e su per vi si o nar a exe cu ção dos pla -
nos e pro gra mas a que se re fe re o in ci so an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Para o cum pri men to do es ta be -
le ci do no in ci so III, o Con se lho de Admi nis tra ção con -
ta rá com o apo io téc ni co e de au di to ria de ór gão a ser
cri a do por de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca, se -
gun do o dis pos to no art. 101.

Art. 87. Com po rão o Con se lho de Admi nis tra ção 
do DNIT:

I – o Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio dos
Trans por tes;

II – o seu Di re tor-Geral;
III – dois re pre sen tan tes do Mi nis té rio dos

Trans por tes;
IV – um re pre sen tan te do Mi nis té rio do Pla ne ja -

men to, Orça men to e Ges tão;

V – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da Fa zen da.

§ 1º A pre si dên cia do Con se lho de Admi nis tra -
ção do DNIT será exer ci da pelo Se cre tá rio Exe cu ti -
vo do Mi nis té rio dos Trans por tes.

§ 2º A par ti ci pa ção como mem bro do Con se lho 
de Admi nis tra ção do DNIT não en se ja rá re mu ne ra -
ção de qual quer es pé cie.

Art. 88. Os Di re to res de ve rão ser bra si le i ros,
ter ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili ba da, for ma ção
uni ver si tá ria, ex pe riên cia pro fis si o nal com pa tí vel
com os ob je ti vos, atri bu i ções a com pe tên ci as do
DNIT e ele va do con ce i to no cam po de suas es pe ci -
a li da des, e se rão in di ca dos pelo Mi nis tro de Esta do
dos Trans por tes e no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca.

Art. 89. Com pe te à Di re to ria do DNIT;

I – sub me ter ao Pre si den te da Re pú bli ca, por
in ter mé dio do Con se lho de Admi nis tra ção e do Mi -
nis tro de Esta do dos Trans por tes, as mo di fi ca ções
do re gi men to in ter no do DNIT;

II – edi tar nor mas e es pe ci fi ca ções téc ni cas
so bre ma té ri as da com pe tên cia do DNIT;

III – apro var edi ta is de li ci ta ção e ho mo lo gar
ad ju di ca ções;

IV – au to ri zar a ce le bra ção de con vê ni os, acor -
dos, con tra tos e de ma is ins tru men tos le ga is;

V – re sol ver so bre a aqui si ção e ali e na ção de
bens;

VI – au to ri zar a con tra ta ção de ser vi ços de ter -
ce i ros.
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§ 1º Cabe ao Di re tor-Geral a re pre sen ta ção do 
DNIT e o co man do hi e rár qui co so bre pes so al e ser -
vi ços, exer cen do a co or de na ção das com pe tên ci as
ad mi nis tra ti vas, bem como a pre si dên cia das re u -
niões da Di re to ria.

§ 2º O pro ces so de ci só rio do DNIT obe de ce rá
aos prin cí pi os da le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra -
li da de e pu bli ci da de.

§ 3º As de ci sões da Di re to ria se rão to ma das
pelo voto da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, ca -
ben do ao Di re tor—Ge ral o voto de qua li da de, e se -
rão re gis tra das em atas que fi ca rão dis po ní ve is para 
co nhe ci men to ge ral, jun ta men te com os do cu men -
tos que as ins tru am.

Art. 90. O Pro cu ra dor-Geral do DNIT de ve rá
ser ba cha rel em Di re i to com ex pe riên cia no efe ti vo
exer cí cio da ad vo ca cia, será in di ca do pelo Mi nis tro
de Esta do dos Trans por tes e no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, aten di dos os pré-requisitos le -
ga is e as ins tru ções nor ma ti vas da Advo ca cia Ge ral
da União.

§ 1º É atri bu i ção do Pro cu ra dor—Ge ral exer cer 
a re pre sen ta ção ju di ci al do DNIT.

§ 2º A Pro cu ra do ria do DNIT po de rá ser cri a da 
pelo Po der Exe cu ti vo, me di an te de cre to do Pre si -
den te da Re pú bli ca.

Art. 91. O Ou vi dor será in di ca do pelo Mi nis tro
de Esta do dos Trans por tes e no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. São atri bu i ções, do Ou vi dor
do DNIT;

I – re ce ber pe di dos de in for ma ções, es cla re ci -
men tos re cla ma ções afe tos ao DNIT, res pon der di -
re ta men te aos in te res sa dos;

II – pro du zir se mes tral men te, ou quan do jul gar
opor tu no, re la tó rio cir cuns tan ci a do de suas ati vi da -
des, e en ca mi nhá-lo à Di re to ria-Geral e ao Mi nis té -
rio dos Trans por tes.

Art. 92. À Cor re ge do ria do DNIT com pe te fis -
ca li zar as ati vi da des fun ci o na is e a ins ta u ra ção de
pro ces sos ad mi nis tra ti vos e dis ci pli na res.

§ 1º O Cor re ge dor será in di ca do pelo Mi nis tro
de Esta do dos Trans por tes e no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca.

§ 2º A ins ta u ra ção de pro ces sos ad mi nis tra ti -
vos e dis ci pli na res re la ti vos a atos da Di re to ria ou de 
seus mem bros será da com pe tên cia do Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes.

SEÇÃO IV
Do Qu a dro de Pes so al do DNIT

Art. 93. O DNIT terá suas re la ções de tra ba lho
re gi das pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 – Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, e le gis la -
ção cor re la ta, em re gi me de em pre go pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. A in ves ti du ra nos em pre gos pú -
bli cos do qua dro de pes so al efe ti vo do DNIT dar-se-á
por meio de con cur so pú bli co, nos ter mos es ta be le ci -
dos no art. 71.

Art. 94. Para cons ti tu ir os qua dros de pes so al
efe ti vo e dos car gos co mis si o na dos do DNIT, fi cam
cri a dos;

I – os em pre gos pú bli cos de ní vel su pe ri or de
Espe ci a lis ta em Infra-Estrutura de Trans por te;

II – os em pre gos pú bli cos de ní vel mé dio de
Téc ni co em Infra-Estrutura de Trans por te o de Téc ni -
co em Su por te à Infra-Estutura de Trans por te;

    III – o Car go Co mis si o na do de Espe ci a lis ta em 
Infra-Estrutura de Trans por tes – CEIT.

§ 1º Os quan ti ta ti vos dos em pre gos pú bli cos e
dos car gos co mis si o na dos do DNIT es tão re la ci o na -
dos nas ta be las I e II ane xo II des ta Lei.

§ 2º Os li mi tes de sa lá ri os para os em pre gos pú -
bli cos de ní vel su pe ri or e de ní vel mé dio do DNIT são
fi xa dos na Ta be la III do Ane xo II des ta Lei.

§ 3º Os car gos em co mis são do Gru po Di re ção
e Asses so ro men to Su pe ri or – DAS e as Fun ções Gra -
ti fi ca das – FG, para pre en chi men to de car gos de di re -
ção e as ses so ra men to do DNIT es tão pre vis tos no
âm bi to da es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Pre si dên cia da
Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os.

§ 4º É ve da do aos em pre ga dos, aos re qui si ta -
dos, aos ocu pan tes de car gos co mis si o na dos e aos
di ri gen tes do DNIT o exer cí cio re gu lar de ou tra ati vi -
da de pro fis si o nal, in clu si ve ges tão ope ra ci o nal de
em pre sa ou di re ção po lí ti co-partidária, ex ce tu a dos
os ca sos ad mi ti dos em lei.

Art. 95. O Car go Co mis si o na do de Espe ci a lis ta
em Infra-Estrutura de Trans por tes – CEIT é de ocu pa -
ção pri va ti va de ser vi do res ou em pre ga dos de ní vel
su pe ri or do Qu a dro de Pes so al Efe ti vo, do Qu a dro de
Pes so al Espe cí fi co e do Qu a dro de Pes so al em Extin -
ção do DNIT e a re qui si ta dos de ou tros ór gãos e en ti -
da des da Admi nis tra ção Pú bli ca, que es te jam exer -
cen do ati vi da des de co or de na ção ou as ses so ra men -
to téc ni co es pe cí fi cas do se tor de trans por tes, na for -
ma de fi ni da em ato do Po der Exe cu ti vo Fe de ral.
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§ 1º Ao em pre ga do ou ser vi dor ocu pan te de
CEIT será paga re mu ne ra ção, cu mu la ti va men te com
seu sa lá rio ou ven ci men to.

§ 2º Os quan ti ta ti vos e clas ses dos CEIT e os
cor res pon den tes va lo res re mu ne ra tó ri os são fi xa dos
na Ta be la IV do Ane xo II des ta Lei.

Art. 96. Nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da
Cons ti tu i ção, fica o DNIT au to ri za do a efe tu ar con tra -
ta ção tem po rá ria, por pra zo não ex ce den te a trin ta e
seis me ses, do pes so al téc ni co im pres cin dí vel ao
exer cí cio de suas atri bu i ções ins ti tu ci o na is.

§ 1º Para os fins do dis pos to no ca put, são con -
si de ra das ne ces si da des tem po rá ri as de ex cep ci o nal
in te res se pú bli co as ati vi da des re la ti vas à im ple men -
ta ção, ao acom pa nha men to e à ava li a ção de pro je tos
e pro gra mas de ca rá ter fi na lís ti co na área de trans -
por tes, im pres cin dí ve is à im plan ta ção e à atu a ção no
DNIT.

§ 2º As con tra ta ções tem po rá ri as, bem como a
for ma e os ní ve is de re mu ne ra ção, se rão re gu la dos
pelo re gi men to in ter no do DNIT.

SEÇÃO V
Das Re ce i tas e do Orça men to

Art. 97. Cons ti tu em re ce i tas do DNIT:
I – do ta ções con sig na das no Orça men to Ge ral

da União, cré di tos es pe ci a is, trans fe rên ci as e re pas -
ses;

II – re mu ne ra ção pela pres ta ção de ser vi ços;
III – re cur sos pro ve ni en tes de acor dos, con vê ni -

os e con tra tos;
IV – pro du to da co bran ça de emo lu men tos, ta -

xas e mul tas;
V – ou tras re ce i tas, in clu si ve as re sul tan tes da

ali e na ção de bens e da apli ca ção de va lo res pa tri mo -
ni a is, ope ra ções de cré di to, do a ções, le ga dos e sub -
ven ções.

Art. 99. O DNIT sub me te rá anu al men te ao Mi -
nis té rio dos Trans por tes a sua pro pos ta or ça men tá -
ria, nos ter mos da le gis la ção em vi gor.

CAPÍTULO VIII
Dis po si ções Tran si tó ri as, Ge ra is e Fi na is

SEÇÃO I
Da Insta la ção dos ór gãos

Art. 99. O Po der Exe cu ti vo pro mo ve rá a ins ta la -
ção do CONIT, da ANTT, da ANTAQ e do DNIT, me di -
an te a apro va ção de seus re gu la men tos e de suas es -
tru tu ras re gi men ta is, em até no ven ta dias, con ta dos a
par tir da data de pu bli ca ção des ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. A pu bli ca ção dos re gu la men tos 
e das es tru tu ras re gi men ta is mar ca rá a ins ta la ção
dos ór gãos re fe ri dos no ca put e o iní cio do exer cí cio
de suas res pec ti vas atri bu i ções.

Art. 100. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re -
a li zar as des pe sas e os in ves ti men tos ne ces sá ri os à
Implan ta ção da ANTT, da ANTAQ e do DNIT, po den do 
re ma ne jar, trans fe rir e uti li zar re cur sos de do ta ções
or ça men tá ri as e de sal dos or ça men tá ri os per ti nen tes 
ao Mi nis té rio dos Trans por tes.

Art. 101. De cre to do Pre si den te da Re pú bli ca re -
or ga ni za rá a es tru tu ra ad mi nis tra ti va do Mi nis té rio
dos Trans por tes, me di an te pro pos ta do res pec ti vo Mi -
nis tro de Esta do, em fun ção das trans fe rên ci as de
atri bu i ções ins ti tu í das por esta Lei.

SEÇÃO II
Da Extin ção e Dis so lu ção de Órgãos

Art. 102. Insta la das a ANTT, a ANTAQ e o
DNIT, fi cam ex tin tos a Co mis são Fe de ral de Trans -
por tes Fer ro viá ri os – COVER e o De par ta men to Na -
ci o nal de Estra das de Ro da gem – DNER e dis sol vi -
das a Rede Fer ro viá ria Fe de ral S.A. – RFFSA, a
Rede Fe de ral de Arma zéns Ge ra is Fer ro viá ri os S.A.
– AGEF, a Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to de
Trans por tes – GEIPOT e a VALEC – Enge nha ria,
Cons tru ção e Fer ro vi as S.A.

§ 1º A dis so lu ção da RFFSA, da AGEF, do
GEIPOT e da VALEC ob ser va rá o dis pos to na Lei nº
8.029, de 12 de abril de 1990.

§ 2º De cre to do Pre si den te da Re pú bli ca dis ci -
pli na rá a trans fe rên cia e a in cor po ra ção dos di re i tos, 
das obri ga ções e dos ati vos ope ra ci o na is do DNER,
do GEIPOT, da RFFSA, da AGEF e da VALEC.

§ 3º Ca be rá ao in ven ta ri an te do DNER e aos li -
qui dan tes da RFFSA, AGEF, GEIPOT e VALEC ado -
tar as pro vi dên ci as ca bí ve is para o cum pri men to do
De cre to a que se re fe re o § 2º.

Art. 103. A Com pa nhia Bra si le i ra de Trens
Urba nos – CBTU e a Empre sa de Trans por tes Urba -
nos de Por to Ale gre S.A. – TRENSURB trans fe ri rão
para os Esta dos e Mu ni cí pi os a ad mi nis tra ção dos
trans por tes fer ro viá ri os ur ba nos e me tro po li ta nos de 
pas sa ge i ros, con for me dis pos to na Lei nº 8.693, de
3 de agos to de 1993.

Pa rá gra fo úni co. No exer cí cio das atri bu i ções
re fe ri das nos in ci sos V e VI do art. 25, a ANTT co or -
de na rá os acor dos a se rem ce le bra dos en tre os
con ces si o ná ri os ar ren da tá ri os das ma lhas fer ro viá ri -
as e as so ci e da des su ces so ras da CBTU, em cada
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Esta do ou Mu ni cí pio, para re gu lar os di re i tos de
pas sa gem e os pla nos de in ves ti men tos, em áre as
co muns, de modo a ga ran tir a con ti nu i da de e a ex -
pan são dos ser vi ços de trans por te fer ro viá rio de
pas sa ge i ros e car gas nas re giões me tro po li ta nas.

Art. 104. Aten di do o dis pos to no ca put do art.
103, fi ca rá dis sol vi da a CBTU, na for ma do dis pos to
no § 6º do art. 3º da Lei nº 8.693, de 3 de agos to dE
1993.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções da CBTU que
não ti ve rem sido ab sor vi das pe los Esta dos e Mu ni -
cí pi os se rão trans fe ri das para a ANTT ou para o
DNIT, con for me sua na tu re za.

Art. 105. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
pro mo ver a trans fe rên cia das ati vi da des do Ser vi ço
So ci al das Estra das dE Fer ro SESEF para en ti da -
des de ser vi ço so ci al au tô no mas ou do se tor pri va do 
com atu a ção con gê ne re.

Art. 106. Fica a União au to ri za da a doar aos
Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os os ati vos não
ope ra ci o na is a eles já trans fe ri dos pela RFFSA, sob
for ma de per mis são de uso para fins cul tu ra is ou
edu ca ci o na is, bem como an ti gos le i tos fer ro viá ri os
que pas sa ram a com por a in fra-estrutura es ta du al e
ur ba na, for man do vias e pra ças pú bli cas.

§ 1º Os ati vos não ope ra ci o na is a que se re fe -
re o ca put se rão pre vi a men te, se gre ga dos do pro -
ces so de li qui da ção da RFFSA.

§ 2º Nos ca sos dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os que pos su í rem, na data de pu bli ca ção
des ta Lei, ações da RFFSA, a apli ca ção do dis pos to 
no ca put fica con di ci o na da à do a ção des sas ações
à União.

§ 3º Fica tam bém a União au to ri za da a trans fe -
rir, na for ma e nas con di ções es ta be le ci das em de -
cre to do Pre si den te da Re pú bli ca, os imó ve is re si -
den ci a is per ten cen tes à RFFSA, aos fer ro viá ri os ati -
vos ou apo sen ta dos e seus res pec ti vos pen si o nis tas 
que os es te jam ocu pan do na data de pu bli ca ção
des ta Lei.

§ 4º A au to ri za ção de do a ção re fe ri da no ca -
put es ten de-se aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu -
ni cí pi os não per mis si o ná ri os fa cul tan do-lhes o di re i -
to de op ção no pra zo de no ven ta dias a par tir da pu -
bli ca ção des ta Lei.

§ 5º Os ati vos não ope ra ci o na is do a dos na for -
ma des te ar ti go de ve rão ser uti li za dos ex clu si va -
men te para os fins re la ci o na dos no ca put.

§ 6º Os imó ve is re ce bi dos na for ma do ca put
pe los Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os não po -
de rão ser ali e na dos.

Art. 107. Com o ob je ti vo de per pe tu ar a me mó -
ria fer ro viá ria e con tri bu ir para o de sen vol vi men to da 
cul tu ra e do tu ris mo, fica a União au to ri za da a ins ti -
tu ir fun da ção para a ad mi nis tra ção e a ex plo ra ção
dos mu se us fer ro viá ri os, bem como ou tros mu se us
na ci o na is, e do pa tri mô nio his tó ri co cons ti tu í do por
edi fi ca ções, ma te ri al ro dan te, equi pa men tos e acer -
vos das an ti gas fer ro vi as.

§ 1º Para o cum pri men to do ob je ti vo do dis pos -
to no ca put, po de rá a União tam bém ce le brar con -
tra tos de ces são de di re i to de uso com en ti da des de 
di re i to pú bli co.

§ 2º As an ti gas es ta ções fer ro viá ri as de in te -
res se his tó ri co ou ar tís ti co po de rão ser pre ser va das
como cen tros cul tu ra is, se gun do di re tri zes do Mi nis -
té rio da Cul tu ra e nos ter mos de re gu la men ta ção
pelo Po der Exe cu ti vo.

§ 3º Os ati vos a que se re fe re o ca put se rão
pre vi a men te se gre ga dos do pro ces so de li qui da ção
da RFFSA.

Art. 108. Para cum pri men to de suas atri bu i -
ções, par ti cu lar men te no que se re fe re ao in ci so VI
do art. 24 e ao in ci so VI do art. 27, se rão trans fe ri -
dos para a ANTT ou para a ANTAQ, con for me se
tra te de trans por te ter res tre ou aqua viá rio, os con -
tra tos e os acer vos, téc ni cos, in clu in do re gis tros, da -
dos e in for ma ções, de ti dos por ór gãos e en ti da des
do Mi nis té rio dos Trans por tes en car re ga dos, até a
vi gên cia des ta Lei, da re gu la ção da pres ta ção de
ser vi ços e da ex plo ra ção da in fra—es tru tu ra de
trans por tes.

Pa rá gra fo úni co. Exclu em-se do dis pos to no
ca put os con tra tos fir ma dos pe las Au to ri da des Por -
tuá ri as no âm bi to de cada por to or ga ni za do.

Art. 109. Para o cum pri men to de suas atri bu i -
ções, se rão trans fe ri dos para o DNIT os con tra tos,
os con vê ni os e os acer vos téc ni cos, in clu in do re gis -
tros, da dos e in for ma ções de ti das por ór gãos do Mi -
nis té rio dos Trans por tes e re la ti vos à ad mi nis tra ção
di re ta ou de le ga da de pro gra mas, pro je tos e obras
per ti nen tes à in fra-estrutura viá ria.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam trans fe ri das para o
DNIT as fun ções do ór gão de pes qui sas hi dro viá ri as 
da Com pa nhia Do cas do Rio de Ja ne i ro – CDRJ, e
as fun ções das ad mi nis tra ções hi dro viá ri as vin cu la -
das às Com pa nhi as Do cas, jun ta men te com os res -
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pec ti vos acer vos téc ni cos e bi bli o grá fi cos, bens e
equi pa men tos uti li za dos em suas ati vi da des.

Art. 110. A VALEC trans fe ri rá para o DNIT os
con tra tos de pro je tos e obras fer ro viá ri as sob seu
ge ren ci a men to e trans fe ri rá para a ANTT os con tra -
tos de pres ta ção de ser vi ços de trans por te fer ro viá -
rio.

Pa rá gra fo úni co. Será cons ti tu í da uma uni da de
re gi o nal do DNIT es pe ci fi ca men te pera o ge ren ci a -
men to dos con tra tos de pro je tos e obras fer ro viá ri as
re fe ri dos no ca put.

Art. 111. Para o cum pri men to de suas atri bu i -
ções, se rão trans fe ri dos para a se cre ta ria de pla ne ja -
men to de trans por tes, a que se re fe re o art. 10, os
con tra tos, con vê ni os e acer vos téc ni cos, in clu in do re -
gis tros, da dos, in for ma ções e re sul ta dos de pes qui -
sas e es tu dos, per ti nen tes às ati vi da des exer ci das
pelo GEIPOT.

SEÇÃO III
Das Re qui si ções e Trans fe rên ci as de Pes so al

Art. 112. Du ran te os pri me i ros vin te e qua tro
me ses sub se qüen tes, à sua ins ta la ção, a ANTT e a
ANTAQ po de rão re qui si tar, com ônus, ser vi do res e
em pre ga dos de ór gãos e en ti da des in te gran tes da
Admi nis tra ção Pú bli ca, in de pen den te men te, da ne -
ces si da de de pre en chi men to de car gos co mis si o na -
dos ou de che fia.

§ 1º A Agên cia po de rá com ple men tar e re mu -
ne ra ção do ser vi dor ou em pre ga do pú bli co re qui si ta -
do, até o li mi te, da re mu ne ra ção do car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te ocu pa do no ór gão ou na en ti -
da de, de ori gem, quan do a re qui si ção im pli car re du -
ção des sa re mu ne ra ção.

§ 2º A Agên cia de ve rá res sar cir ao ór gãos ou à 
en ti da de de ori gem do ser vi dor ou do em pre ga do
re qui si ta do as des pe sas com sua re mu ne ra ção e
obri ga ções pa tro na is.

Art. 113. Fi cam cri a dos os qua dros de Pes so al
Espe cí fi co na ANTT, na ANTAQ e no DNIT, com a fi -
na li da de, de ab sor ver ser vi do res do Re gi me Ju rí di co 
Úni co, dos qua dros de pes so al do De par ta men to
Na ci o nal de Estra das de Ro da gem – DNER e do Mi -
nis té rio dos Trans por tes.

Pa rá gra fo úni co. O in gres so nos qua dros de
que tra ta o ca put será fe i to por re dis tri bu i ção do
car go, o qual não po de rá ser no va men te re dis tri bu í -
do, fi can do ex tin to, quan do de sua va cân cia.

Art. 114. Fi cam cri a dos os qua dros de Pes so al
em Extin ção na ANTT, na ANTAQ e no DNIT, com a

fi na li da de ex clu si va de ab sor ver em pre ga dos re gi -
dos pela Con so li da ção das Leis do Tra ba lho dos
qua dros dE pes so al do Mi nis té rio dos Trans por tes,
da RFFSA, da Rede Fe de ral de Arma zéns Ge ra is
Fer ro viá ri os S. A. – AGEF, do GEIPOT, da VALEC,
da CBTU, das Admi nis tra ções Hi dro viá ri as e do pes -
so al ori un do do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Hi -
dro viá ri as ab sor vi do pela CDRJ.

§ 1º O in gres so de pes so al no Qu a dro de que
tra ta o ca put será fe i to por su ces são tra ba lhis ta,
não ca rac te ri zan do res ci são con tra tu al.

§ 2º Em caso de de mis são, dis pen sa, apo sen -
ta do ria ou fa le ci men to de fun ci o ná rio, fica ex tin to o
em pre go por ele ocu pa do.

§ 3º Os em pre ga dos ab sor vi dos te rão seus va -
lo res re mu ne ra tó ri os inal te ra dos e seu de sen vol vi -
men to na car re i ra es ta be le ci do pelo pla no de car gos 
e sa lá ri os em que se en qua dra rem.

§ 4º A di fe ren ça da re mu ne ra ção a ma i or será
con si de ra da van ta gem pes so al no mi nal men te iden ti -
fi ca da.

Art. 115. Os qua dros da Pes so al Espe cí fi co e
em Extin ção, de que tra tam os arts. 113 e 114,
acres ci dos dos quan ti ta ti vos de ser vi do res ou em -
pre ga dos re qui si ta dos, não po de rão ul tra pas sar os
qua dros ge ra is de pes so al efe ti vo da ANTT, da
ANTAQ e do DNIT.

§ 1º A me di da que fo rem ex tin tos os car gos
ou em pre gos de que tra tam os arts. 113 e 114, é
fa cul ta do o pre en chi men to de em pre gos do pes so -
al con cur sa do nos qua dros de pes so al efe ti vo de
cada en ti da de.

§ 2º Se os quan ti ta ti vos dos qua dros es pe cí fi co
e em Extin ção, acres ci dos dos re qui si ta dos, fo rem in -
fe ri o res ao qua dro de pes so al efe ti vo, é fa cul ta do a
cada en ti da de a re a li za ção de con cur so para pre en -
chi men to dos em pre gos ex ce den tes.

Art. 116. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re -
ma ne jar para o Mi nis té rio dos Trans por tes e para ou -
tros ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca, in clu si ve, au tar -
qui as, fun da ções e em pre sas pú bli cas, fun ci o ná ri os e 
em pre ga dos das en ti da des ex tin tas e dis sol vi das por
esta Lei e que não fo rem ab sor vi dos pela ANTT, pela
ANTAQ ou pelo DNIT.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po da rá ofe -
re cer in cen ti vo pe cu niá rio, para efe i to de des li ga men -
to vo 1un tá rio, aos em pre ga dos e ser vi do res das en ti -
da des ex tin tas ou dis sol vi das por esta Lei.
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SEÇÃO IV
Das Res pon sa bi li da des so bre

Ina ti vos e Pen si o nis tas

Art. 117. Fica trans fe ri da para o Mi niø té rio dos
Trans por tes a res pon sa bi li da de pelo pa ga men to dos
ina ti vos e pen si o nis tas ori un dos do DNER, man ti dos
os ven ci men tos, di re i tos e van ta gens ad qui ri dos.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio dos Trans por tes
uti li za rá as uni da des re gi o na is do DNIT para o exer cí -
cio das me di das adm nis tra ti vas de cor ren tes do dis -
pos to no ca put.

Art. 118. Fi cam trans fe ri das da RFFSA para o
Mi nis té rio dos Trans por tes:

I – a ges tão da com ple men ta ção de apo sen ta -
do ria ins ti tu í da pela Lei nº 8.186, de 21 de maio de
1991; e

II – a res pon sa bi li da de pelo pa ga men to da par -
ce la sob o en car go da União re la ti va aos pro ven tos da 
ina ti vi da de e de ma is di re i tos de que tra tam a Lei nº
2.061, de 13 de abril de 1953, do Esta do do Rio Gran -
de do Sul, e o Ter mo de Acor do so bre as con di ções
da re ver são da Vi a ção Fér rea do Rio Gran de do Sul à
União, apro va do pela Lei nº 3.887, de 8 de fe ve re i ro
de 1961.

§ 1º A pa ri da de de re mu ne ra ção pre vis ta na le -
gis la ção ci ta da nos in ci sos I e II terá como re fe rên cia
os va lo res re mu ne ra tó ri os per ce bi dos pe los em pre -
ga dos da RFFSA que vi e rem a ser ab sor vi das pela
ANTT, con for me es ta be le ce o art. 114.

§ 2º O Mi nis té rio dos Trans por tes uti li za rá as uni -
da des re gi o na is do DNIT para o exer cí cio das me di das
ad mi nis tra ti vas de cor ren tes do dis pos to no ca put.

Art. 119. Fi cam a ANTT, a ANTAQ e o DNIT au to -
ri za dos a atu a rem como pa tro ci na do res do Insti tu to
GEIPREV de Se gu ri da de So ci al, da Fun da ção Rede
Fer ro viá ria de Se gu ri da de So ci al REFER e do Por tos
– Insti tu to de Se gu ri da de So ci al, na con di ção de su -
ces so ras das en ti da des às qua is es ta vam vin cu la dos
os em pre ga dos que ab sor ve rem, nos ter mos do art.
114, ob ser va da a exi gên cia de pa ri da de en tre a con -
tri bu i ção da pa tro ci na do ra e a con tri bu i ção do par ti ci -
pan te.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put apli ca-se
uni ca men te aos em pre ga dos ab sor vi dos, cujo con -
jun to cons ti tu i rá mas sa fe cha da.

SEÇÃO V
Dis po si ções Ge ra is e Fi na is

Art. 120. A aqui si ção de bens e a con tra ta ção de
ser vi ços ne ces sá ri os ao de sem pe nho das atri bu i ções 

da – ANTT, da ANTAQ e do DNIT po de rão ser re a li za -
das nas mo da li da des de con sul ta e pre gão, ob ser va -
do o dis pos to nos arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 16
de ju lho de 1997.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às con tra ta ções re fe ren tes às ou tor gas de con -
ces são ou per mis são e a obras e ser vi ços de en ge -
nha ria, cu jos pro ce di men tos de ve rão ob ser var as
nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta ção para a Admi -
nis tra ção Pú bli ca.

Art. 121. A ANTT, a ANTAQ e o DNIT im ple men -
ta rão, no pra zo má xi mo de dois anos, con ta dos da
sua ins ti tu i ção:

I – ins tru men to es pe cí fi co de ava li a ção de de -
sem pe nho, es ta be le cen do cri té ri os pa dro ni za dos
para men su ra ção do de sem pe nho de seus em pre -
ga dos;

II – pro gra ma per ma nen te de ca pa ci ta ção, tre i -
na men to e de sen vol vi men to; e

III – re gu la men to pró prio, dis pon do so bre a es -
tru tu ra ção, clas si fi ca ção, dis tri bu i ção de va gas e re -
quí si tos dos em pre gos pú bli cos, bem como so bre os 
cri té ri os de pro gres são de seus em pre ga dos.

§ 1º A pro gres são dos em pre ga dos nos res -
pec ti vos em pre goss pú bli cos terá por base os re -
sul ta dos ob ti dos nos pro ces sos de ava li a ção de
de sem pe nho, ca pa ci ta ção e qua li fi ca ção fun ci o -
na is, vi san do ao re co nhe ci men to do mé ri to fun ci -
o nal e à oti mi za ção do po ten ci al in di vi du al, con -
for me dis pos to em re gu la men to pró prio de cada
Agên cia.

§ 2º É ve da da a pro gres são do ocu pan te de
em pre go pú bli co da ANTT e da ANTAQ, an tes de
com ple ta do um ano de efe ti vo exer cí cio no em pre go.

Art. 122. A ANTT, a ANTAQ e o DNIT po de rão
con tra tar es pe ci a lis tas ou em pre sas es pe ci a li za das,
in clu si ve con sul to res ind pen den tes e au di to res ex -
ter nos, para exe cu ção de tra ba lhos téc ni cos, por
pro je tos ou por pra zos de ter mi na dos, nos ter mos da 
le gis la ção em vi gor.

Art. 123. As dis po si ções des ta Lei não al can -
çam di re i tos ad qui ri dos, bem como não in va li dam
atos le ga is pra ti ca dos por qua is quer das en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta ou in di re ta -
men te afe ta das, ou qua is se rão ajus ta dos, no que
cou ber, às no vas dis po si ções em vi gor.

Art. 124. Esta Lei en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
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São as se guin tes as emen das re je i ta -
das:

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CCJ)

Dê-se nova re da ção aos ar ti gos 102 e §§ 1º, 2º,
3º, e ar ti go 114 do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de
2001 (Nº 1.615/99, na Casa de ori gem).

Art. 102. Insta la das a ANTT, a ANTAQ e o DMIT,
fi cam ex tin tos a Co mis são Fe de ral de Trans por tes
Fer ro viá ri os – COFER e o De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem – DNER e dis sol vi das a Rede
Fer ro viá ria Fe de ral S.A – RFFSA, a Rede Fe de ral de
Arma zéns Ge ra is Fer ro viá ri os S.A – AGEF, e a
Empre sa Bra si le i ra de Pla ne ja men to de Trans por tes
– GEIPOT.

Art. 114. Fi cam cri a dos os qua dros de Pes so al
em ex tin ção na ANTT, na ANTAQ e no DNIT, com a fi -
na li da de ex clu si va de ab sor ver em pre ga dos re gi dos
pela Con so li da ção das Leis do Tra ba lho dos qua dros
de pes so al do Mi nis té rio dos Trans por tes, da RFFSA,
da Rede Fe de ral de Arma zéns Ge ra is Fer ro viá ri os
S.A – AGEF, do Ge i pot, da CBTU, das Admi nis tra ções 
Hi dro viá ri as e do pes so al ori un do do Insti tu to Na ci o -
nal de Pes qui sas Hi dro viá ri as ab sor vi do pela CDRJ.

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2-CCJ)

Su pri ma-se o art. 110 e seu pa rá gra fo úni co do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001 (nº 1.615/99,
na Casa de ori gem.)

EMENDA Nº 3

Su pri ma-se os in ci sos II e III do ar ti go 23, re nu -
me ran do-se os de ma is, do PLC nº 1/01 que “dis põe
so bre a re es tru tu ra ção dos trans por tes aqua viá rio e
ter res tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção das
Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de Trans -
por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Aqua viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estrutura de Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên -
ci as”.

EMENDA Nº 4
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Su pri ma-se da emen ta, do in ci so II do art. lº, dos 
in ci sos I e II do art. 6º, dos tí tu los dos Ca pí tu los IV e
VI, do ca put dos arts. 11, 12 e 20, do in ci so II do art.
14 e do in ci so I do art. 15 a re fe rên cia ao trans por te
aqua viá rio, pro ce den do-se a de vi da ade qua ção da
re da ção des ses dis po si ti vos.

EMENDA Nº 5
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Su pri ma-se da emen ta, do in ci so II do art. 1º e
do ca put do art. 21 a re fe rên cia à Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Aqua viá ri os – ANTAQ.

EMENDA Nº 6
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Su pri ma-se dos §§ lº e 2º do art. 21, do ca put
dos arts. 28, 33, 34, 38, 50, 52, 53, 58, 65, 66, 69, 71,
76, 77, 99, 102, 112, 113, 115, 116, 119, 120 e 122,
do ca put e § lº do art. 70, e do ca put e § 2º do art. 121
a si gla ”ANTAQ“.

EMENDA Nº 7
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Su pri mam-se as alí ne as a e c do in ci so III do art. 
14, os arts. 23 e 51, e o pa rá gra fo úni co do art. 109.

EMENDA Nº 8
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001) 

Su pri ma-se a Se ção III do Ca pí tu lo VI.

EMENDA Nº 9
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Su pri ma-se do art. 55 a ex pres são ”e os man da -
tos dos pri me i ros mem bros da Di re to ria da ANTAQ
se rão de dois, três e qua tro anos, a se rem es ta be le ci -
dos no de cre to de no me a ção“.

EMENDA Nº 10
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Su pri mam-se do art. 108 a ex pres são ”ou para a 
ANTAQ, con for me se tra te de trans por te ter res tre ou
aqua viá rio“, cons tan te do ca put, e o pa rá gra fo úni co
do mes mo ar ti go.

EMENDA Nº 11
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Su pri mam-se do art. 114 as ex pres sões ”na
ANTAQ“ e “das Admi nis tra ções Hi dro viá ri as e do pes -
so al ori un do do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Hi -
dro viá ri as ab sor vi do pela CDRJ“.

EMENDA Nº 12
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Subs ti tua-se a ex pres são ”em suas res pec ti vas
es fe ras de atu a ção“, cons tan te do in ci so I do art. 20,
pela ex pres são ”em sua es fe ra de atu a ção“.
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EMENDA Nº 13
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Subs ti tua-se, no ca put do art. 32, a ex pres são
”as Agên ci as acom pa nha rão“ pela ex pres são ”a
Agên cia acom pa nha rá“.

EMENDA Nº 14
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Subs ti tua-se a ex pres são ”das Agên ci as“, cons tan -
te dos tí tu los das Se ções V e VI do Ca pí tu lo VI, do art. 57, 
e do § 2º do art. 68, pela ex pres são ”da Agên cia“.

EMENDA Nº 15
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Subs ti tua-se a ex pres são ”das Di re to ri as“, cons -
tan te do ca put do art. 67, pela ex pres são ”da Di re to ria“.

EMENDA Nº 16
(Ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001)

Su pri mam-se as Ta be las III e IV do Ane xo I e a
ex pres são ”Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua -
viá ri os — ANTAQ“, cons tan te do tí tu lo das Ta be las V,
VI e VII do mes mo Ane xo.

Su pri ma-se o art. 110 e seu pa rá gra fo úni co do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2001 (nº 1.615/99,
na Casa de ori gem.)

EMENDA Nº 17-CCJ

Dê-se ao art. 10 a se guin te re da ção:

”Art. 10. O Mi nis té rio dos Trans por tes pres ta rá
as ses so ra men to téc ni co ao Co nit.“

EMENDA Nº 18-CCJ

Dê-se ao art. 101 a se guin te re da ção:

”Art. 101. O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre a re -
or ga ni za ção do Mi nis té rio dos Trans por tes, com vis -
tas à sua ade qua ção ao dis pos to nes ta lei.“

EMENDA Nº 19-CCJ

Dê-se ao art. 111 a se guin te re da ção:

”Art. 111. Se rão trans fe ri dos ao Mi nis té rio dos
Trans por tes os con tra tos, con vê ni os e acer vos téc ni -
cos, in clu in do re gis tros, da dos, in for ma ções e re sul ta -
dos de pes qui sas e es tu dos, per ti nen tes às ati vi da -
des exer ci das pelo Ge i pot.“

EMENDA Nº 20-CCJ

Su pri mam-se o ca pí tu lo V e os arts. 15 a 19, re -
nu me ran do-se os se guin tes.

EMENDA Nº 21-CCJ

Su pri mam-se os arts. 40 e 41.

EMENDA Nº 22-CCJ

Dê-se ao § 3º do art. 106 a se guin te re da ção:
“§ 3º Fica a União au to ri za da a ali e nar os imó ve -

is re si den ci a is de pro pri e da de da RFFSA, ob ser va -
das as nor mas cons tan tes da Lei nº 8.025, de 12 de
abril de 1990, con si de ran do-se le gí ti mo ocu pan te do
imó vel o em pre ga do ati vo ou apo sen ta do da que la
em pre sa ou seus de pen den tes, que o ocu pem re gu -
lar men te há, pelo me nos, cin co anos.“

EMENDA Nº 23-CCJ

Subs ti tua-se, no ca put do art. 113 a ex pres são
”ser vi do res do Re gi me Ju rí di co Úni co“ por ”ser vi do -
res re gi dos pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de
1990“

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
so li ci to uma in for ma ção. Qu an do uma ma té ria é re -
me ti da pela Câ ma ra dos De pu ta dos ao Se na do Fe de -
ral, a ex pec ta ti va que se tem é que logo seja lida aqui
pela Mesa. 

Re fi ro-me, por exem plo, ao pro je to que apro va a 
per mis são à Uni ver si da de de São Pa u lo para exe cu -
tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ri be i rão Pre to, as sun to de
gran de im por tân cia para aque la uni ver si da de

A Câ ma ra dos De pu ta dos en vi ou a ma té ria para 
o Se na do no dia 16 de abril. Eu peço a aten ção para
que essa ma té ria seja lida, se pos sí vel, o quan to an -
tes de tal ma ne i ra a po der ini ci ar-se sua tra mi ta ção.

Era ape nas isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª

será aten di do.
A Se cre ta ria da Mesa in for ma que re ce be mos

de uma vez 50 pro je tos en vi a dos pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, o que ine vi ta vel men te aca bou por ca u sar
al gu ma de mo ra, mas V. Exª – as sim como os ou tros
mem bros da Casa – há de ter re pa ra do que qua se to -
dos os dias te mos apro va do um vo lu me con si de rá vel
de ma té ri as do mes mo gê ne ro em cada ses são.

Mas V. Exª será aten di do na pri o ri da de que está
a re que rer. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

§ 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção, com bi na do com o
 art. 353, pa rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2001 (nº
3.242/2000, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra
dis po si ti vos das leis nºs 4.947, de 6 de abril
de 1966, 5.868, de 12 de de zem bro de
1972, 6.015, de 31 de de zem bro de 1973,
6.739, de 5 de de zem bro de 1979, 9.393, de 
19 de de zem bro de 1996, e dá ou tras pro vi -
dên ci as, (ca das tro, tri bu ta ção e re gis tro mo -
bi liá rio de imó ve is ru ra is), ten do

Pa re ce res sob nºs 199 e 200, de 2001, 
das Co mis sões de

– Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se -
na dor Osmar Dias, fa vo rá vel, com as Emen -
das nºs 1 e 2, do Re la tor, e aco lhi das pela
CAE;

– Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, fa vo rá vel
ao Pro je to, com abs ten ções dos Se na do res
Jef fer son Pe res, Bel lo Par ga, José Edu ar do
Du tra, Álva ro Dias, Osmar Dias e Ra mez
Te bet.

Du ran te o pra zo úni co pre vis to no art. 375, ”I“
do Re gi men to Inter no, não fo ram ofe re ci das emen -
das à pro po si ção pe ran te a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

Antes de ini ci ar a dis cus são, a Pre si dên cia es -
cla re ce que, em vir tu de de a ma té ria ter tra mi ta do
si mul ta ne a men te nas Co mis sões de Assun tos Eco -
nô mi cos e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, as
emen das apre sen ta das e aco lhi das por uma das co -
mis sões não fo ram ob je to de de li be ra ção pela ou tra.

A Pre si dên cia es cla re ce tam bém que o pro -
nun ci a men to das co mis sões so bre as emen das
apre sen ta das é fi nal e de fi ni ti vo, sal vo re cur so in ter -
pos to por um dé ci mo dos mem bros do Se na do no
sen ti do de se rem as emen das sub me ti das ao Ple ná -
rio, nos ter mos do art. 124 do Re gi men to Inter no.

Não há so bre a mesa re cur sos. 

Assim, as emen das se rão con si de ra das apro -
va das, de acor do com o pa re cer da co mis são. 

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

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a
dis cus são. 

Em vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, a Li -
de ran ça do Go ver no en ca mi nha fa vo ra vel men te ao
pro je to, ten do em vis ta que hou ve acor do para o
aco lhi men to da emen da.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, o
PPS en ca mi nha fa vo ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
vo ta ção.

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

Apro va do.

O pro je to 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 das Emen das do Se na do ao Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2001 (nº 3.242/2000, 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 218, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 16,
de 2001 (nº 3.242, de 2000, na Casa de
ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma -
ra nº 16, de 2001 (nº 3.242, de 2000, na Casa de ori -
gem), que al te ra dis po si ti vos das Leis nºs 4.947, de 6
de abril de 1966, 5.868, de 12 de de zem bro de 1972,
6.015, de 31 de de zem bro de 1973, 6.739, de 5 de de -
zem bro de 1979, 9.393, de 19 de de zem bro de 1996,
e dá ou tras pro vi dên ci as, apro va das pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos em seu Pa re cer nº 199, de
2001, nos ter mos do in ci so III do art. 124 do Re gi men -
to Inter no.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril -
do Ca val can ti.
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ANEXO AO PARECER Nº 218, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de 12
de de zem bro de 1972, 6.015, de 31 de de -
zem bro de 1973, 6.739, de 5 de de zem bro
de 1979, 9.393, de 19 de de zem bro de
1996, e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CAE)

Dê-se ao § 3º do art. 176 da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, ob je to do art. 3º do Pro je to, a
se guin te re da ção:

”Art. 176. ...............................................

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

“3º Nos ca sos de des mem bra men to,
par ce la men to ou re mem bra men to de imó ve -
is ru ra is, a iden ti fi ca ção pre vis ta na alí nea a
do item 3 do in ci so II do § 1º será ob ti da a
par tir de me mo ri al des cri ti vo, as si na do por
pro fis si o nal ha bi li ta do e com a de vi da Ano -
ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca – ART,
con ten do as co or de na das dos vér ti ces de fi -
ni do res dos li mi tes dos imó ve is ru ra is,
geo-referenciadas ao Sis te ma Ge o dé si co
Bra si le i ro e com pre ci são po si ci o nal a ser fi -
xa da pelo Incra, ga ran ti da a isen ção de cus -
tos fi nan ce i ros aos pro pri e tá ri os de imó ve is
ru ra is cuja so ma tó ria da área não ex ce da à
4 (qua tro) mó du los fis ca is.“ (AC)

EMENDA Nº 2
(Cor res pon de à Emen da nº 2-CAE)

Dê-se ao § 3º do art. 225 da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, ob je to do art. 3º do Pro je to, a
se guin te re da ção:

”Art. 225. ...............................................

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

“§ 3º Nos au tos ju di ci a is que ver sem
so bre imó ve is ru ra is, a lo ca li za ção, os li mi -
tes e as con fron ta ções se rão ob ti dos a par tir 
de me mo ri al des cri ti vo as si na do por pro fis si -
o nal ha bi li ta do e com a de vi da Ano ta ção de
Res pon sa bi li da de Téc ni ca – ART, con ten do
as co or de na das dos vér ti ces de fi ni do res
dos li mi tes dos imó ve is ru ra is,
geo-referenciadas ao Sis te ma Ge o dé si co
Bra si le i ro e com pre ci são po si ci o nal a ser fi -

xa da pelo Incra, ga ran ti da a isen ção de cus -
tos fi nan ce i ros aos pro pri e tá ri os de imó ve is
ru ra is cuja so ma tó ria da área não ex ce da à
4 (qua tro) mó du los fis ca is.“ (AC)

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 a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 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)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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 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 a ela po de rão
ser apre sen ta das emen das as si na das por um ter ço,
no mí ni mo, da com po si ção da Casa.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Obri ga do, Sr. Pre si -
den te. A ma té ria está na quar ta ses são de dis cus são.
Como ha ve rá um fe ri a do na ter ça-feira da se ma na
que vem, não ha ve rá ses são de li be ra ti va nes se dia. E
vai acon te cer de a quin ta ses são – por tan to, a ses são
de vo ta ção efe ti va – ser na quar ta-feira, dia 2 de maio.

Cre io que o au tor, Se na dor Na bor Jú ni or, está
aten to para esse de ta lhe. Se S. Exª de se ja a apro va -
ção des sa ma té ria, deve es tar aten to para o de ta lhe
de que será uma se ma na en tre me a da de fe ri a do e,
por tan to, com re la ti va di fi cul da de de quo rum. 

No en tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ria de en trar no 
mé ri to da ma té ria, por que ela é im por tan te. Vou dar o
meu voto fa vo rá vel, mas não que ro de i xar de re gis trar 
que a ma té ria con tém uma im por tan te mu dan ça de
cul tu ra po lí ti ca.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te para fa zer uma ob ser va ção, Se na -
dor José Fo ga ça?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Com
mu i ta hon ra, Se na dor Na bor Jú ni or, V. Exª que é o au -
tor da emen da.

O Sr. Na bor Jú ni or (PMDB – AC) – Se na dor
José Fo ga ça, ten do em vis ta o fe ri a do da pró xi ma ter -
ça-feira, essa PEC fi gu ra rá na Ordem do Dia da pró xi -
ma quar ta-feira. Pe di rei adi a men to de vo ta ção para a
se ma na se guin te, para que haja a pos si bi li da de de se
al can çar um quo rum me lhor no Ple ná rio na se ma na
após essa em que ha ve rá o fe ri a do de 1º de maio.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Agra de -
ço a V. Exª. Vou tam bém apro fun dar o de ba te e a dis -
cus são mais pró xi mo do dia da vo ta ção, uma vez que
fi ca re mos a duas se ma nas des sa data.

Rá pi da e su per fi ci al men te, tal vez, acho im por -
tan te di zer que há uma mu dan ça de cul tu ra. Apro va da 
essa emen da, os can di da tos a Go ver no de Esta do, à
Pre fe i tu ra e à Pre si dên cia da Re pú bli ca têm de re nun -
ci ar ao man da to com seis me ses de an te ce dên cia à
data da ele i ção. 

Isso sig ni fi ca cri ar no Bra sil o se guin te sis te ma:
a par tir da apro va ção des sa emen da cons ti tu ci o nal,
vai-se ele ger, no dia 1º de ou tu bro, não um Go ver na -
dor de Esta do, mas dois Go ver na do res de Esta do, o
Go ver na dor ti tu lar e o Vi ce-Governador, o qual, ne -
ces sa ri a men te, qua se que fa tal e ine vi ta vel men te,
será Go ver na dor. Des sa for ma, te re mos dois Go ver -
na do res: um Go ver na dor com três anos e três me ses
de man da to e um ou tro Go ver na dor com nove me ses
de man da to. 

São dois Go ver na do res a se rem ele i tos no dia
1º de ou tu bro.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – É cla ro,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com mu i ta hon ra dou o
apar te a V. Exª. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– A si tu a ção é mais gra ve do que V. Exª diz.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, pre fi ro ape nas con clu ir meu ra ci o cí -
nio para, en tão, ce der o apar te a V. Exª. O que isso
sig ni fi ca é que, ao fa zer uma co li ga ção, não se pode
de i xar de su ben ten der ou de, im plí ci ta ou ex pli ci ta -
men te, ana li sar essa ques tão: a de que ha ven do co li -
ga ção de um par ti do com ou tro, o par ti do co li gan do
dá o ti tu lar e o par ti do co li ga do dá o vice. Evi den te -
men te há que sa ber que o ti tu lar re nun ci a rá seis me -
ses an tes e o vice irá as su mir efe ti va men te.

Tudo isso im pli ca uma mu dan ça de cul tu ra de
ne go ci a ções nas co li ga ções, de acor dos em tor no da
con du ta do Go ver no no se gun do man da to, por que
se rão dois man da tos: man da to 1, com o ti tu lar, e man -
da to 2, com o Vi ce-Governador, que pas sa rá a ser o
ti tu lar, pois o ou tro re nun ci a rá para con cor rer à re e le i -
ção.

Então, a re nún cia tem a ca rac te rís ti ca de cri ar
dois man da tos. É pos sí vel, ob vi a men te, que, numa
co li ga ção, haja um can di da to a Go ver na dor de um
par ti do, e o can di da to a vice, ge ral men te, para for mar
uma base de apo io ma i or, se dá a ou tro par ti do. Isso
pode ser até van ta jo so, mas pode ser mu i to des van ta -
jo so para o equi lí brio de go ver no.

Cha mo a aten ção de V. Exªs, por que o ob je ti vo
do Se na dor Na bor Jú ni or é sa ne a dor, é o ob je ti vo de
evi tar o uso da má qui na bu ro crá ti ca e ad mi nis tra ti va,
in flu en ci an do nas ele i ções – o que é cor re to e está de
acor do com a tra di ção e com o que re pre sen ta o Se -
na dor Na bor Jú ni or nes ta Casa e em toda a sua vida
po lí ti ca. No en tan to, ha ve rá tam bém mu dan ça de pa -
drões po lí ti cos – fato que eu não po de ria de i xar de re -
gis trar. É im por tan te ana li sar mos to das as nu an ces
an tes de apro var mos ma té ria tão de ci si va e tão fun -
da men tal para o pro ces so po lí ti co.

Ago ra, com mu i ta hon ra, Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, ouço V. Exª.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor José Fo ga ça, sem em bar go do mé ri to da ini -
ci a ti va do Se na dor Na bor Jú ni or, que V. Exª já ex pli ci -
tou, a si tu a ção é mais gra ve, por que ha ve rá o caso
em que o Vi ce-Governador tam bém vai sair, por que
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tem as pi ra ção ele i to ral. Des se modo, fi ca re mos di an -
te do Go ver na dor tam pão, do Pre si den te do Tri bu nal
de Jus ti ça. Esta be le ce-se a ins ta bi li da de ad mi nis tra ti -
va, o que é gra ve.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Por isso
digo que tem que ha ver a pre vi são de tudo isso. 

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Tem que ha ver a pre vi são de tudo isso, que cer ta men -
te ca u sa rá trans tor no para a re gu la ri da de e a con ti nu -
i da de da ad mi nis tra ção. Era esse o acrés ci mo que
gos ta ria de fa zer ao pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – O acrés -
ci mo de V. Exª é ab so lu ta men te per fe i to e é ape nas
uma con se qüên cia do ra ci o cí nio.

Di ga mos que o Vi ce-Governador não que i ra as -
su mir para tam bém con cor rer. Isso le va ria a que o
Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va, no caso do Go -
ver no do Esta do (ou que o Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, no caso da Pre si dên cia da Re pú bli ca), vi -
es se a as su mir o Go ver no. Caso o Vi ce-Presidente e
o Pre si den te da Câ ma ra não as su mam, as su me o
Pre si den te do Se na do. Caso o Pre si den te do Se na do
não as su ma, as su mi ria o Pre si den te do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. Então, há toda uma se qüên cia a ser
cum pri da. 

Nos go ver nos es ta du a is é um pou co pior, por -
que nos go ver nos es ta du a is é o Go ver na dor, o Vice, o 
Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va ou o Pre si den te 
do Tri bu nal de Jus ti ça. 

Se esse novo pa drão, se esse novo pro ces so
não for ana li sa do no ato de re a li zar as co li ga ções,
mu i ta co li ga ção po de rá le var a um pro ces so po lí ti co
al ta men te crí ti co, di fí cil e, às ve zes, até in con tor ná vel, 
por que ha ve rá pes so as que ren do ser can di da tas a
de ter mi na dos car gos que, para não de i xa rem que as -
su ma o Pre si den te da Assem bléia ou o Pre si den te do
Tri bu nal de Jus ti ça, não po de rão con cor rer. 

Car re i ras po lí ti cas se rão to lhi das caso não haja
pre vi são, acor dos pré vi os ou uma an te ri or aná li se de
todo esse ar ca bou ço po lí ti co novo, de toda essa cul -
tu ra nova. 

Era ape nas isso, Sr. Pre si den te.

Obri ga do a V. Exª.

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, a dis -
cus são terá pros se gui men to na ses são do dia 2 de
maio.

Infor mo ao Ple ná rio que a ma té ria será vo ta da
na ses são de 9 de maio pró xi mo, caso na úl ti ma ses -
são de dis cus são não haja emen da. 

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)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

Este item de i xa de ser de li be ra do por es tar 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. 

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 187, de 1999 (nº 
54/99, na Câmara dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Inter vi são – Emis so ras de Rá dio e Te le vi são 
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de sons e ima -
gens – TV na ci da de de Mon tes Cla ros,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 851, de
2000, com aden do, 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.
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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
187, de 1999 (nº 54, 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 219, 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 187, de 1999 (nº 54, 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 187, de 1999 (nº
54, 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 Inter vi são – Emis so -
ras de Rá dio e Te le vi são Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens – TV na ci da de de
Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são,  26 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – MOza ril do 
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 219, 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 “Inter vi são – Emis so ras de Rá dio
e Te le vi são Ltda.” para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens – TIK
na ci da de de Mon tes Cla ros, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 4 de fe ve re i ro de 1998, que re no va por 
quin ze anos, a par tir de 17 de se tem bro de 1991, a
con ces são da “Inter vi são – Emis so ras de Rá dio e
Te le vi são Ltda.” para ex plo rar, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens – TV, na ci da de de Mon tes Cla ros, 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. 
O pro je to 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 58, de 2000 (nº
98/99, 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 Ibi tin ga 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 Ibi tin ga, Esta do de São Pa u lo, ten -
do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 790, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Este vão, 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 58,
de 2000 (nº 98/99, 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 220, 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 58, de 2000 (nº 98, 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 58, de 2000 (nº
98, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
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o ato que re no va a con ces são da So ci e da de Rá dio
Ibi tin ga 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 Ibi tin ga, Esta do
de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 220, 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 “So ci e da de Rá dio Ibi tin ga 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 Ibi tin -
ga, Esta do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 1º de abril de 1998, que re no va por dez anos, 
a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são de “So ci e -
da de Rá dio Ibi tin ga Ltda.” para ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Ibi tin ga, 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 59, de 2000 (nº
99/99, na Câ ma ra dos Depu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Di fu so ra de Mi ras sol 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 Mi ras sol, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 620, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:

Se na dor Luiz Este vão, 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 59,
de 2000 (nº 99, 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 221, 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 59, de 2000 (nº 99, 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 59, de 2000 (nº
99, 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 Di fu so ra de
Mi ras sol 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 Mi ras sol, Esta do 
de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 221, 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 Di fu so ra de Mi ras sol
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
Mi ras sol, Esta do de São Pa u lo.

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

Abril  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira 27  07409



Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -
to s/nº, de 8 de abril de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de lº de maio de 1994, a con ces são de
”Rá dio Di fu so ra de Mi ras sol 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 Mi ras sol, 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 84, de 2000 (nº
220/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são do
Sis te ma Evan ge li za dor de Rá dio Di fu são
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ja bo ti -
ca bal, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 732, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, 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
84, de 2000 (nº 220, 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 222, 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 84, de 2000 (nº 220, 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 84, de 2000 (nº
220, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são do Sis te ma Evan ge -
li za dor de Rá dio Di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ja bo ti ca bal, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 222, 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 
do ”Sis te ma Evan ge li za dor de Rá dio Di fu -
são Ltda." para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ja bo ti ca bal, 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 27 de agos to de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são do
”Sis te ma Evan ge li za dor de Rá dio Di fu são Ltda.“ para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ja bo -
ti ca bal, 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.
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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 91, de 2000 (nº
228/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis -
te ma de Co mu ni ca ções Pa tro cí nio Pa u lis ta
S/C Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Pa tro cí nio Pa u lis ta, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 784, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, 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 91,
de 2000 (nº 228, 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 223, 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 91, de 2000 (nº 228, 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 91, de 2000 (nº 228, de 
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma de Co mu ni ca ções
Pa tro cí nio Pa u lis ta S/C Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Pa tro cí nio Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de abril de
200l. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 223, 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 “Sis te ma de Co mu ni ca ções Pa tro cí nio
Pa u lis ta S/C 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 Pa tro cí nio Pa -
u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 244, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a “Sis te ma de Co mu ni ca ções Pa tro cí nio
Pa u lis ta S/C 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 Pa tro -
cí nio Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 96, de 2000 (nº
252/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Ibi rá 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 Ibi rá, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 785, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, 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.
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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 96,
de 2000 (nº 252, 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 224, 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 96, de 2000 (nº 252, 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 96, de 2000 (nº
252, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Ibi rá 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 Ibi rá, Esta do de
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de abril
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril -
do Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 224, 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 -
mu1 go o se guin te:

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à ”Ibi rá 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
Ibi rá, 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 241, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor -
ga per mis são a ”Ibi rá 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 Ibi rá, 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 11:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2000 (nº 
370/1999, na Câ ma ra dos Depu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos
Mo ra do res do Lo te a men to Jar dim San -
ta-Ana a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ma ce ió, Esta do de 
Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1245, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

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
175, de 2000 (nº 370, 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 225, 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 175, de 2000 (nº 370, 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 175, de 2000 (nº
370, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
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va o ato que au to ri za a Asso ci a ção dos Mo ra do res do
Lo te a men to Jar dim San ta-Ana a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma ce ió, Esta -
do de Ala go as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 225, 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 au to ri za a ”Asso -
ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to
Jar dim San ta-Ana“ 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 Ma ce ió, Esta do de Ala go as.

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 84, de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a
”Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Jar dim
San ta-Ana“ 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 Ma ce ió, 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. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de Decre to Le gis la ti vo nº 239, de 2000 (nº
481/2000, 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 Vé ri tas 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 Ba u ru, Estado de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.251, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:

Se na dor Ro meu Tuma, 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
239, de 2000 (nº 481, de 2000, 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 Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 226, 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 239, de 2000 (nº 481, 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 239, de 2000 (nº
481, 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 Vé ri tas
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 Ba u ru, Esta do de
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de abril de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Anto nio Car -
los Va la da res, Re la tor – Car los Wil son – Mo za ril do
Ca val can ti.

ANEXO AO PARECER Nº 226, 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 ”Fun da ção Vé ri tas“ 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 Ba u ru, Esta do 
de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 12, de 17 de ja ne i ro de 2000, que ou tor ga per -
mis são a ”Fun da ção Vé ri tas“ 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 Ba u ru, Esta do 
de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – 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 13:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 160, de 2001, do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs
22 e 23, de 2001, 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 ma té ria vai à Co mis são de Edu ca ção em de ci -

são ter mi na ti va. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 14:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 161, de 2001, da Se na do ra Emi lia 
Fer nan des, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun -
ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de
2001, com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
12, de 2000 e o Pro je to de Lei do Se na do nº 
133, de 1999, que já se en con tram apen sa -
dos, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

A Pre si dên cia es cla re ce que a apro va ção do re -
que ri men to im pli ca rá a per da do ca rá ter ter mi na ti vo
atri bu í do ao Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de 2001.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

Em vir tu de da apro va ção do re que ri men to, o
Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de 2001, per de o seu
ca rá ter ter mi na ti vo e pas sa a tra mi tar em con jun to
com o Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de 1999.

As ma té ri as vão à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te ri or men te, à de Assun tos
So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre -
si dên cia con vo ca ses são con jun ta a re a li zar-se no dia 
9 de maio do cor ren te, quar ta-feira, às de ze no ve ho -
ras, no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, des ti na da 
à apre ci a ção de pro je tos de lei do Con gres so Na ci o -
nal e de pro je to de de cre to le gis la ti vo do Con gres so
Na ci o nal.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra pela li de ran ça do
PPS para fa zer uma im por tan te co mu ni ca ção. Infe liz -
men te, não es tá va mos em ple ná rio on tem por oca sião
do emo ci o na do dis cur so do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
que abor dou a vida do gran de pi o ne i ro André Antô nio
Mag gi, fa le ci do há pou cos dias em São Pa u lo.

O PPS as so cia-se às ma ni fes ta ções de pe sar
pelo fal eci men to do em pre sá rio e ho mem de vi são,
que, vin do do Sul, deu con tri bu i ção de ci si va à mo der ni -
za ção da eco no mia do Esta do e, por con se qüên cia, do
Cen tro-Oeste. André Mag gi é uma es pé cie de sím bo lo
ma i or dos mi lha res de ou tros bra si le i ros que, com de ter -
mi na ção e apos tan do no fu tu ro, sa í ram a es pa lhar o de -
sen vol vi men to por todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Ga ú cho por nas ci men to, com pas sa gem pelo
Pa ra ná, André Mag gi teve des ta ca do pa pel po lí ti co no 
Esta do de Mato Gros so, onde era fi li a do ao nos so
par ti do, a exem plo de seu fi lho, o tam bém Se na dor
Bla i ro Mag gi.

Com cer te za, o exem plo de André Mag gi é uma
re fe rên cia para to dos aque les que acre di tam no nos -
so País e que tra ba lham por um Bra sil me lhor.

Era a co mu ni ca ção que eu ti nha a fa zer em
nome do PPS, Sr. Pre si den te.

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 Ney Su as su na.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar,
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que ro elo gi ar o Pre si den te des ta Casa por ter re ce bi -
do, on tem, os com po nen tes de uma co mis são da an -
ti ga TV Se na do, que vi e ram acom pa nha dos pe los
Se na do res Edu ar do Su plicy e Ri car do San tos, Pre si -
den te da Co mis são de Edu ca ção. Vi e ram pe dir a co i -
sa mais im por tan te para um tra ba lha dor: seus sa lá ri -
os atra sa dos. Qu e ro elo gi ar a po si ção do Se na dor Ri -
car do San tos, que, em uma de ci são co ra jo sa, dis se
que não le va ria adi an te os pro je tos da TV Se na do en -
quan to os sa lá ri os dos ser vi do res não fos sem re gu la -
ri za dos. Cre io ser jus to, cor re to. Qu e ro sa u dar não só
o Pre si den te da Casa, que re ce beu a co mis são, mas,
prin ci pal men te, o Se na dor Ri car do San tos, que,
numa ati tu de co ra jo sa, de cla rou uma po si ção que
hon ra esta Casa e a Co mis são de Edu ca ção, da qual
te nho sa tis fa ção de fa zer par te.

O se gun do as sun to, Sr. Pre si den te, diz res pe i to
à co nhe ci da e ro ti ne i ra so li ci ta ção de que a so li da ri e -
da de seja exer ci da nes te País. Uma na ção é fe i ta pela 
so li da ri e da de exis ten te en tre seus mem bros. Para mi -
nha tris te za, essa so li da ri e da de não tem sido tão for te 
quan to to dos que ría mos. No Nor des te, já es ta mos
acos tu ma dos ao so fri men to, não res ta dú vi da, mas
esse so fri men to se agu di za a cada dia. 

Vol to a fa lar so bre água. Qu in ze ci da des da Pa -
ra í ba, ape sar de um in ver no frio mas pou ca chu va,
con ti nu am sem água. São quin ze ci da des. Hoje,
numa en tre vis ta que con ce dia a um pro gra ma de rá -
dio que abran ge toda a re gião do ser tão, fi quei pre o -
cu pa díss mo, por que es ta mos vi ven do, no va men te,
um ci clo de se cas que sem pre se ini cia pela fa mo sa
”seca ver de“. 

A ”seca ver de“, para as pes so as do Cen -
tro-Oeste, Sul e Su des te, pa re ce uma con ver sa fi a da.
As pes so as che gam lá, vêem tudo ver de e acre di tam
que está tudo bem. Não está tudo bem. Pelo con trá rio. 
Os agri cul to res não co lhe ram as suas sa fras, o mi lho
não de sa bro chou o su fi ci en te, não che gou a ma tu rar,
não che gou se quer a com ple tar o flo res ci men to.
Então, quem vê o pé de mi lho pen sa que ele ain da vai
cres cer. Não! A água foi in su fi ci en te, já não há mais
con di ções de pro du zir uma sa fra. A mes ma co i sa com 
o fe i jão e as de ma is cul tu ras. 

Isso, Sr. Pre si den te, an gus tia mais ain da por -
que, para não per der mos tudo, para que não haja
uma per da to tal, abri mos ao pou co gado os ro ça dos,
que ser vem de ali men to aos ani ma is. Man ter o gado é 
um sa cri fí cio tre men do. Em toda seca há sem pre uma 
per da gran de. Nos úl ti mos três anos, em meu Esta do,
a Pa ra í ba, per de mos cer ca de 90% de um re ba nho
que so mos obri ga dos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -

na do res, a ven der, às ve zes, até por só 10% do seu
va lor. É me lhor co lher, re ce ber e lu crar 10% do que
nada. É mu i to duro para al guém, que pas sou a vida
toda tra ba lhan do numa fa zen da e con se guiu co lo car
suas eco no mi as num pou co de gado, ter que en tre gar 
por 10% do va lor, para não per der tudo.

Tí nha mos sa í do des se ci clo. No va men te, os
nos sos agri cul to res e os nos sos fa zen de i ros co me ça -
ram a com prar no vi lhas, pois so mos te i mo sos, in sis ti -
mos. Então, che ga a ”seca ver de“. Isso sig ni fi ca que
co lhe i ta não ha ve rá; que, por al gum tem po, o gado so -
bre vi ve rá. Mas os ins ti tu tos e os en ten di dos em seca
di zem que co me ça um ci clo mu i to agu do, por que o
oce a no Pa cí fi co co me ça, no va men te, a es quen tar,
com o fe nô me no do El Niño. Os in dí ci os des ses ci -
clos já co me çam a se tor nar mu i to evi den tes e logo
es ta re mos à mer cê. É nes ta hora, quan do Sou sa, Ca -
ja ze i ras, Pa tos e Ca tu lé do Ro cha, to das aque las ci -
da des do ser tão co me çam a fi car an gus ti a das e de -
ses pe ra das com a ”seca ver de“, que pas so a ir, a par -
tir de hoje à tar de, aos ga bi ne tes de Bra sí lia pe din do
que to mem pro vi dên ci as an tes que seja tar de. Que
pro vi dên ci as? Que se co me ce a ana li sar como se en -
con tra rá ver ba para aten der esse povo. E essa ver ba
– dói di zer – será de qua se R$2 bi lhões por ano, Sr.
Pre si den te, di nhe i ro su fi ci en te para pa gar a trans po -
si ção, que evi ta ria todo esse ve xa me. 

É duro ter mos que vir aqui di zer que não é pos -
sí vel que uma Na ção, for ma da de pes so as in te li gen -
tes, que tem em seu co man do pes so as in te li gen tes,
des per di ce, todo ano, di nhe i ro em fren tes de tra ba lho, 
que qua se não pro du zem, que ser vem ape nas para
man ter no Nor des te, fi xa dos na que le lu gar, os que so -
bre vi vem, e ape nas so bre vi vem, em vez de par tir mos
para gas tar esse di nhe i ro de uma vez só e fa zer uma
trans po si ção que re sol ve ria o pro ble ma des ses dez
mi lhões de pes so as.

Dói che gar aqui, ao ple ná rio, e ver al guns dis -
cur sos que que rem que a trans po si ção não saia. Dói
ver que, lá na mi nha ter ra, de novo, en tra mos num ci -
clo que pou co diz ao pes so al do Sul, do Su des te, do
Nor te, do Cen tro-Oeste. Por que diz pou co? Por que
só sabe onde o sa pa to aper ta quem o está cal çan do.
Nós, do Nor des te, sa be mos e tí nha mos es pe ran ça de
que, ao aca ba rem os três anos do ci clo, pu dés se mos
vol tar a ter um ci clo vir tu o so, um ci clo sem seca, um ci -
clo com chu vas. Não che ga mos a ter, por que aca bei de
in for mar que quin ze ci da des per ma ne ce ram sem um
pin go d’água, sem água nem para be ber, com car -
ro-pipa le van do água a oi ten ta qui lô me tros de dis tân cia. 
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Para nos sa tris te za, a seca se tor na ain da mais
agu da. Co me ça a ”seca ver de“. Hoje, a en tre vis ta era
com a ci da de de Sou sa; mas, na Pa ra í ba, te mos as
tais ”en tre vis tas de te le fo ne aber to“, e os te le fo ne mas 
eram de to das as ci da des em vol ta, onde está ins ta la -
da a ”seca ver de“. Quem che ga lá diz que está tudo
ver de. Ver de em ter mos, por que du ra rá mais um mês
ou dois essa ”ver du ra“, mas já não deu sa fra, já não
se tem o que co mer. E da agri cul tu ra, Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res, to dos pre ci sa mos. Do Papa ao sa -
cris tão, to dos têm que ter o que co mer, e quem pro -
duz isso é o agri cul tor. E isso já está pre ju di ca do.

Qu e ria fa zer es ses dois re gis tros e di zer da mi -
nha an gús tia. Hoje, re co me ço um pé ri plo que me é
duro, mas que sou for ça do a fa zer ci cli ca men te. Do
Mi nis té rio da Inte gra ção para o Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to. Um diz que não tem di nhe i ro, cor ro para o ou -
tro para ar ru mar uns tro ca dos para po der pa gar o car -
ro-pipa, para po der cri ar fren te de tra ba lho.

É duro vi ver mos em uma na ção que já se bru ta -
li zou, que vê uma tra gé dia ocor rer e não toma ne nhu -
ma ati tu de. Isso vem as sim des de D. Pe dro II, que es -
te ve lá e dis se que iria ven der até as jói as da Co roa
para re sol ver esse pro ble ma. Aca bou o Impé rio, as
jói as não fo ram ven di das, es tão no mu seu, e nós con -
ti nu a mos na mi sé ria, à mer cê de uma eli te que não se 
sen si bi li za. É tris te ver que uma na ção que nor mal -
men te é so li dá ria te nha per di do a so li da ri e da de por
al guns ir mãos, que, in fe liz men te, são con si de ra dos
ci da dãos de se gun da ca te go ria.

Sr. Pre si den te, tra to ago ra de um ter ce i ro as sun to:
No dia 10 de maio de 1999, os se nho res Amil ca -

re Dal le vo Jr. e Mar ce lo de Car va lho Fra ga li, pro pri e -
tá ri os da TV Ôme ga Ltda., as si na ram con tra to com os 
pro pri e tá ri os da an ti ga TV Man che te, para a trans fe -
rên cia à TV Ôme ga – atu al Rede TV! – dos di re i tos
so bre aque la con ces são para ex plo ra ção de ser vi ços
de ra di o di fu são de sons e ima gens, bem como so bre
suas trans mis so ras, re cep to ras e re pe ti do ras.

O acor do para a trans fe rên cia da con ces são,
am pla men te di vul ga do à épo ca, teve a con cor dân cia
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, a quem com pe te a
con ces são dos ser vi ços de rá dio e te le vi são no País.
Na ver da de, o con tra to so men te pôde ser as si na do
com a anuên cia pré via do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, sem o que os no vos pro pri e tá ri os ob vi a men te
não re a li za ri am o ne gó cio.

Di ver sas obri ga ções tra ba lhis tas eram par te in -
te gran te des se acor do am plo, se gun do cor res pon -
dên cia da Fe de ra ção Inte res ta du al de Tra ba lha do res
em Empre sas de Ra di o di fu são e Te le vi são e da Fe de -

ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas, en de re ça da aos pro -
pri e tá ri os da atu al  Rede TV!, que teve có pi as en vi a -
das a di ver sas au to ri da des, en tre elas o Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca, o Sr. Pre si den te do Se na do e
to das as de ma is Sras. Se na do ras e os Srs. Se na do -
res. São as se guin tes as obri ga ções acor da das:

– a re ad mis são de to dos os tra ba lha do res de mi -
ti dos, em agos to de 1998, pela TV Man che te;

– o pa ga men to dos sa lá ri os atra sa dos a 1.621
em pre ga dos;

– o de pó si to dos va lo res re fe ren tes ao FGTS
dos em pre ga dos da Empre sa, atra sa dos dez anos; e

– o re pas se ao INSS dos va lo res re fe ren tes às
con tri bu i ções dos em pre ga dos, atra sa das por mais
de de zo i to anos.

Essas obri ga ções fo ram cum pri das, se gun do a
mes ma cor res pon dên cia, até no vem bro de 1999,
quan do a Empre sa de i xou de hon rar to dos os com -
pro mis sos as su mi dos com os tra ba lha do res, os sin di -
ca tos en vol vi dos na ne go ci a ção e com o Go ver no Fe -
de ral. 

A par tir da que la data, in for ma o do cu men to, a
Rede TV! pro i biu o in gres so às suas de pen dên ci as de 
cen te nas de em pre ga dos que lhe vi nham pres tan do
ser vi ços re gu lar men te. Esses em pre ga dos so ma vam
1.450, na data da cor res pon dên cia, cu jos con tra tos
de tra ba lho se en con tram sem de fi ni ção. Os di ri gen -
tes sin di ca is tam bém fo ram afas ta dos do tra ba lho e
pa ra ram de re ce ber seu sa lá ri os.

A Rede TV! dei xou, ain da, de cum prir suas obri -
ga ções tra ba lhis tas com os atu a is con tra ta dos. Não
de po si ta o FGTS des ses tra ba lha do res que, quan do
são de mi ti dos, têm que re cor rer à Jus ti ça do Tra ba lho
para re ce ber suas res ci sões con tra tu a is. Tudo in di ca
se rem pro fé ti cas as pa la vras con ti das na car ta das
Fe de ra ções a que es tou me re fe rin do: ”O que se vê
na atu a li da de é que, ao lon go dos pró xi mos anos, a
em pre sa cons ti tu i rá uma dívida tra ba lhis ta igual
àque la atu al men te exis ten te na TV Man che te Ltda.,
da qual as su miu a obri ga ção e não pa gou“. 

Além de tudo isso, se gun do as Fede ra ções, a
cada ten ta ti va de so lu ção do con fli to, a Empre sa tem
re a gi do com a aber tu ra de pro ces sos de in de ni za ção
e in qué ri tos po li ci a is, com acu sa ções de for ma ção de
qua dri lha, en tre ou tras, con tra tra ba lha do res e sin di -
ca tos. Como se vê, Sr. Pre si den te, Sras. Se na do ras,
Srs. Se na do res, é uma si tu a ção gra ve, que ame a ça
re pe tir os pro ble mas da TV Man che te, de tão tris te
me mó ria.

Ca be rá a esta Casa, mais es pe ci fi ca men te à
Co mis são de Edu ca ção, o exa me da trans fe rên cia da
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con ces são dos an ti gos para os no vos pro pri e tá ri os.
Para ins tru ir o pro ces so, a Co mis são já de ci diu, com
toda pru dên cia, re a li zar au diên cia pú bli ca em data
pró xi ma, para que se jam ou vi dos to dos os in te res sa -
dos. Mais do que isso, já so li ci tou aos pre ten den tes à
con ces são do cu men ta ção com ple ta re fe ren te ao
cum pri men to das obri ga ções as su mi das à épo ca do
acor do de trans fe rên cia.

Assim, que ro ape lar aos meus no bres pa res,
par ti cu lar men te aos mem bros da Co mis são de Edu -
ca ção, no sen ti do de que não se apro ve a nova con -
ces são à Rede TV! sem que se jam cum pri das to das
as obri ga ções tra ba lhis tas as su mi das pe los seus pre -
ten den tes. 

Não po de mos nos trans for mar em ava lis tas da
re pe ti ção do ter rí vel pro ble ma da TV Man che te, que
se ar ras tou por tan tos anos e tan tos pre ju í zos ca u sou
a tan tas fa mí li as. É fun da men tal que as obri ga ções
as su mi das se jam cum pri das e que se ga ran ta, igual -
men te, que con ti nu a rão a ser cum pri das no fu tu ro.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– 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 (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, como Lí der, pelo res tan te
do tem po da ses são.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs. e Srs. Se na do res, agra de ço ao Se na dor Ney Su -
as su na que per mi tiu que eu pu des se fa zer uso da pa -
la vra.

O pri me i ro re gis tro que que ro fa zer tra ta da de ci -
são iné di ta do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, dan do pro -
vi men to a uma ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de
mo vi da pelo PDT e pelo PT, que exi gia uma de ci são
do Go ver no Fe de ral quan to ao re a jus te dos ser vi do -
res fe de ra is.

Para ale gria nos sa, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
de ci diu fa vo ra vel men te a essa Adin, de ter mi nan do
que o Go ver no en vie ao Con gres so Na ci o nal um pro -
je to de lei ga ran tin do o re a jus te do fun ci o na lis mo pú -
bli co fe de ral.

É uma vi tó ria dos ser vi do res fe de ra is do nos so
País e faço vo tos de que o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so – e faço um ape lo a Sua Exce lên cia
nes se sen ti do , ao fi nal do seu se gun do Go ver no, re -
co nhe ça esse jus to di re i to dos ser vi do res pú bli cos fe -
de ra is, há sete anos sem re a jus te, pro ce den do de
acor do com a de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Con si de rei até es tra nho que a Asses so ria de
Co mu ni ca ção da Pre si dên cia da Re pú bli ca te nha se
ma ni fes ta do no sen ti do de que, pri me i ra men te, o Go -
ver no ou vi rá a sua Advo ca cia-Geral da União. Apren -
di, no de cor rer do tem po, que de ci são ju di ci al tem que 
ser cum pri da, tem que ser obe de ci da. Se cabe re cur -
so, se o Go ver no dis cor da da de ci são, que re cor ra;
mas essa his tó ria de ou vir a Advo ca cia-Geral da
União é co lo car em dú vi da a de ci são do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral.

Por tan to, peço uma re vi são de po si ção do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so e ape lo à sua sen -
si bi li da de, mais uma vez, para que ga ran ta o re a jus te
do fun ci o na lis mo.

Por fim, Sr. Pre si den te, re gis tro que, nes ta se -
ma na, o Go ver no co me mo rou o Dia Na ci o nal da Fa -
mí lia na Esco la, pro ce di men to mu i to jus to. De fato,
quan do a fa mí lia acom pa nha a cri an ça na es co la, sua 
pos si bi li da de de apren di za do é ma i or, como tam bém
a sua ma nu ten ção na es co la.

Qu e ro ape nas res sal tar que, lá no meu Mu ni cí -
pio de San ta na, uma es co la já ado ta essa sis te má ti ca 
de en vol ver a fa mí lia com a sua di nâ mi ca há mais ou
me nos 8 anos. Tra ta-se da Fun da ção Orva lho de Her -
mon, que tem a es co la Jar dim de Deus, di ri gi da pela
Profª. Ester Ara ú jo. Lá no Ama pá, uma das nos sas es -
co las já im ple men tou o Dia da Fa mí lia na Esco la há
mu i tos anos.

Essa é uma prá ti ca mu i to po si ti va e, por isso, sa -
ú do a ini ci a ti va do Mi nis té rio da Edu ca ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Mo re i ra Men des, Gil vam

Bor ges, Car los Pa tro cí nio e Ro me ro Jucá en vi a ram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do 
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Se na do res, des de que as su mi o
man da to de Se na dor nes ta Casa te nho me de di ca do
a de fen der, nes te ple ná rio e nos tra ba lhos das Co mis -
sões, o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Esta -
do de Ron dô nia, que te nho a hon ra de aqui re pre sen -
tar, e da Re gião Ama zô ni ca, cuja in te gra ção con ti nua
sen do um gi gan tes co de sa fio para to dos nós bra si le i -
ros.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do -
res, o meu pro nun ci a men to nes ta tar de tem como ob -
je ti vo cri ti car o Go ver no Fe de ral, em vir tu de do des ca -
so e da pou ca aten ção que tem dis pen sa do em re la -
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ção à con ser va ção das es tra das eco no mi ca men te
mais im por tan tes do Esta do de Ron dô nia e da pró pria 
Re gião Ama zô ni ca. Entre es sas ro do vi as, que con si -
de ro es tra té gi cas tan to para a eco no mia do meu
Esta do como para os in te res ses do pró prio País, po -
de mos des ta car a BR-364, cu jas obras fo ram ini ci a -
das no prin cí pio da dé ca da de 1970 com o ob je ti vo
tam bém de li gar o Bra sil ao Oce a no Pa cí fi co; a
BR-421; a BR 425; e a BR 429.

Cons tan te men te, o povo de Ron dô nia e suas li de -
ran ças po lí ti cas, in dus tri a is, agrí co las e in te lec tu a is têm
se re u ni do para de mons trar suas pre o cu pa ções a res -
pe i to da ne ces si da de de con ser va ção des sas es tra das,
cu jas con di ções sa tis fa tó ri as de trá fe go são fun da men -
ta is para o es co a men to de nos sas ri que zas e para de -
sen vol vi men to eco nô mi co es ta du al e re gi o nal. Ape sar
de tudo, as au to ri da des fe de ra is não têm de di ca do a de -
vi da aten ção a es sas de man das. Des sa ma ne i ra, la -
men to res sal tar que nos ca u sa es pan to o aban do no a
que es tão re le ga das e, nes se as pec to, não pos so de i -
xar de di zer que o Go ver no Fe de ral é o gran de cul pa do.

No que se re fe re à BR-364, que no caso do meu
Esta do cons ti tui a es pi nha dor sal de todo o Sis te ma de
Trans por tes, suas con di ções de con ser va ção são pre -
cá ri as em mu i tos pon tos. Mes mo as sim, sua his tó ria já
re ú ne um vo lu mo so acer vo que in clui de fe sa, crí ti cas,
pe di dos, de ba tes, se mi ná ri os, pro je tos e ou tras ma ni -
fes ta ções que di zem res pe i to ao seu ver da de i ro pa pel
como ro do via de in te gra ção re gi o nal e na ci o nal. Vale di -
zer que todo esse de ba te foi ge ra do aqui no Con gres so
Na ci o nal, onde emi nen tes Se na do res e De pu ta dos, ao
lon go das úl ti mas dé ca das, sem pre se ma ni fes ta ram a
res pe i to do as sun to; nos Mi nis té ri os e nos ór gãos es pe -
cí fi cos nos di ver sos Esta dos ama zô ni cos; nas Uni ver si -
da des; em en con tros e se mi ná ri os na ci o na is e in ter na -
ci o na is; na mí dia de uma ma ne i ra ge ral; e no âm bi to das 
cha ma das Orga ni za ções Não Go ver na men ta is
(ONGs), que sem pre emi tem opi niões apres sa das so -
bre ques tões eco ló gi cas e im pac tos am bi en ta is.

A des pe i to de al gu mas con tes ta ções por par te
de cer tos or ga nis mos am bi en ta lis tas, sem dú vi da al -
gu ma, a BR-364 é uma es tra da im por tan tís si ma para
o Bra sil. No que se re fe re à sua pas sa gem pela área
ge o grá fi ca ocu pa da pelo nos so Esta do e pelo vi zi nho
Acre, ela é in dis cu ti vel men te a prin ci pal ro do via de in -
te gra ção com ou tras re giões do País. É jus ta men te
atra vés dela que pra ti ca men te toda a pro du ção agrí -
co la e os pro du tos ge ra dos na ex plo ra ção do ex tra ti -
vis mo mi ne ral e ve ge tal des ses dois Esta dos, são es -
co a dos. Além dis so, ela in ter li ga inú me ros mu ni cí pi os
vizi nhos a Ron dô nia, ser vin do tam bém como co le to ra

das di ver sas ro do vi as fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is.
Apre sen ta-se ain da com enor me im por tân cia ge o po lí ti -
ca por que é a úni ca op ção de aces so ro do viá rio para os
Esta dos do Acre, Ama zo nas e Ro ra i ma, e daí, para
uma sa í da em di re ção ao Pa cí fi co, que é o gran de pro -
je to eco nô mi co, po lí ti co e de in te gra ção, tão so nha do
pelo Bra sil, com a sua fron te i ra ao Nor te. Com essa
aber tu ra, e com a for ma ção do cha ma do Mer ca do do
Nor te (Mer co nor te), o Bra sil di mi nu i ria em mais de seis
mil qui lô me tros a li ga ção do seu mer ca do com os asiá ti -
cos. Assim, não só o nos so País se ria be ne fi ci a do,
como tam bém, Peru e Bo lí via. Com a di mi nu i ção da dis -
tân cia para em bar ques, pro du tos agrí co las, mi ne ra is e
ou tras ma té ri as-primas dos três pa í ses se ri am ex por ta -
das a pre ços al ta men te com pe ti ti vos em di re ção des ses 
ri cos merca dos si tu a dos no ou tro lado do mun do.

Em re la ção à BR-421, na abran gên cia ge o grá fi ca
dos mu ni cí pi os de Ari que mes, Mon te ne gro, Gu a ja -
rá-Mirim e Nova Ma mo ré, re la tó ri os téc ni cos de mons -
tram a ne ces si da de de pa vi men ta ção em vir tu de da
exis tên cia nes sas áre as, de pro je tos agrí co las im por -
tan tes para o de sen vol vi men to das eco no mi as lo ca is.
Ao mes mo tem po, de ve mos as si na lar que o re fe ri do as -
fal ta men to des se tre cho e a con ser va ção de ou tros que
per mi tam um trá fe go per ma nen te, pro pi ci a ria igual men -
te a ex pan são do eco tu ris mo na re gião que é ou tra fon te 
de ri que za e de cri a ção de em pre gos mais qua li fi ca dos.

No tre cho do mu ni cí pio de Gu a ja rá-Mirim/RO,
fron te i ra do Bra sil e Bo lí via, ter ri tó rio onde a BR-425 é 
a via ex po nen ci al para o es co a men to da pro du ção
eco nô mi ca lo cal, exis te hoje uma Zona de Li vre Co -
mér cio em im por tan te ex pan são, com flu xo sig ni fi ca ti -
vo de pro du tos e in su mos em di re ção aos pa í ses an di -
nos atra vés da Bo lí via. Além dis so, é im por tan te fo ca li -
zar que o es co a men to dos pro du tos e ma té ri as-primas
in ter nas e ex ter nas re a li za-se ape nas pelo trans por te
ro do viá rio atra vés, jus ta men te, da BR-425, que in ter li ga
o mu ni cí pio ao Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, con flu in do
na BR-364. Nes sa re gião, o Go ver no Fe de ral está em
dé bi to com a nos sa po pu la ção. Até ago ra, não pas sam
do cam po das in ten ções a von ta de de res ta u rar a ro do -
via, para que ela pos sa ga ran tir, pelo me nos, con di ções
de tra fe ga bi li da de com um mí ni mo de se gu ran ça às
pes so as e bens. Infe liz men te, dis cur sos e re tó ri ca tec -
no cra ta não res ta u ram ro do vi as, e a fal ta de ma nu ten -
ção gera de gra da ção do que foi cons tru í do por go ver -
nos mais sen sí ve is e res pon sá ve is.

No que se re fe re à ro do via BR-429, no tre cho
Pre si den te Mé di ci, Alvo ra da D’Oeste e São Mi guel do 
Gu a po ré, re la tó ri os téc ni cos tam bém re co men dam o
as fal ta men to, em vir tu de da im por tân cia eco nô mi ca
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da re gião cor ta da pela ro do via. Por sua vez, é im por -
tan te di zer que a ro do via apre sen ta ape nas um es ta -
do re gu lar de trá fe go en tre o qui lô me tro zero e o qui -
lô me tro 95. A par tir daí, até o qui lô me tro 386, as con -
di ções de trá fe go são ex tre ma men te pre cá ri as.

Enfim, es ses são al guns exem plos do des ca so
da po lí ti ca ro do viá ria fe de ral em uma re gião es tra té gi -
ca para o fu tu ro do Bra sil, co bi ça da pe los in te res ses
in ter na ci o na is, ex pos ta ao con tra ban do, ao cri me or -
ga ni za do e ao trá fi co de dro gas, sim, por que o aban -
do no cria ha bi tat na tu ral a es sas ma ze las que ful mi -
nam a cren ça no país.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, as au to ri -
da des do Go ver no Fe de ral do se tor in sis tem em re le gar
a Ama zô nia à pa u tas de mar ke ting po li ti que i ro, e al gu -
mas, cri mi no sa men te, não que rem, ou se fa zem de de -
sen ten di das, em agen dar os pro ble mas de in -
fra-estrutura da re gião nos pro gra mas de de sen vol vi -
men to do país. Aliás, so bre es sas ques tões, emi nen tes
bra si le i ros de meu Esta do como o atu al Go ver na dor
José Bi an co e o ex-governador Je rô ni mo San ta na,
quan do fa zi am par te dos qua dros par la men ta res do
Con gres so Na ci o nal, sem pre es ti ve ram vi gi lan tes em
re la ção ao tra ta men to des ses te mas e sem pre exi gi ram, 
em seus pro nun ci a men tos, que o Go ver no Fe de ral as -
su mis se uma po si ção mais fir me e me nos pre con ce i tu -
o sa em re la ção aos pro ble mas ama zô ni cos. Hoje, em
re la ção ao atu al Go ver na dor José Bi an co, sua luta con -
ti nua mais fir me ain da por que a sua tri bu na trans fe -
riu-se do Se na do Fe de ral para as pra ças pú bli cas do
meu Esta do. No caso do ex-governador Je rô ni mo San -
ta na, a sua tri bu na tam bém foi trans fe ri da da Câ ma ra
dos De pu ta dos para os fó runs ama zô ni cos, em ple na
re gião do mi na da pela flo res ta. 

E, ape sar de to dos os es for ços do ex-Governador
de Ron dô nia Je rô ni mo San ta na, bem como do atu al,
José de Abreu Bi an co, foi gran de o des ca so do úl ti mo
Go ver na dor Wal dir Ra upp, des vi an do re cur sos fe de ra is
que de ve ri am ter sido in ves ti dos nas BRs 421 e 364, in -
clu si ve, do Ban co Mun di al atra vés do Pla na flo ro, e hoje,
a si tu a ção da BR 364 já não per mi te mais a sim ples
ope ra ção tapa bu ra co. Exi ge, ime di a ta men te, com ple to
ser vi ço de re ca pe a men to em di ver sos tre chos. Tre chos
es ses que es tão con for me os jor na is do Esta do pu bli ca -
ram na úl ti ma se ma na, mo ti van do os ca mi nho ne i ros a
re a li za rem blo que io na BR, como for ma de cha mar a
aten ção das au to ri da des de Bra sí lia, prin ci pal men te do
Mi nis té rio dos Trans por tes.

Qu e ro fi na li zar este pro nun ci a men to, pri me i ro
com o co ra ção me nos amar gu ra do pe los fa tos ex pos -
tos em ra zão de ver, hoje, no di re ção ge ral do De par -

ta men to de Estra das de Ro da gem – DNER, um téc ni -
co da qua li fi ca ção do Dr. Ja i me Pa che co, com quem
man ti ve con ta to e que me ca u sou gra ta sa tis fa ção em 
ver, po si ti va men te ali, uma von ta de ver da de i ra de
ame ni zar os pro ble mas aqui re la ta dos. Se gun do,
lem brar ao Sr. Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so que o fu tu ro eco nô mi co, po lí ti co, ge o po lí ti co e eco -
ló gi co do Bra sil está no Nor te, mu i to mais do que no
Nor des te e no Cen tro-Sul do nos so País, fato cons ta -
ta do pe los mais re no ma dos ci en tis tas po lí ti -
co-econômicos bra si le i ros es tu di o sos da re gião. Nun -
ca é de ma is lem brar, tam bém que, no ex tre mo Sul te -
mos uma im por tan te fron te i ra com o Cone Sul da
Amé ri ca já bas tan te de sen vol vi da e con tro la da pe los
in te res ses na ci o na is. Entre tan to, no ex tre mo Nor te,
onde mi lha res de qui lô me tros de nos sas fron te i ras
con ti nu am de sam pa ra dos, um fan tás ti co ce le i ro de ri -
que zas e uma eco no mia re gi o nal po ten ci al men te
prós pe ra, con ti nu am re ce ben do uma aten ção, di ga -
mos, das mais des de nho sas. O Go ver no bra si le i ro
não mais pode pro te lar as me di das de in ves ti men tos
na re gião, sob pena de com pro me ter a se gu ran ça e a
so be ra nia na cha ma da Ama zô nia le gal.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho, hoje, a esta 
tri bu na, ho me na ge ar o nos so que ri do Pre si den te
José Sar ney pelo trans cur so do seu sep tu a gé si mo
pri me i ro ani ver sá rio.

Lem bro-me per fe i ta men te bem do pro nun ci a men -
to que fiz, ano pas sa do, por oca sião de seu 70º ani ver -
sá rio. Fo ram tan tos os apar tes cum pri men tan do o Pre -
si den te Sar ney, que mi nha fala se viu en gor da da de
uma in fin dá vel se qüên cia de elo gi os di ri gi dos ao ho me -
na ge a do, to dos eles mais do que me re ci dos.

Re tor no, pois, a esta tri bu na, para re a fir mar,
pas sa do mais um 24 de abril, a im por tân cia que o
Pre si den te José Sar ney tem para a his tó ria de nos so
País e para a his tó ria do Par la men to Na ci o nal.

Não acho ne ces sá rio re pi sar as co nhe ci das e
bri lhan tes eta pas de sua vida pes so al e pú bli ca. Qu e -
ro, ape nas, res sal tar que al guns ho mens pú bli cos de i -
xam seu nome gra va do no li vro da His tó ria de um país 
pelo sim ples fato de te rem sido ho mens pú bli cos e
seus no mes cons ta rem dos Ana is da Na ção. Ou tros,
con tu do, de i xam sua mar ca por se rem agen tes des sa 
His tó ria, re da to res que fo ram ou são das pá gi nas do
li vro do seu tem po.

Esse é o Pre si den te Sar ney. Se as con di ções po lí -
ti co-econômicas da épo ca em que foi Pre si den te da Re -
pú bli ca não lhe per mi ti ram nos le gar o am bi en te de es -
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ta bi li da de que hoje des fru ta mos, es tou con vic to, e cre io
po der fa lar em nome de meu Pa res, que de ve mos a ele
a cri a ção do am bi en te po lí ti co-institucional que pro pi ci -
ou o sur gi men to des se Bra sil che io de es pe ran ças e
von ta de de vi ver uma nova fase de pros pe ri da de.

Sua vi são de es ta dis ta des ta ca-se no im pul so
que deu à cri a ção do Mer co sul. Ali ele de mons trou a
acu i da de dos que en xer gam lon ge por meio do te les -
có pio da His tó ria. Ali ele se co lo cou om bro a om bro
com per so na li da des como Fran ço is Mit ter rand, Pre si -
den te da Fran ça, e Hel mut Kohl, Pri me i ro-Ministro
ale mão, cons tru to res ma i o res do que é hoje a União
Eu ro péia. Se nós, do Cone Sul, não te mos ain da a for -
ça de nos sos ami gos eu ro pe us, de ve mos, con tu do, a
Sar ney, a pers pi cá cia de nos unir para lu tar mos por
um blo co que pos sa se afir mar no mun do al ta men te
com pe ti ti vo que te re mos que en fren tar nes te séc. 21.

A ne nhum ho mem é dada a ven tu ra de só co le -
ci o nar êxi tos em sua tra je tó ria. A to dos nós, con tu do,
está aber ta a pos si bi li da de de dar a nos sa vida o sal -
do po si ti vo que a tor na dig na a nos sos olhos e aos de
nos sos se me lhan tes.

Essa tem sido a pos tu ra do Pre si den te Sar ney:
dis cre to em sua pos tu ra, fir me em suas con vic ções,
tran si gen te no tra to com to dos, con sis ten te na to ma -
da de de ci sões. Assim tem sido o ho mem, as sim tem
sido o po lí ti co.

Em meio a es ses tem pos con tur ba dos que te mos
vi vi do, den tro e fora des ta Casa, a se re ni da de e dis cri -
ção com que tem se com por ta do o Pre si den te Sar ney
dão bem a di men são do ho mem que está mais pre o cu -
pa do com os des ti nos do País que com o seu pró prio.
Re nun ci an do a am bi ções pes so a is, ain da que mais do
que jus ti fi ca das, pre fe re o tra ba lho dis cre to do ar ti cu la -
dor que cons trói peça a peça o fu tu ro do País.

Se no mun do das le tras o pú bli co e a crí ti ca já o
con sa gra ram como au tor de pri me i ra li nha e imor tal
aca dê mi co, tem po virá em que a di men são de sua tra -
je tó ria po lí ti ca será guin da da à jus ta di men são de um
dos gran des de nos sa Re pú bli ca.

Se a eli te in te lec tu al do País deu-lhe a con sa -
gra ção de um as sen to na Aca de mia Bra si le i ra de Le -
tras, o pú bli co deu-lhe a re com pen sa ma i or de todo
es cri tor – o su ces so. Lido e tra du zi do em di ver sas lín -
guas, o Pre si den te Sar ney é au tor co nhe ci do aqui nas 
Amé ri cas, como na Eu ro pa e alhu res. Seus li vros são
sis te ma ti ca men te tra du zi dos e pu bli ca dos em fran -
cês, como se au tor de lín gua fran ce sa fos se.

Assim se cons tru iu a mar ca José Sar ney: o po lí -
ti co e o li te ra to, o ma gis tra do e o lu ta dor en ga ja do.
Alguém que lida com o ima gi ná rio e com o real com a

har mo nia dos sá bi os e dos que sa bem ler na na tu re za 
e na alma dos ho mens.

O ma gis tra do que, usan do do po der da cá te dra
de Pre si den te da Re pú bli ca, fez ques tão de dela re ti -
rar qual quer res quí cio do au to ri ta ris mo que o pre ce -
deu; im pri miu-lhe o ca rá ter de au to ri da de, mas tran si -
gen te no in te res se na ci o nal; exer ceu a fir me za de
quem ti nha a cons ciên cia de que es ta va in ves ti do da
mais alta res pon sa bi li da de na con du ção dos des ti nos 
do Bra sil, e a ela não se fur ta va; trans mi tiu à so ci e da -
de só li da con vic ção de mo crá ti ca, dan do à Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te to das as con di ções de
fun ci o na men to, mes mo no cli ma de alta ins ta bi li da de
eco nô mi ca em que vi vía mos.

Esta é a fi gu ra do Pre si den te Sar ney, que, do
tem po em que pre si diu esta Casa, de i xou a lem bran -
ça e a mar ca da cor di a li da de e da ope ro si da de em
prol das gran des ca u sas na ci o na is. Com a se re ni da -
de que lhe é pró pria sou be pas sá-la para os tra ba lhos
do Se na do e do Con gres so Na ci o nal. Pre ser van do a
in de pen dên cia do Con gres so, deu re a li da de ao pre -
ce i to cons ti tu ci o nal da har mo nia en tre po de res, pro pi -
ci an do a co o pe ra ção en tre eles sem pre que os in te -
res ses ma i o res da Na ção es ta vam em jogo, ao mes -
mo tem po em que pre ser vou a in de pen dên cia al ta ne i -
ra do Po der Le gis la ti vo que pre si dia.

Hoje, Se na dor pelo Esta do do Ama pá, di vi do
com ele a hon ra de re pre sen tar nos so Esta do nes ta
Alta Casa. Se nas ci do e for ma do po li ti ca men te no
Ma ra nhão, Esta do que nun ca aban do nou, o Pre si -
den te Sar ney ado tou o Ama pá como sua base po lí ti -
ca após con clu ir seu man da to pre si den ci al, o que
trou xe para nos so Esta do a pro je ção na ci o nal que só
seu nome se ria ca paz de tra zer. Se ele cer ta men te se
or gu lha de re pre sen tar o Ama pá, to dos os ama pa en -
ses es tão, tam bém, or gu lho sos de se rem re pre sen ta -
dos no Par la men to Na ci o nal por al guém da pro je ção
do Pre si den te Sar ney.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não bas tas -
se a for ça da tra je tó ria pes so al do Pre si den te Sar ney,
le ga-nos ele a con ti nu i da de de sua mar ca atra vés dos
fi lhos que se pro je tam na po lí ti ca na ci o nal. Jo vens ain -
da, al can çam po si ção de pro je ção nas ca de i ras de Go -
ver no de Esta do e Mi nis tro. Con cor de mos ou não com
suas op ções po lí ti co-partidárias, não lhes po de mos ne -
gar a ener gia que o so bre no me da fa mí lia lhes con fe re.
É algo como uma mar ca re gis tra da, que, se não im pli ca
có pia fiel, é sím bo lo de qua li da de.

Meus no bres Co le gas, com a ab so lu ta cer te za
de que às mi nhas pa la vras jun tar-se-ão as de to dos
os que o co nhe cem, gos ta ria de so li ci tar ao Pre si den -
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te des ta ses são que faça cons tar nos Ana is da Casa o 
nos so voto de fe li ci ta ções pelo trans cur so de mais um 
ani ver sá rio des te emi nen te bra si le i ro que tem sido o
Pre si den te Sar ney, com o au gú rio de to dos de que
ain da por mu i tos anos pos sa mos re pe tir este ato de
re co nhe ci men to e de in te i ra jus ti ça.

Não po de ria de i xar de, ao en cer rar es tas bre ves
pa la vras, di ri gir meus cum pri men tos a Dª Marly, par -
ce i ra cons tan te de tan tos anos, e que na dis cri ção
com que sem pre se por tou, cer ta men te foi e é a ins pi -
ra ção do mu i to que já re a li zou e ain da ha ve rá de re a li -
zar o nos so Pre si den te Sar ney.

Sr. Pre si den te, eram es sas as pa la vras que eu
de se ja va pro fe rir nes ta tar de.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje à tri bu na
des ta Casa para enal te cer ini ci a ti va do Pre fe i to Hi der
Alen car, do mu ni cí pio de Pa ra í so em meu Esta do, pelo
lan ça men to do pro gra ma ”Mu ti rão da Casa Pró pria“.

O as sun to me re ce des ta que nes te ple ná rio por -
que tem ob je ti vo so ci al dos mais im por tan tes. O mo de lo
de cons tru ção co mu ni tá ria de uni da des ha bi ta ci o na is,
lan ça do pela Pre fe i tu ra de Pa ra í so no úl ti mo dia 17 de
fe ve re i ro, en vol ve di re ta men te o Mu ni cí pio, a co mu ni da -
de e a Agên cia de De sen vol vi men to do Esta do de To -
can tins (AD-Tocantins). Nes sa par ce ria, cabe à Pre fe i tu -
ra a do a ção do ma te ri al ne ces sá rio à cons tru ção das
ca sas. Os be ne fi ci a dos en tram com os lo tes e são res -
pon sá ve is pe los tra ba lhos de edi fi ca ção das ha bi ta -
ções. Qu an to ao Esta do, suas obri ga ções mais im por -
tan tes são ba si ca men te as se guin tes: ga ran tir a co ber -
tu ra dos cus tos que lhe fo ram atri bu í dos du ran te to das
as eta pas do pro je to e pro mo ver toda a as sis tên cia téc -
ni ca ne ces sá ria du ran te a cons tru ção das mo ra di as. 

Com essa me to do lo gia, a co mu ni da de en vol vi -
da no mu ti rão vem par ti ci pan do de ofi ci nas de tra ba -
lho e apren den do com os téc ni cos da AD-Tocantins
os prin cí pi os bá si cos que de vem ser ob ser va dos na
cons tru ção das uni da des ha bi ta ci o na is.

O mu ti rão pre vê a cons tru ção de 36 ca sas po pu -
la res. Os re cur sos es ta du a is são da or dem de R$95
mil, o que re pre sen ta um in ves ti men to de R$2.640,00
para cada mó du lo cons tru í do. É im por tan te res sal tar
que a con clu são do pro je to já está mar ca da para o
pró xi mo dia 10 do cor ren te.

A ini ci a ti va de mo bi li za ção co mu ni tá ria para a
so lu ção dos seus pro ble mas no mu ni cí pio de Pa ra í so
foi uma das prin ci pa is ban de i ras de cam pa nha de fen -
di das pelo en tão can di da to a Pre fe i to, Hi der Alen car.

Co nhe ci do como De pu ta do dos mais atu an tes
nas duas úl ti mas le gis la tu ras na Assem bléia Le gis la -
ti va de To can tins, Hi der Alen car foi ele i to com bri lhan -
tis mo nas úl ti mas ele i ções mu ni ci pa is.

Logo após sua pos se no úl ti mo mês de ja ne i ro,
tra tou de co lo car em prá ti ca um dos com pro mis sos
as su mi dos du ran te a cam pa nha. Tra ta va-se jus ta -
men te da exe cu ção do ”Mu ti rão da Casa Pró pria“.
Assim, com a aju da da po pu la ção e com o apo io do
Go ver no Si que i ra Cam pos, o pro gra ma de ad mi nis -
tra ção mu ni ci pal em Pa ra í so co me ça a ser im ple men -
ta do de ma ne i ra ace le ra da. 

Por tan to, com pro pos tas so ci a is ba ra tas e cri a ti -
vas, o atu al Pre fe i to está con se guin do mo ti var a ma i o -
ria da po pu la ção. Acom pa nhan do esse oti mis mo, ou -
tros pro gra mas com am pla par ti ci pa ção co mu ni tá ria
já co me çam a ser di vul ga dos, in clu si ve o ”Pro je to Cal -
ça da“, que pro me te uma mo bi li za ção ain da ma i or da
co mu ni da de em suas ruas e em seus ba ir ros.

Ine ga vel men te, ape sar das enor mes di fi cul da des
fi nan ce i ras en con tra das pe los no vos Pre fe i tos na ma i o -
ria dos mu ni cí pi os bra si le i ros, ain da é pos sí vel re a li zar
uma boa ges tão mu ni ci pal. To da via, é pre ci so ad mi nis -
trar com de di ca ção, com trans pa rên cia, com idéi as ino -
va do ras e com par ti ci pa ção po pu lar. Des sa ma ne i ra,
pro je tos que são apa ren te men te sim ples po dem se
trans for mar em re a li za ções de alta re le vân cia so ci al.
Nes se sen ti do, po de mos di zer que o mu ni cí pio de Pa ra -
í so já co me çou a dar um bom exem plo a todo o Bra sil.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, to dos
nós sa be mos que o mu ti rão é uma das ma ne i ras mais 
efi ca zes de mo bi li za ção so ci al que visa a pro du ção
de mo ra di as dig nas, de equi pa men tos co mu ni tá ri os
ou de in fra-estrutura com ba i xos cus tos. O pro ces so
de pro du ção des ses equi pa men tos ba se ia-se na aju -
da mú tua e no tra ba lho co le ti vo. 

A au to cons tru ção é uma das mais efi ci en tes
ações con jun tas da co mu ni da de com vis tas a pro du zir
um bem de in te res se de to dos os seus mem bros. Di ver -
sas ex pe riên ci as re a li za das em al guns mu ni cí pi os bra -
si le i ros já de mons tra ram que, de for ma es pon tâ nea e
com a aju da sin ce ra dos po de res pú bli cos, os seg men -
tos mais po bres têm se mo bi li za do e pro va do que o re -
sul ta do do seu tra ba lho co le ti vo pode ser bas tan te efi ci -
en te no com ba te ao cres cen te dé fi cit ha bi ta ci o nal.

A ação das au to ri da des pú bli cas em pro je tos de
mu ti rão deve bus car sem pre a pre ser va ção dos va lo -
res das co mu ni da des en vol vi das. É jus ta men te a par -
tir do res pe i to a es sas par ti cu la ri da des cul tu ra is que
deve ocor rer todo o pro ces so de en ga ja men to co le ti -
vo. Só as sim será pos sí vel im pul si o nar os pro gra mas
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de de sen vol vi men to co mu ni tá rio com a par ti ci pa ção
di re ta dos in di ví du os.

No mu ni cí pio de Pa ra í so, a Pre fe i tu ra tem pro cu -
ra do es ti mu lar ao má xi mo a pre sen ça da co mu ni da de 
na dis cus são dos seus pró pri os pro ble mas, res pe i -
tan do ao mes mo tem po os prin cí pi os mais tra di ci o na -
is da vida co mu ni tá ria. Des sa ma ne i ra, o Pre fe i to tem
con se gui do, com mu i to su ces so, abrir ca na is de en -
ten di men tos en tre a ad mi nis tra ção pú bli ca e a po pu -
la ção lo cal. O ob je ti vo da au to ri da de mu ni ci pal tem
sido jus ta men te o de mo ti var o povo para as su mir di -
re ta men te a ge rên cia dos pro je tos do seu in te res se.
Ela sabe per fe i ta men te que a par ti ci pa ção dos ha bi -
tan tes em to das as de ci sões re la ti vas aos pro je tos de
mu ti rão é de fun da men tal im por tân cia para o su ces so 
dos em pre en di men tos que pre ten de exe cu tar.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, o mu ti rão
da mo ra dia que está sen do exe cu ta do pela ges tão do
Pre fe i to Hi der Alen car é ino va dor por que leva em con si -
de ra ção o modo de vida da po pu la ção atin gi da pelo pro -
je to. Por esse mo ti vo, a co mu ni da de tem res pon di do
com um alto grau de en ga ja men to na ges tão do pro ces -
so cons tru ti vo. Por exem plo, des de o iní cio do pro je to,
ela tem de mons tra do o má xi mo de cu i da do com os ma -
te ri a is que são en tre gues pelo po der pú bli co.

Gos ta ria de ter mi nar este pro nun ci a men to di -
zen do que o mu ti rão da mo ra dia em Pa ra í so me re ce
ser de ba ti do nes ta Casa por que é ino va dor. Em sín te -
se, suas li nhas mes tras es tão li vres dos ví ci os já co -
nhe ci dos e que pro vo ca ram o fra cas so de vá ri as ini ci -
a ti vas se me lhan tes em ou tros lu ga res do Bra sil.

Fi nal men te, quan do os pré-requisitos de en ga -
ja men to de li be ra do e cons ci en te são es ta be le ci dos,
ali a dos à in dis pen sá vel ori en ta ção téc ni ca, sis te ma ti -
za ção e or ga ni za ção do tra ba lho, as ex pe riên ci as
des sa na tu re za ob têm êxi to. É jus ta men te isso que
está acon te cen do ago ra no mu ni cí pio de Pa ra í so.

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

Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou cos dias,
abor dei, nes te Ple ná rio, al guns as pec tos do Re la tó rio
Anu al do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio Exte ri or e tive a opor tu ni da de de ex por as van ta -
gens da ins ta la ção de di ver sos fó runs se to ri a is e ado -
ção do Pro gra ma Bra sil Empre en de dor.

Hoje que ro fa lar so bre a im por tân cia de al gu mas
ou tras ati vi da des co man da das por esse mes mo Mi nis -
té rio, ati vi da des que con si de ro por de ma is re le van tes
no nos so es tá gio de de sen vol vi men to e aprove i ta men -
to das po ten ci a li da des de nos sa mão-de-obra.

O pri me i ro pon to a ser abor da do é o Pro gra ma
do Arte sa na to Bra si le i ro – PAB, cri a do em 1999, para
pres tar apo io e ca pa ci tar os pe que nos em pre en de do -
res, ge ra do res de ren da e em pre go fa mi li ar, bem
como ten do em mira as pec tos do res ga te e pre ser va -
ção da cul tu ra po pu lar bra si le i ra.

Esse pro gra ma con so li dou-se no ano 2000, com 
a re a li za ção, no mês de mar ço, em Bra sí lia, de en con -
tro de ava li a ção, com a pre sen ça de 16 téc ni cos mul ti -
pli ca do res e re pre sen tan tes de 19 nú cle os de pro du -
ção in te gran tes do Pro gra ma. No mês de no vem bro,
re a li zou-se a mos tra ”Espa ço Bra sil“, na XI Fe i ra Na -
ci o nal do Arte sa na to, em Belo Ho ri zon te.

Pas san do dos pro du tos ori gi ná ri os das ca ma -
das mais po pu la res para os mais com ple xos e ela bo -
ra dos, deu-se pros se gui men to ao Acor do Au to mo ti vo
Bi la te ral en tre o Bra sil e a Argen ti na, trans for ma do, no 
ano 2000, em Acor do Au to mo ti vo do Mer co sul, que foi 
en ca mi nha do para o re gis tro pro to co lar na Se cre ta ria
da Asso ci a ção La ti no-Americana de Inte gra ção –
ALADI e está em vi gor des de 1º de ja ne i ro de 2001.

Qu an to ao co mér cio ele trô ni co, ou tro dos itens
abran gi dos pelo re la tó rio, o Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, o Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia e o Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão cri a ram, pela Por ta ria Inter mi -
nis te ri al nº 47, de 3 de agos to de 2000, o Co mi tê Exe -
cu ti vo de Co mér cio Ele trô ni co, cujo ob je ti vo é pro mo -
ver o de sen vol vi men to des sa ati vi da de que bem re -
tra ta a so ci e da de da in for ma ção, ten do em vis ta no -
vas tec no lo gi as e in fra-estruturas as so ci a das, e in te -
grar e co or de nar as ini ci a ti vas nes se cam po en tre o
go ver no e a so ci e da de ci vil.

Cum pre fri sar que esse co mi tê será com pos to
por re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os do De sen vol vi -
men to, Ciên cia e Tec no lo gia, Pla ne ja men to, Re la -
ções Exte ri o res, Co mu ni ca ções e da Agên cia Na ci o -
nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL, além de seis re -
pre sen tan tes da co mu ni da de em pre sa ri al e um re pre -
sen tan te da co mu ni da de aca dê mi ca.

O Co mi tê foi di vi di do em sub co mi tês para atu a -
ção con for me áre as es pe cí fi cas, que são: me i os de
pa ga men to para co mér cio ele trô ni co; eco no mia do
co mér cio ele trô ni co; co o pe ra ção e as pec tos in ter na -
ci o na is do co mér cio ele trô ni co e da pro pri e da de in te -
lec tu al; apli ca ções e pro je tos em co mér cio ele trô ni co;
tec no lo gi as e pro du to; e co mér cio ele trô ni co para a
pe que na e mé dia em pre sa.

Devo di zer que es tou com di fi cul da de para sin te ti -
zar a vas ta gama de ati vi da des em que atu ou o Mi nis té -
rio do De sen vol vi men to no ano 2000. Mas não pos so
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de i xar de men ci o nar um se tor que es ta va mo ri bun do no 
Bra sil e que vem sen do re vi ta li za do: a in dús tria na val.

Para isso, foi ne ces sá ria a im ple men ta ção de al -
gu mas mu dan ças na sis te má ti ca de fi nan ci a men to com 
re cur sos do Fun do de Ma ri nha Mer can te – FMM, vi san -
do a ajus tar os cus tos in ter nos aos cus tos in ter na ci o na -
is. Ade ma is, o per cen tu al má xi mo de co ber tu ra de fi -
nan ci a men to foi ele va do de 85% para 90%. Com es sas
me di das, os re sul ta dos não se fi ze ram es pe rar.

A Pe tro brás já anun ci ou a com pra de qua tro pe -
tro le i ros e mais 22 em bar ca ções de sua fro ta de apo -
io, nos va lo res de, res pec ti va men te, 160 mi lhões de
dó la res e 316,5 mi lhões de dó la res. A Bras mar, fi li al
bra si le i ra da di na mar que sa Ma ersk, ma i or em pre sa
de na ve ga ção do mun do, tam bém já anun ci ou seu in -
te res se em en co men dar na vi os no mer ca do in ter no. E 
o es ta le i ro Pro nar, no Rio de Ja ne i ro, re ce beu en co -
men das re cen tes para cons tru ção de qua tro em bar -
ca ções. Com isso, a in dús tria na val bra si le i ra pode
res pi rar mais ali vi a da.

Qu an to ao co mér cio ex te ri or, no ano 2000, fo -
ram le va das a efe i to 17 in ves ti ga ções an ti dum ping,
das qua is nove re sul ta ram em apli ca ções de me di das 
em fa vor de pro du to res bra si le i ros, e fo ram ini ci a das
ou tras nove in ves ti ga ções. Hou ve tam bém a par ti ci -
pa ção do Mi nis té rio na de fe sa de pro du to res bra si le i -
ros em ações an ti dum ping em ou tros pa í ses, como
Argen ti na, Ca na dá, Mé xi co e União Eu ro péia.

Além des sas ações, o go ver no tem uti li za do os
me i os di plo má ti cos na de fe sa de pro du tos bra si le i ros
de alta tec no lo gia, como os aviões da Embra er, que
es tão in co mo dan do, e mu i to, os in te res ses de con cor -
ren tes dos pa í ses de sen vol vi dos.

Mas, como o Bra sil ain da não tem a cul tu ra da
ex por ta ção, que os pe que nos em pre en de do res con si -
de ram ser di fí cil e bu ro crá ti ca, o Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, em par ce ria
com o Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go e com o Ser -
vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Indus tri al – SENAI,
con clu iu com êxi to, no se gun do se mes tre do ano pas -
sa do, a pri me i ra fase do Pro gra ma de For ma ção de
Agen tes de Co mér cio Exte ri or. Fo ram tre i na dos 810
agen tes em to dos os Esta dos, para ser vi rem de mul ti -
pli ca do res de co nhe ci men to jun to aos pe que nos em -
pre en de do res de suas re giões. Esse pro gra ma é
com ple men ta do, atra vés da Inter net, pelo pro je to de
edu ca ção à dis tân cia da Rede Na ci o nal de Agen tes
de Co mér cio Exte ri or – Re de a gen tes. E, fi nal men te, no
que se re fe re ao co mér cio ex te ri or, fo ram re a li za dos os
Encon tros de Co mér cio Exte ri or em 26 ci da des, des de
seu iní cio em 1997, abran gen do um to tal de 14 mil par ti -

ci pan tes e sete mil em pre sas, das qua is 72% são mi -
cro, pe que nas e mé di as em pre sas.

Para fi na li zar os itens que me pro pus abor dar
nes ta fala de hoje, se ria im per doá vel a omis são das
ações do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or na re es tru tu ra ção da in dús tria bra -
si le i ra. Em al guns ca sos de pro cu ra da aju da go ver -
na men tal, o Mi nis té rio ori en tou as em pre sas no sen ti do 
de que era pos sí vel uma so lu ção in ter na, prin ci pal men -
te com cor te de cus tos e au men to de pro du ti vi da de. Em
ou tros ca sos, a aju da foi con di ci o na da ao cum pri men to
de de ter mi na das ações, como a ex pan são dos ne gó ci -
os, o au men to da com pe ti ti vi da de e a trans pa rên cia nas 
de ci sões da go ver nan ça cor po ra ti va.

Caso sig ni fi ca ti vo e que vale a pena des ta car foi
o des cru za men to aci o ná rio da Com pa nhia Vale do
Rio Doce e da Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal, con -
du zi do pelo Mi nis té rio e pelo BNDES, que atu a ram
como fa ci li ta do res do diá lo go en tre os aci o nis tas con -
tro la do res. O im pas se exis ten te foi re sol vi do com a
ob ten ção de um acor do mu tu a men te sa tis fa tó rio, em
que cada uma das em pre sas co lo ca va à ven da ati vos
cor res pon den tes às par ti ci pa ções cru za das.

Por fim, a re es tru tu ra ção da pe tro quí mi ca bra si le i -
ra, que se fez ne ces sá ria, por que, após a pri va ti za ção, a 
exis tên cia de par ti ci pa ções aci o ná ri as múl ti plas re dun -
dou na pa ra li sa ção dos in ves ti men tos, pre ju di can do
prin ci pal men te o Pólo Pe tro quí mi co de Ca ma ça ri e pro -
vo can do uma es tag na ção tem po rá ria que in vi a bi li za ria
a mo der ni za ção im pres cin dí vel ao se tor.

Após mais de um ano de ne go ci a ções, o
BNDES apo i ou, no le i lão da Com pa nhia Pe tro quí mi -
ca do Nor des te – COPENE, que do mi na 40% do mer -
ca do, o pro je to de re es tru tu ra ção pro pos to pelo gru po 
Ultra, pos si bi li tan do a uma em pre sa bra si le i ra as su -
mir o con tro le de uma li nha de pro du ção es tra té gi ca
para o de sen vol vi men to na ci o nal.

Qu e ro di zer aos no bres Co le gas que pro cu rei
sin te ti zar ao má xi mo esta abor da gem, ain da que par -
ci al, do re la tó rio do Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or do ano 2000, mas é ta -
ma nha a quan ti da de de re a li za ções, que tor na im pos -
sí vel uma ex po si ção mais bre ve sem que se omi tam
ações por de ma is im por tan tes.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer -
rar os tra ba lhos, lem bran do as Sras. e aos Srs. Se na -
do res que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria, a re a li zar-se no dia 2 de maio, quar ta-feira,
às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:
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                                                  ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são. 

(Encer ra-se a ses são às 14 ho ras e 02 mi nu tos.)
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Ata da 1ª Re u nião, em 27 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. Edu ar do Su plicy

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras e 8 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Não
há, em ple ná rio, quo rum re gi men tal para a aber tu ra
da ses são.

O Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e eu pró -
prio te ría mos pro nun ci a men tos a fa zer. 

Per gun to ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos se quer que seja dado como lido o seu pro nun ci a -
men to, que ver sa so bre ques tões re la ti vas ao Esta do
de To can tins.

(Aqui es cên cia do Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos)

De ter mi no, por tan to, a sua pu bli ca ção.
O meu pro nun ci a men to é um his tó ri co do Pro -

gra ma Espe ci al de Tre i na men to, o PET. Nele faço
uma aná li se da de ci são do Mi nis té rio da Edu ca ção e
Cul tu ra de aca bar com esse pro gra ma de com pro va -
do su ces so pe da gó gi co. 

Peço que tam bém seja dado como lido esse
pro nun ci a men to, no qual faço uma aná li se da im por -
tân cia de o MEC re ver a sua de ci são e, por tan to, para
que se dê con ti nu i da de a esse pro gra ma de edu ca -
ção tão im por tan te e que tem dado pos si bi li da des a
mi lha res de jo vens no Bra sil de pros se gui rem seus
es tu dos. Esse cur so, sem dú vi da, con tri bui para a me -
lho ria do en si no su pe ri or.

Nos ter mos do § 2º do art. 155 do Re gi men to
Inter no, será des pa cha do o Expe di en te que se en -
con tra so bre a mesa.

É o se guin te o Expe di en te des pa cha do:

EXPEDIENTE DESPACHADO
(Art. 155, § 2º, do Re gi men to Inter no)

PARECERES

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

PARECERES NºS 227 E 228, DE 2001
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

PARECER Nº 227, DE 2001

So bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 449, de 1999, de au to ria do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990

(Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do
aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur -
sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta -
la res.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O pro je to em aná li se, do emi nen te Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, al te ra o art. 43 da Lei Orgâ ni ca da Sa ú -
de (Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990), que
pas sa a vi go rar acres ci do de três pa rá gra fos.

O pri me i ro des ses no vos pa rá gra fos au to ri za os
hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no a des ti nar até
25% de seus le i tos ope ra ci o na is ao aten di men to
pres ta do me di an te re mu ne ra ção, seja ela pro ve ni en -
te de pa ga men to di re to (pa ci en tes par ti cu la res) ou de
con vê ni os com pla nos e se gu ros de sa ú de. O dis po si -
ti vo es ta be le ce que esse aten di men to será fe i to em
con di ções si mi la res às da as sis tên cia pres ta da aos
de ma is pa ci en tes do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS),
per mi tin do que haja di fe ren ci a ção ape nas quan to ao
pa drão de ho te la ria.

O se gun do exi ge que os re cur sos ob ti dos na for -
ma des cri ta aci ma se jam in te gral men te uti li za dos na
ma nu ten ção do hos pi tal e na me lho ria das con di ções
de aten di men to.

O ter ce i ro e úl ti mo pa rá gra fo acres ci do atri bui
ao Con se lho Esta du al de Sa ú de, em obe diên cia ao
dis pos to no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de de -
zem bro de 1990, a obri ga ção de de li be rar so bre a
apli ca ção do dis pos to no § 1º.

A lei ori gi na da en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

A ma té ria está sob de li be ra ção des ta Co mis são
em ca rá ter ter mi na ti vo, ten do sido ob je to de re que ri -
men to de in for ma ção – en vi a do ao Se nhor Mi nis tro da 
Sa ú de, so li ci tan do in for ma ções so bre os hos pi ta is
uni ver si tá ri os e de en si no, e cuja res pos ta en con -
tra-se ane xa da ao pro ces sa do – e de uma au diên cia
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pú bli ca, re a li za da em 22 de mar ço pas sa do, da qual
par ti ci pa ram o Se cre tá rio de Assis tên cia à Sa ú de, do
Mi nis té rio da Sa ú de, o Di re tor do De par ta men to de
Desen vol vi men to do Ensi no Su pe ri or, do Mi nis té rio da
Edu ca ção, e o Dr. Adib Ja te ne, ex-Ministro da Sa ú de.

O pro je to, por fim, re ce beu uma emen da do seu
pro po si tor.

II – Aná li se

A pro po si ção em exa me de mons tra o ele va do
sen so de opor tu ni da de e o pro fun do com pro me ti men -
to so ci al de seu au tor.

Acres ça-se a isso o fato de que as ad mi nis tra -
ções dos hos pi ta is uni ver si tá ri os es tão sen do ques ti -
o na das pelo Mi nis té rio Pú bli co, es pe ci al men te no
Esta do de São Pa u lo, em vir tu de de já ope ra rem, na
prá ti ca, con for me o mo de lo pro pos to no pro je to de lei
em apre ço.

Tem ra zão o Mi nis té rio Pú bli co quan do ar gu -
men ta que a atu a ção do Po der Pú bli co – se gun do
prin cí pio bá si co do Di re i to Admi nis tra ti vo – deve li mi -
tar-se ao que a lei per mi te, ex pli ci ta men te. Esses es -
ta be le ci men tos, por tan to, não po de ri am es tar uti li -
zan do esse me ca nis mo de fi nan ci a men to, ain da que
te nham to dos os mo ti vos para fa zê-lo.

O pro je to de lei vem re me di ar essa si tu a ção, evi -
tan do que os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no per -
cam essa im por tan te fon te de re cur sos e se tor nem
eco no mi ca men te in viá ve is. Essa idéia se faz ain da
mais sig ni fi ca ti va quan do se sabe que o SUS tem sido 
in ca paz de fi nan ci ar sa tis fa to ri a men te o aten di men to
uni ver sal ide a li za do.

É pos sí vel que se ques ti o ne a cons ti tu ci o na li da -
de da pro po si ção, ten do em vis ta o art. 196 da Car ta
Mag na, que pre vê o aces so uni ver sal e igua li tá rio às
ações e ser vi ços de sa ú de. Po rém, as sim como o Di -
re i to pre vê a iso no mia ho ri zon tal, com base no prin cí -
pio de que to dos são igua is pe ran te a lei, ele con tem -
pla tam bém a iso no mia ver ti cal, com o ob je ti vo de
tem pe rar o ri gor da nor ma ge ral, que de ter mi na o de -
ver de “tra tar os igua is igual men te e os de si gua is de
for ma de si gual”.

O pro je to en con tra res pal do nes ses prin cí pi os,
já que pre vê igua is con di ções de as sis tên cia para o

pa ci en te do SUS e o pa ci en te de con vê nio e as sis tên -
cia paga e as sis tên cia gra tu i ta, para aten der tan to
aos que po dem quan to aos que não po dem pa gar.

Não há, a nos so ver, no re tro ci ta do art. 196 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, qual quer pro i bi ção de as en ti -
da des, ain da que pú bli cas, co bra rem por seus ser vi -
ços. A ex pres são “a sa ú de é di re i to de to dos e de ver
do Esta do” não im pli ca gra tu i da de dos ser vi ços de sa -
ú de. Qu a se o mes mo ra ci o cí nio pode ser apli ca do à
edu ca ção, con for me es ta be le ce o art. 205, que in for -
ma ser “a edu ca ção, di re i to de to dos e de ver do Esta -
do e da fa mí lia”, não fos se a inar re dá vel im po si ção
pre vis ta no in ci so IV do art. 206, que de ter mi na “a
gra tu i da de do en si no pú bli co em es ta be le ci men tos
ofi ci a is”.

Assim, na au sên cia de ve da ção cons ti tu ci o nal,
pode o le gis la dor in fra cons ti tu ci o nal tra tar am pla men -
te da ma té ria, des de que não es ta be le ça pro i bi ção
não pre vis ta pelo cons ti tu in te ori gi ná rio que, no caso,
ao tra tar do fi nan ci a men to do Sis te ma Úni co de Sa ú -
de, pre vê, ex pres sa men te, que ou tras fon tes de re -
cur sos, que não os re cur sos da se gu ri da de so ci al, po -
de rão fi nan ciá-lo, ver bis:

“Art. 198. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. O sis te ma úni co de sa ú -

de será fi nan ci a do, nos ter mos do art. 195,
com re cur sos do or ça men to da se gu ri da de
so ci al, da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além de ou tras
fon tes." (gri fo nos so)

A ex pres são fi nal des ta ca da re pre sen ta, s.m.j., 
per mis si vo cons ti tu ci o nal para que os ge ren ci a do res 
do sis te ma pos sam re cor rer a ou tras fon tes de re -
cur sos que não so men te os des ti na dos pelo Orça -
men to da Se gu ri da de So ci al.

Assim, não há res tri ção cons ti tu ci o nal para que
o le gis la dor pos sa am pli ar as fon tes de re cur sos des -
ti na das a su prir as ne ces si da des do Sis te ma Úni co
de Sa ú de, des de que vise ao aces so uni ver sal e igua -
li tá rio às ações e ser vi ços para a sua pro mo ção, pro -
te ção e re cu pe ra ção [da sa ú de].

De ou tro lado, en ten de mos que o pro je to de lei,
se apro va do, con tri bu i rá para am pli ar o aten di men to às 
pes so as que de man dam os hos pi ta is uni ver si tá ri os e
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de en si no, em ra zão de pro pi ci ar con di ções ma te ri a is
para que ma i or nú me ro de usuá ri os pos sa ser aten di -
do em con di ções com pa tí ve is com a dig ni da de hu ma -
na, que é um dos fun da men tos do Esta do bra si le i ro,
inscul pi do logo no pór ti co da Car ta de 1988 (art. 1º).
A pro pos ta, des se modo, obe de ce ao dis pos to no
art. 196, no que se re fe re à ga ran tia do aces so uni ver -
sal e igua li tá rio aos ser vi ços de sa ú de.

De ve mos res sal tar, ain da, que não en con tra -
mos óbi ces à tra mi ta ção do pro je to, quan to aos as -
pec tos dou tri ná ri os e ju ris pru den ci a is, na pes qui sa
que em pre en de mos so bre o as sun to. Acre di ta mos
que a pre o cu pa ção do Mi nis té rio Pú bli co de São Pa u -
lo a res pe i to da uti li za ção de ou tras fon tes de fi nan ci a -
men to pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de deve ser atri bu í -
da à fal ta de le gis la ção que dis ci pli ne a ma té ria. Com
a apro va ção do pro je to, cre mos que fi ca rão afas ta das
tais ob je ções, pois res ta ria ob ser va do o prin cí pio da
le ga li da de da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Ade ma is, en si nam os exe ge tas – em ob ser vân -
cia ao prin cí pio da in de pen dên cia dos Po de res, nes te
caso, a do Le gis la ti vo – que a dú vi da mi li ta em fa vor
do re co nhe ci men to da cons ti tu ci o na li da de de qual -
quer ma té ria en quan to não hou ver en ten di men to
dou tri ná rio ou ju di ci al que fir me o en ten di men to con -
trá rio. So men te nos ca sos de fla gran te in cons ti tu ci o -
na li da de deve ser obs ta da a tra mi ta ção de pro po si -
ções le gis la ti vas. O que não é o caso da ma té ria em
exame, so bre cuja cons ti tu ci o na li da de não te mos
dú vi da, con for me ates tam os nos sos co men tá ri os
aci ma.

Além dis so, como tam bém lem brou o Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, a pró pria Lei dos Pla nos e Se gu ros
de Sa ú de já pre vê o res sar ci men to ao SUS pelo aten -
di men to pres ta do aos be ne fi ciá ri os des ses pla nos e
se gu ros. No te-se que isso foi fe i to por que, até o ad -
ven to da que la lei, esse aten di men to – que na ma i o ria
das ve zes abran ge os pro ce di men tos mais com ple -
xos e ca ros, já que, no Bra sil, os hos pi ta is pú bli cos
cons ti tu em os es ta be le ci men tos de ex ce lên cia ou,
em mu i tos ca sos, os úni cos dis po ní ve is para o aten di -
men to a emer gên ci as, por exem plo – era fe i to de for -
ma gra tu i ta, isen tan do as ope ra do ras de pla nos e se -
gu ros de sa ú de dos en car gos com tais tra ta men tos.

Re la ti va men te à emen da apre sen ta da, im por ta
obser var que ao mes mo tem po em que este pro je to
foi apre sen ta do ao Se na do Fe de ral, o Con se lho Na -

ci o nal de Sa ú de im ple men ta va uma sé rie de ini ci a ti -
vas no sen ti do de bus car pro pos tas e so lu ções para
al guns dos pro ble mas re fe ren tes à in te gra ção dos
hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no ao Sis te ma Úni co
de Sa ú de.

Duas gran des ofi ci nas de tra ba lho fo ram re a li za -
das, res pec ti va men te em abril e agos to do ano pas sa -
do, com par ti ci pa ção dos seg men tos in te res sa dos:
dos pró pri os hos pi ta is (in clu in do di re to res, ad mi -
nistra do res, pro fes so res e a Asso ci a ção Bra si le i ra
de Hos pi ta is Uni ver si tá ri os e de Ensi no), re i to res de
vá ri as uni ver si da des, di re to res de al gu mas fa cul da -
des de Me di ci na, re pre sen tan tes da Se cre ta ria de
Ensi no Su pe ri or do Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des -
por to, do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, da Se cre -
ta ria de Assis tên cia à Sa ú de, da Se cre ta ria de Po lí ti -
cas de Sa ú de e do Fun do Na ci o nal de Sa ú de do Mi -
nis té rio da Sa ú de, do Con se lho Na ci o nal de Se cre tá -
ri os Esta du a is de Sa ú de e do Con se lho Na ci o nal de
Se cre tá ri os Mu ni ci pa is de Sa ú de, al guns se cre tá ri os
es ta du a is e mu ni ci pa is de sa ú de e re pre sen tan tes de
as so ci a ções de do cen tes do en si no su pe ri or, de mé -
di cos, de mé di cos re si den tes e de en fer me i ros, bem
como da Asso ci a ção Bra si le i ra de Sa ú de Co le ti va e
do pró prio Con se lho Na ci o nal de Sa ú de.

Suas con clu sões e re co men da ções fo ram pu -
blicadas nos nú me ros 5/6 (maio/ju nho) e 9/10 (se -
tem bro/ou tu bro) do Bo le tim do Con se lho Na ci o nal
de Sa ú de e tra zem pro pos tas e so lu ções para al guns
dos pro ble mas re fe ren tes à in te gra ção dos hos pi ta is
uni ver si tá ri os e de en si no ao Sis te ma Úni co de Sa ú de 
e à so bre vi vên cia des sas ins ti tu i ções, in clu si ve so bre
a ma té ria do Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de
1999.

A emen da apre sen ta da pelo Se na dor Lú cio
Alcân ta ra con sis te, exa ta men te, no apro ve i ta men to
de al gu mas das mais im por tan tes des sas su ges tões e
pro pos tas, para o apri mo ra men to de sua pro po si ção.

As al te ra ções pro mo vi das, pela emen da, no tex -
to ori gi nal do pro je to con sis te em:

1 – am pli ar a mo da li da de de as sis tên cia me di an -
te res sar ci men to a “pa ci en tes que se en con trem
cober tos por pla nos ou se gu ros de sa ú de” – li mi ta da, 
na re da ção ori gi nal, ape nas à in ter na ção (le i tos ope -
ra ci o nais) – a toda a ca pa ci da de as sis ten ci al do hos -
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pi tal (as sis tên cia am bu la to ri al, do mi ci li ar, exa mes,
pro gra mas etc.);

2 – trans fe rir a de fi ni ção dos per cen tu a is dos le i -
tos e da ca pa ci da de as sis ten ci al que po de rão ser
des ti na dos a es ses pa ci en tes para as ins tân ci as de
pac tu a ção do SUS (Co mis são Inter ges to res Bi par ti -
te), em cada uni da de fe de ra da, para se rem de fi ni dos
anu al men te em re fe rên cia a cada hos pi tal uni ver si tá -
rio e de en si no exis ten te;

3 – de ter mi nar que os per cen tu a is de le i tos e da
ca pa ci da de as sis ten ci al des ti na dos a pa ci en tes pa -
gan tes, de cada hos pi tal uni ver si tá rio e de en si no, se -
jam pac tu a dos en tre os ór gãos di ri gen tes es ta du al e
mu ni ci pal do Sis te ma Úni co de Sa ú de e a di re ção do
hos pi tal, ou vi dos o con se lho es ta du al de sa ú de e o
con se lho de sa ú de do mu ni cí pio em que se lo ca li za o
hos pi tal;

4 – es ta be le cer a oi ti va do Con se lho Na ci o nal
de Sa ú de na re gu la men ta ção da lei ori gi na da des te
pro je to.

Por fim, ela man tém o dis po si ti vo que obri ga a
uti li za ção in te gral dos re cur sos ob ti dos em de cor rên -
cia da re mu ne ra ção da as sis tên cia a pa ci en tes usuá -
ri os de pla nos e se gu ros de sa ú de para a ma nu ten -
ção do hos pi tal e a me lho ria das con di ções de aten di -
men to.

Con si de ra mos, quan to ao mé ri to, que essa
emen da tem o res pal do e o apo io dos prin ci pa is in te -
res sa dos na ma té ria, sen do essa, ain da, a opi nião
pre va len te na au diên cia pú bli ca re a li za da para ins tru ir 
a apre ci a ção do pro je to.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela Apro va ção do 
Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, quan to ao
mé ri to e, tam bém, em ra zão de seu ca rá ter ten ni na ti -
vo nes ta Co mis são, quan to aos as pec tos de cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, e pelo
aca ta men to da Emen da nº 1-CAS. (Subs ti tu ti vo)

Sala da Co mis são, 29 de no vem bro de 2000. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor – 
Tião Vi a na (con tra) – Mo re i ra Men des – Ro me ro
Jucá – José Alen car – Edi son Lo bão – He lo i sa He -
le na (con tra) – Djal ma Bes sa – Le o mar Qu in ta ni lha 

– Luiz Pon tes – Car los Be zer ra – Ju vên cio da Fon -
se ca – Hen ri que Lo yo la – Ri car do San tos (abs ten -
ção) – Lú cio Alcân ta ra, (au tor do Pro je to) – Jú lio
Edu ar do (con tra) – Pe dro Si mon – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos.

EMENDA
(Ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999)

Alte ra o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 
de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da
Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni -
ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes
de in ter na ções hos pi ta la res.

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do
nº 449, de 1999, a se guin te re da ção:

“Art. 1º O art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 
de se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar
acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

‘Art. 43. .................................................
§ 1º Os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de

en si no po de rão des ti nar par te de seus le i tos 
ope ra ci o na is e ca pa ci da de as sis ten ci al a
pa ci en tes que se en con trem co ber tos por
pla nos ou se gu ros de sa ú de para as sis tên -
cia, me di an te res sar ci men to, em con di ções
si mi la res às da as sis tên cia pres ta da aos de -
ma is pa ci en tes do Sis te ma Úni co de Sa ú de, 
ad mi tin do-se di fe ren ci a ções ape nas no pa -
drão de ho te la ria.

§ 2º Os re cur sos ob ti dos na for ma do
pa rá gra fo an te ri or de ve rão ser in te gral men te 
uti li za dos para a ma nu ten ção do hos pi tal e
a me lho ria das con di ções de aten di men to.

§ 3º Na re gu la men ta ção des ta lei será
ou vi do o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de.

§ 4º Em cada uni da de fe de ra da, o per -
cen tu al de le i tos ope ra ci o na is e da ca pa ci -
da de as sis ten ci al a ser des ti na da a pa ci en -
tes que se en con trem co ber tos por pla nos
ou se gu ros de sa ú de, de que tra ta o § 1º,
será pac tu a do, anu al men te, em re fe rên cia a
cada hos pi tal uni ver si tá rio e de en si no exis -
ten te, en tre os ór gãos di ri gen tes es ta du al e
mu ni ci pal do SUS e a di re ção do hos pi tal,
ou vi dos o con se lho es ta du al de sa ú de e o
con se lho de sa ú de do mu ni cí pio em que se
lo ca li za o hos pi tal."
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PARECER Nº 228, DE 2001

So bre as emen das apre sen ta das, em 
tur no su ple men tar, à Emen da nº 1-CAS
(Subs ti tu ti vo) ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 449, de 1999, de au to ria do Se na dor 
Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990
(Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do
aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur -
sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta -
la res.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O pro je to em aná li se, do emi nen te Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, al te ra o art. 43 da Lei Orgâ ni ca da Sa ú -
de (Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990), que
pas sa a vi go rar acres ci do de três pa rá gra fos.

O pri me i ro des ses no vos pa rá gra fos au to ri za os
hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no a des ti nar até
25% de seus le i tos ope ra ci o na is ao aten di men to
pres ta do me di an te re mu ne ra ção, seja ela pro ve ni en -
te de pa ga men to di re to (pa ci en tes par ti cu la res) ou de
con vê ni os com pla nos e se gu ros de sa ú de. O dis po si -
ti vo es ta be le ce que esse aten di men to será fe i to em
con di ções si mi la res às da as sis tên cia pres ta da aos
de ma is pa ci en tes do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS),
per mi tin do que haja di fe ren ci a ção ape nas quan to ao
pa drão de ho te la ria.

O se gun do exi ge que os re cur sos ob ti dos na for -
ma des cri ta aci ma se jam in te gral men te uti li za dos na
ma nu ten ção do hos pi tal e na me lho ria das con di ções
de aten di men to.

O ter ce i ro e úl ti mo pa rá gra fo acres ci do atri bui
ao Con se lho Esta du al de Sa ú de, em obe diên cia ao
dis pos to no § 2º do art. lº da Lei nº 8.142, de 28 de de -
zem bro de 1990, a obri ga ção de de li be rar so bre a
apli ca ção do dis pos to no § 1º.

A lei ori gi na da en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Esta ma té ria, sob apre ci a ção des ta Co mis são
em ca rá ter ter mi na ti vo, foi aqui ob je to de am plo de ba -
te des de sua apre sen ta ção.

Em pri me i ro lu gar, foi apro va do um re que ri men -
to de in for ma ção ao Se nhor Mi nis tro da Sa ú de, so li ci -
tan do in for ma ções so bre os hos pi ta is uni ver si tá ri os e
de en si no, cuja res pos ta en con tra-se ane xa da ao pro -
ces sa do, e, em se gui da, foi ob je to de uma au diên cia
pú bli ca, re a li za da em 22 de mar ço pas sa do, da qual
par ti ci pa ram o Se cre tá rio de Assis tên cia à Sa ú de, do
Mi nis té rio da Sa ú de, o Di re tor do De par ta men to de
Desen vol vi men to do Ensi no Su pe ri or, do Mi nis té rio
da Edu ca ção, e o Dr. Adib Ja te ne, ex-Ministro da
Saúde.

Pa ra le la men te a es ses des do bra men tos no
Con gres so, o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, pre o cu -
pa do com a ne ces si da de de uma ma i or in te gra ção
dos hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no ao Sis te ma
Úni co de Sa ú de, bus ca va so lu ção para essa ques tão 
e re a li za va duas ofi ci nas de tra ba lho tra tan do des te
tema – das qua is par ti ci pa ram re pre sen tan tes dos
di fe ren tes seg men tos en vol vi dos –, cu jas con clu -
sões e re co men da ções fa zi am pro pos tas e so lu ções
para al guns des ses pro ble mas e a so bre vi vên cia
des sas ins ti tu i ções, in clu si ve so bre a ma té ria des te
proj eto.

Em vis ta des ses des do bra men tos, seu au tor, o
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, apre sen tou subs ti tu ti vo
(Emen da nº 1 – CAS) que apro ve i ta al gu mas das su -
ges tões e re co men da ções das ofi ci nas, para o apri -
mo ra men to de sua pro po si ção.

O Subs ti tu ti vo foi apro va do nes ta Co mis são,
com re la tó rio de nos sa au to ria, três vo tos con trá ri os e 
uma abs ten ção, sub me ten do a ma té ria a tur no su ple -
men tar, se gun do dis põem os arts. 282 e 283 do Re gi -
men to Inter no.

No tur no su ple men tar fo ram apre sen ta das oito
emen das pe los Se na do res Tião Vi a na (Emen das nº 1
a 4-CAS) e Se bas tião Ro cha (Emen das nºs 5 a
8-CAS), to das re fe ren tes ao art. lº do Subs ti tu ti vo ao
pro je to.

II – Aná li se das Emen das

A emen da nº 1 dá nova re da ção ao § 1º acres ci -
do ao art. 43 da Lei nº 8.080/90 para re ins ti tu ir um li -
mi te má xi mo de 20% – que o subs ti tu ti vo não de fi niu – 
dos le i tos ope ra ci o na is e da ca pa ci da de as sis ten ci al
que po de rá ser des ti na da a pa ci en tes pa gan tes dos
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hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no e para subs ti tu ir a
ex pres são “em con di ções si mi la res às da as sis tên cia
pres ta da aos de ma is pa ci en tes” pela ex pres são
“man ten do-se a uni ver sa li da de e a eqüi da de em to -
dos os ní ve is de aces so ao aten di men to ga ran ti do
pelo [SUS]”.

O es ta be le ci men to de um teto para a par te dos
le i tos des ti na dos a pa ci en tes pa gan tes se jus ti fi ca em 
ra zão da im por tân cia ab so lu ta e re la ti va des ses le i tos 
e da ca pa ci da de as sis ten ci al des se tipo de hos pi tal –
es pe ci a li za da, de alta con cen tra ção tec no ló gi ca. Nos
úl ti mos anos, o nú me ro de le i tos co lo ca dos a dis po si -
ção do SUS pe los hos pi ta is uni ver si tá ri os apre sen tou
um sig ni fi ca ti vo au men to, sen do de bom al vi tre que tal 
pro ces so não seja re ver ti do.

A emen da nº 2 mo di fi ca o tex to do novo § 20 do
art. 43 para in clu ir a ”re cu pe ra ção“ do hos pi tal en tre
os des ti nos dos re cur sos da nova fon te – que, no pro -
je to ori gi nal e no subs ti tu ti vo apro va do, de ve ria ser
ex clu si va men te a ma nu ten ção do hos pi tal – e acres -
cen tar a ex pres são ”de for ma a ga ran tir que, ao fi nal
de qua tro anos, o nú me ro de le i tos des ti na dos a pa ci -
en tes do SUS te nha se ex pan di do na mes ma pro por -
ção da que les des ti na dos a pa ci en tes pa gantes“.

A re cu pe ra ção dos le i tos e da ca pa ci da de as sis -
ten ci al de sa ti va da por pro ble mas de fi nan ci a men to
do se tor pú bli co deve ser – tam bém, jun ta men te com
a ma nu ten ção – ob je to de apli ca ção de no vos re cur -
sos que se pre vê em, en tre os qua is es ses.

A ga ran tia de que o nú me ro de le i tos des ti na dos 
a pa ci en tes do SUS se ex pan da como re sul ta do dos
me ca nis mos aqui es ta be le ci dos, no en tan to, será me -
lhor al can ça da com o es ta be le ci men to de um per cen -
tu al má xi mo de le i tos que po dem ser co lo ca dos à dis -
po si ção da cli en te la pa gan te, do que por de cla ra ções
como a pro pos ta pela emen da.

A emen da nº 3 acres cen ta um 5º pa rá gra fo para
atri bu ir ao Mi nis té rio Pú bli co a fis ca li za ção do cum pri -
men to da Lei.

Esta já é, por lei, com pe tên cia e res pon sa bi li da -
de do Mi nis té rio Pú bli co, de fi ni da na Cons ti tu i ção e na 
Lei Orgâ ni ca do Mi nis té rio Pú bli co. Não ve mos ne ces -
si da de de re pe tir nor mas le ga is já exis ten tes.

A emen da nº 4 acres cen ta um 6º pa rá gra fo, ve -
dan do a re du ção do nú me ro de le i tos ope ra ci o na is e
de ca pa ci da de ope ra ci o nal des ti na dos ao aten di men -
to dos pa ci en tes não-pagantes.

Seu pro po si tor jus ti fi ca a emen da como for ma
de li mi tar a ca rên cia da ofer ta de le i tos para pa ci en tes 
do SUS que pode acon te cer com a im ple men ta ção
das me di das aqui per mi ti das. Vin te e cin co por cen to
dos le i tos dos hos pi ta is uni ver si tá ri os cor res pon dem
a 12 mil le i tos e cer ca de 400 mil in ter na ções, con si -
de ran do o País como um todo. Se não for ga ran ti do
que o nú me ro de le i tos co lo ca dos a dis po si ção de pa -
ci en tes SUS não será re du zi do – con si de ran do o ní -
vel atu al – te re mos uma con tra ção da de man da, que
já se en con tra re pri mi da.

Para ade quar-se à Lei Com ple men tar 95/98, o
tex to pas sa a ser nu me ra do como § 5º.

A emen da nº 5 pro põe subs ti tu ir, no novo § 1º do
art. 43, a ex pres são ”ca pa ci da de as sis ten ci al“ por ”e
de ma is pro ce di men tos hos pi ta la res“.

Não nos pa re ce que a se gun da ex pres são con fi -
ra mais cla re za ao tex to da lei.

A emen da nº 6 quer subs ti tu ir, no tex to des se
mes mo dis po si ti vo, a ex pres são ”par te de [seus le i tos
ope ra ci o na is e ca pa ci da de as sis ten ci al]“ por ”até vin -
te e cin co por cen to“.

Tra ta-se de emen da de teor si mi lar ao da emen -
da nº 2, isto é, de fi nin do um li mi te má xi mo – aqui es ta -
be le ci do em 25% – para o per cen tu al de le i tos pos sí -
ve is de se rem co lo ca dos a dis po si ção de pa ci en tes
pa gan tes, com o que con cor da mos.

A emen da nº 7 acres cen ta ao tex to do § 1º do
art. 43 a ex pres são ”ga ran tin do o aten di men to pri o ri -
ta ri a men te aos não-pagantes e aos ca sos de ur gên -
cia e emer gên cia“.

Sua jus ti fi ca ção, tam bém aqui, é a não con tra -
ção de de man da e a ga ran tia de que, em ha ven do ne -
ces si da de, os pa ci en tes SUS não se rão pre te ri dos
pe los pa gan tes.

A emen da nº 8 pro põe su pri mir do tex to do mes -
mo dis po si ti vo a ex pres são ”ad mi tin do-se di fe ren ci a -
ções ape nas no pa drão de ho te la ria“.

Quer seu au tor que não haja qual quer tipo de di -
fe ren ci a ção na as sis tên cia pres ta da a pa ci en tes SUS
e pa ci en tes pa gan tes.

III – Voto

As con tri bu i ções re ce bi das e o de ba te que pro -
vo ca ram, du ran te os dois tur nos em que a ma té ria es -
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te ve em aná li se nes ta Co mis são, fo ram mu i to pro du ti -
vos no sen ti do da cons tru ção de um con sen so quan to 
à re da ção a ser dada ao Pro je to, ra zão pela qual re -
for mu la mos nos so pa re cer, para in cor po rar – como
de li be ra do no ple ná rio da Co mis são – ele men tos das
emen das apre sen ta das.

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, quan to ao
mé ri to e, em ra zão de seu ca rá ter ter mi na ti vo nes ta
Co mis são, tam bém quan to aos as pec tos de cons ti tu -
ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, aco -
lhen do in te gral men te, na for ma de su be men das, as
de nº 4 e 6; par ci al men te, na for ma de su be men das, as
emen das nº 1 e 2, e re je i tan do as emen das 3, 5, 7 e 8.

Con si de ran do a pre vi são do art. 133, § 6º, do
Re gi men to Inter no, de re u nir, em um tex to con so li da -
do, o subs ti tu ti vo e as emen das aco lhi das, com vis tas
a um me lhor en ten di men to acer ca do pro du to fi nal,
ofe re ce mos o con so li da do a se guir:

EMENDA Nº 1-CAS
(Subs ti tu ti vo)

Alte ra o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 
de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da
Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is
univer si tá ri os e de en si no cap tar re cur -
sos pro ve ni en tes de in te ma ções hos pi -
ta la res.

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do
nº 449, de 1999, a se guin te re da ção:

”Art. 1º O art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 
de se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar
acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

”Art. 43. .................................................

§ 1º Os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de
en si no po de rão des ti nar até vin te e cin co
por cen to dos seus le i tos ope ra ci o na is e ca -
pa ci da de as sis ten ci al a pa ci en tes que se
en con trem co ber tos por pla nos ou se gu ros
de sa ú de para as sis tên cia, me di an te res sar -

ci men to, man ten do-se a uni ver sa li da de e a
equi da de em to dos os ní ve is de aces so ao
aten di men to ga ran ti do pelo Sis te ma Úni co
de Sa ú de aos de ma is pa ci en tes, ad mi tin -
do-se di fe ren ci a ções ape nas no pa drão de
ho te la ria.(AC)

§ 2º Os re cur sos ob ti dos na for ma do
pa rá gra fo an te ri or de ve rão ser in te gral men te 
uti li za dos para a ma nu ten ção e re cu pe ra ção 
do hos pi tal, vi san do a me lho ria das con di -
ções de aten di men to.(AC)

§ 3º Na re gu la men ta ção des ta lei será
ou vi do o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de. (AC)

§ 4º Em cada uni da de fe de ra da, o per -
cen tu al de le i tos ope ra ci o na is e da ca pa ci -
da de as sis ten ci al a ser des ti na da a pa ci en -
tes que se en con trem co ber tos por pla nos
ou se gu ros de sa ú de, de que tra ta o § 1º,
será pac tu a do, anu al men te, em re fe rên cia a
cada hos pi tal uni ver si tá rio e de en si no, en tre 
os ór gãos di ri gen tes es ta du al e mu ni ci pal do 
Sis te ma Úni co de Sa ú de e a di re ção do
hos pi tal, ou vi dos o con se lho es ta du al de
sa ú de e o con se lho de sa ú de do mu ni cí pio
em que se lo ca li za o hos pi tal.(AC)

§ 5º E ve da da, para o cum pri men to do
dis pos to no § 1º, a re du ção do nú me ro de
lei tos ope ra ci o na is e da ca pa ci da de as sis -
ten ci al des ti na dos ao aten di men to dos pa -
ci entes não-pagantes, dis po ní ve is na data
da en tra da em vi gor des ta lei, con for me
ates tam os re gis tros fe i tos, para cada hos pi -
tal uni ver si tá rio e de en si no, jun to ao Sis te -
ma de Infor ma ções Hos pi ta la res (SIH/SUS)
e ao Sis te ma de Infor ma ções Ambu la to ri a is
do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SIA/SUS).“ (AC)

Sala da Co mis são, 4 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor – 
Ade mir Andra de – La u ro Cam pos – Ma ria do Car -
mo Alves – Pa u lo Sou to – Ma ri na Sil va – Mo re i ra
Men des – Luiz Pon tes – Ju vên cio da Fon se ca –
Tiao Vi a na – Mar lu ce Pin to – Ge ral do Can di do –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Se bas tião Ro cha –
Ludo Alcân ta ra (au tor) – Car los Be zer ra – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Ma u ro Mi ran da – Osmar Dias.
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 449, DE 1999, APROVADO 
PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS SO-
CIAIS EM REUNIÃO DO DIA 4 DE ABRIL
DE 2001

Alte ra o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 
de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni ca da
Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is
univer si tá ri os e de en si no cap tar re cur -
sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi -
ta la res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de se tem -

bro de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos:

”Art. 43. .................................................
§ 1º Os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de

en si no po de rão des ti nar até vin te e cin co
por cen to dos seus le i tos ope ra ci o na is e ca -
pa ci da de as sis ten ci al a pa ci en tes que se
en con trem co ber tos por pla nos ou se gu ros
de sa ú de para as sis tên cia, me di an te res sar -
ci men to, man ten do-se a uni ver sa li da de e a
equi da de em to dos os ní ve is de aces so ao
aten di men to ga ran ti do pelo Sis te ma Úni co
de Sa ú de aos de ma is pa ci en tes, ad mi tin -
do-se di fe ren ci a ções ape nas no pa drão de
ho te la ria.(AC)

§ 2º Os re cur sos ob ti dos na for ma do
pa rá gra fo an te ri or de ve rão ser in te gral men te 
uti li za dos para a ma nu ten ção e re cu pe ra ção 
do hos pi tal, vi san do a me lho ria das con di -
ções de aten di men to.(AC)

§ 3º Na re gu la men ta ção des ta lei será
ou vi do o Con se lho Na ci o nal de Sa ú de. (AC)

§ 4º Em cada uni da de fe de ra da, o per -
cen tu al de le i tos ope ra ci o na is e da ca pa ci -
da de as sis ten ci al a ser des ti na da a pa ci en -
tes que se en con trem co ber tos por pla nos
ou se gu ros de sa ú de, de que tra ta o § 1º,
será pac tu a do, anu al men te, em re fe rên cia a
cada hos pi tal uni ver si tá rio e de en si no, en tre 
os ór gãos di ri gen tes es ta du al e mu ni ci pal do 
Sis te ma Úni co de Sa ú de e a di re ção do
hos pi tal, ou vi dos o con se lho es ta du al de
sa ú de e o con se lho de sa ú de do mu ni cí pio
em que se lo ca li za o hos pi tal.(AC)

§ 5º É ve da da, para o cum pri men to do
dis pos to no § 1º, a re du ção do nú me ro de
le i tos ope ra ci o na is e da ca pa ci da de as sis -

ten ci al des ti na dos ao aten di men to dos pa ci -
en tes não-pagantes, dis po ní ve is na data da
en tra da em vi gor des ta Lei, con for me ates -
tam os re gis tros fe i tos, para cada hos pi tal
uni ver si tá rio e de en si no, jun to ao Sis te ma
de Infor ma ções Hos pi ta la res (SIH/SUS) e
ao Sis te ma de Infor ma ções Ambu la to ri a is do 
Sis te ma Úni co de Sa ú de (SIA/SUS).“ (AC)

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

Sala da Co mis são,     Ro meu Tuma, Pre si den te
– Ge raldo Althoff, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO III
Da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Des por to

Se ção I
Da Edu ca ção

Art. 205. A edu ca ção, di re i to de to dos e de ver do 
Esta do e da fa mí lia, será pro mo vi da e in cen ti va da
com a co la bo ra ção da so ci e da de, vi san do da pes soa, 
seu pre pa ro para o exer cí cio da ci da da nia e sua qua li -
fi ca ção para o tra ba lho.

Art. 206. O en si no será mi nis tra do com base nos 
se guin tes prin cí pi os: 

I – igual da de de con di ções para o aces so e per -
ma nên cia na es co la;

II – li ber da de de apren der, en si nar, pes qui sar e
di vul gar o pen sa men to, a arte e o sa ber;

III – plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções pe da -
gó gi cas, e co e xis tên cia de ins ti tu i ções pú bli cas e pri -
va das de en si no;

IV – gra tu i da de do en si no pú bli co em es ta be le ci -
men tos ofi ci a is;

(*) V – va lo ri za ção dos pro fis si o na is do en si no,
ga ran tin do, na for ma de lei, pla no de car re i ra para o
ma gis té rio pú bli co, com piso sa la ri al pro fis si o nal e in -
gres so ex clu si va men te por con cur so pú bli co de pro -
vas e tí tu los, as se gu ra do re gi me ju rí di co úni co para
to das as ins ti tu i ções man ti das pela União;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:

“V – va lo ri za dos pro fis si o na is do en si -
no, ga ran ti dos, na for ma de lei, pla nos de
car re i ra para o ma gis té rio pú bli co, com piso
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sala ri al pro fis si o nal e in gres so ex clu si va -
men te por con cur so pú bli co de pro vas e tí -
tu los;”

VI – ges tão de mo crá ti ca do en si no pú bli co, na
for ma da lei;

VII – ga ran tia de pa drão de qua li da de.
....................................................................................

PARECER Nº 229 DE 2001
(Da Co miss são de Edu ca ção)

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2001,
(nº 57/99, na Casa de ori gem) que de no -
mi na Ae ro por to de Uber lân dia – Ten. Cel.
Avi a dor Cé sar Bom bo na to o ae ro por to
da ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio 

De au to ria do De pu ta do Odel mo Leão, o Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2001, des ti na-se a de no mi -
nar ”Ae ro por to de Uber lân dia – Ten. Cel. Avi a dor Cé -
sar Bom bo na to“ o ae ro por to des sa ci da de, no Esta do
de Mi nas Ge ra is.

A pro po si ção fun da-se no ar gu men to de que,
es pe ci al men te nos tem pos atu a is, mar ca dos por gra -
ves di fi cul da des e re du zi da au to-estima da po pu la -
ção, con vém ho me na ge ar os bra si le i ros que so bres -
sa em por ta len to, in te li gên cia e de di ca ção a uma ca u -
sa ou ofí cio.

Re fe rin do-se ao ho me na ge a do, o au tor do pro -
je to la men ta que seu de sa pa re ci men to pre ma tu ro te -
nha in ter rom pi do exem plar car re i ra em nos sa For ça
Aé rea. O Ten. Cel. Bom bo na to fa le ceu, aos 42 anos,
quan do o avião que pi lo ta va, um AMX, caiu no mar,
na Res tin ga de Ma ram ba ia, Rio de Ja ne i ro, no dia 24
de ju lho de 1998. Des de seu in gres so na Esco la Pre -
pa ra tó ria de Ca de tes da Ae ro náu ti ca, em Bar ba ce na,
Mi nas Ge ra is, cha ma va aten ção pelo de sem pe nho,
que ”tor nou-se sua mar ca pes so al e ca rac te ri zou sua
ha bi li da de como pi lo to mi li tar tes ta do em inú me ras
pro vas“.

Infor ma o au tor que, nos vá ri os lo ca is por onde
pas sou em sua car re i ra – de For ta le za, no Ce a rá, a
Ca no as, no Rio Gran de do Sul – o Ten. Cel. Bom bo -
na to en se jou re gis tros de sua al tís si ma ca pa ci da de
pes so al e pro fis si o nal. Lí der de es qua dri lha de caça e
ins tru tor de pi lo tos, com es pe ci a li za ção na Fran ça, o
Ten. Ccl. Bom bo na to foi de sig na do ob ser va dor mi li tar

na For ça de Pro te ção das Na ções Uni das – mis são
de paz en vi a da, em no vem bro de 1993, à
ex-iugoslávia. Ten do-lhe ca bi do a che fia de um im -
por tan te se tor si tu a do em um en cla ve mu çul ma no
cer ca do por for ças sér vi as, den tro da Bós -
nia-Herzegovina, o Ten. Cel. Bom bo na to mais uma
vez des ta cou-se. Em meio a in ten sa ati vi da de bé li ca,
seu de sem pe nho me re ceu men ção es pe ci al do co -
man do da que la mis são e, no re tor no ao Bra sil, a con -
de co ra ção com a Ordem do Rio Bran co, pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, e o di plo ma de Hon ra ao Mé ri to,
con fe ri do pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Uber lân dia.

Lem bra o au tor do pro je to que o ho me na ge a do
re ve lou ta len to não ape nas como ofi ci al avi a dor, mas
igual men te como ar tis ta, de se nhis ta, fo tó gra fo e, ain -
da, como es tu di o so da his tó ria da ae ro náu ti ca.

Não sem ra zão, por tan to, ”o fa le ci men to do Ten.
Cel. Bom bo na to ge rou in cal cu lá ve is ma ni fes ta ções
de pe sar“. Sua me mó ria foi ho me na ge a da pe los ve te -
ra nos da FAB, pelo Co man do da Ae ro náu ti ca de Re -
ci fe, pela Base Aé rea de San ta Cruz, no Rio de Ja ne i -
ro, e pelo pró prio Esta do-Maior da Ae ro náu ti ca.

O pro je to em ca u sa me re ceu o exa me e a apro -
va ção das se guin tes co mis sões da Câ ma ra dos De -
pu ta dos: Vi a ção e Trans por tes; Edu ca ção, Cul tu ra e
Des por to; Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. No
cur so des sa tra mi ta ção, cu i dou-se de re mo ver, por
tra tar-se de ma té ria afe ta ao Po der Exe cu ti vo, a clas -
si fi ca ção de ”in ter na ci o nal", que ori gi na li nen te in te -
gra va a de no mi na ção pro pos ta. Ade ma is, por afron tar 
as dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998, re ti rou-se da pro po si ção a cláu su la 
re vo ga tó ria de ca rá ter ge né ri co.

Não res tan do, no en ten di men to da que la Casa
le gis la ti va, im pro pri e da des ou ina de qua ções, o pro je -
to foi fi nal men te apro va do e tra zi do, em 13 de fe ve re i -
ro pas sa do, à con si de ra ção do Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

Não há dú vi da, ante as in for ma ções que jus ti fi -
cam o pro je to, quan to às qua li da des pes so a is e pro -
fis si o na is do Ten. Cel. Cé sar Bom bo na to. Suas no tá -
ve is vir tu des fo ram am pla men te re co nhe ci das por
seus co le gas e co man dan tes, que o con si de ra vam
um dos mais com pe ten tes e ta len to sos ofi ci a is da Ae -
ro náu ti ca. Jus ta, por tan to, a ho me na gem que se in -
ten ta pres tar a esse no tá vel bra si le i ro, nas ci do em
Uber lân dia.

Res tam igual men te aten di das as exi gên ci as
dos nor ma ti vos le ga is que con di ci o nam a pro po si ção.
A Lei nº 1.909, de 21 de ju lho de 1958, que dis põe so -
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bre a de no mi na ção dos ae ro por tos e ae ró dro mos na -
ci o na is, es ta be le ce que ”os ae ro por tos bra si le i ros te -
rão em ge ral a de no mi na ção das pró pri as ci da des, vi -
las ou po vo a dos em que se en con trem“ (art. 1º, ca -
put), ad mi tin do que, ”sem pre me di an te lei es pe ci al
para cada caso, po de rá um ae ro por to ou um ae ró dro -
mo ter a de sig na ção de um nome de bra si le i ro que te -
nha pres ta do re le van te ser vi ço à ca u sa da Avi a ção“
(art. 1º, § 1º).

De ou tra par te, a Lei nº 5.917, de 10 de se tem -
bro de 1973, ao apro var o Pla no Na ci o nal de Vi a ção,
de ter mi na que ”os no mes dos ae ró dro mos e ae ro por -
tos exis ten tes só po de rão ser mo di fi ca dos quan do
hou ver ne ces si da de téc ni ca des sa al te ra ção“ (art. 20, 
§ 2º), em com pas so com a Lei nº 7.565 (Có di go Bra si -
le i ro de Ae ro náu ti ca), de 19 de de zem bro de 1986,
que ad mi te que as de no mi na ções dos ae ro por tos se -
jam mo di fi ca das ”me di an te lei fe de ral, quan do hou ver 
ne ces si da de téc ni ca des sa al te ra ção“ (art. 22, pa rá -
gra fo úni co).

III – Voto

Des sa for ma, con cor da mos com a pro po si ção
em pa u ta, dis pos ta ade qua da men te no que res pe i ta
aos pre ce i tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
re gi men ta li da de. Vo ta mos, por tan to, pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2001.

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2001. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor –
Hugo Na po leão – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Car los Pa tro cí nio – Fre i tas Neto – Arlin do Por to –
Mar lu ce Pin to – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Lú cio
Alcân ta ra – Ma ri na Sil va – Fran ce li no Pe re i ra –
Gil vam Bor ges – Osmar Dias – Ge ral do Cân di do –
Ju vên cio da Fon se ca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.585, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Có di go Bra si le i ro de Ae ro náu ti ca.
(Subs ti tui o Có di go Bra si le i ro do Ar).

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

LEI Nº 1.909, DE 21 DE JULHO DE 1953

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

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

LEI Nº 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

ABERTURA DE PRAZO
(Art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no)

De cin co dias úte is para re ce bi men to de emen -
das, pe ran te a Mesa, ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, 
de 2001.

TÉRMINO DE PRAZO

No úl ti mo dia 26, em apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Re so lu ção nº 14, de 2001, 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 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 qua li da de da
Edu ca ção Bá si ca no Esta do do Ce a rá.

OFÍCIO

DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

OF. Nº 003/01 – PRES./CAS

Bra sí lia, 17 de abril de 2000

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia 29 de se tem bro de
2000, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 449, de 1999, que “Alte ra o art. 43
da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ -
ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si -
tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções
hos pi ta la res,” de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
nos ter mos da Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS. Sub -
me ti da a Tur no Su ple men tar em 6-12-2000 e re ce -
ben do oito emen das, a ma té ria re tor nou para exa me
do Re la tor. Em 4 de abril de 2001, o Subs ti tu ti vo foi
apro va do, com as su be men das nºs 1, 2, 3 e 4-CAS.

Aten ci o sa men te, Se na dor Ro meu Tuma, Pre si -
den te.
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ABERTURA DE PRAZO
(Art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no)

De cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur -
so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que
o Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, seja
apre ci a do pelo Ple ná rio.

RECURSO

RECURSO Nº 3, DE 2001

So li ci ta mos, nos ter mos dos §§ 3º e 4º do art. 91
do Re gi men to Inter no do Se na do que o PLS/449/99,
que al te ra o art. 43 da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgâ ni ca da
Sa ú de), pos si bi li tan do aos Hos pi ta is Uni ver si tá ri os cap -
tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos pi ta la res.

Sala das Ses sões, 27 de abril de 2001.

ABERTURA DE PRAZO
(Art. 235,II, c, do Re gi men to Inter no)

De cin co dias úte is para re ce bi men to de
emen das, pe ran te a Mesa, ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 449, de 1999.

OFÍCIO

DA LIDERANÇA DO PMDB NO
SENADO FEDERAL

OF. GLPMDB Nº 107/2001

Bra sí lia, 25 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Va lho-me do pre sen te para co mu ni car a V. Exª a

in di ca ção do Se na dor Luiz Otá vio, como mem bro su -
plen te, para in te grar, a par tir des ta data, a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le, em vaga ce di da pelo Par -
ti do do Mo vi men to De mo crá ti co Bra si le i ro – PMDB.

Na opor tu ni da de, re no vo-lhe os meus pro tes tos
de ele va da es ti ma e con si de ra ção.

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

De sig na ção do Sen. Luiz Otá vio para
in te grar, como su plen te, a Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le, nos Ter mos do Ofí cio
da Li de ran ça do PMDB.

DISCURSOS ENCAMINHADOS À PU-
BLICAÇÃO

PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO – PET

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT-SP) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro gra ma Espe -
ci al de Tre i na men to – PET foi cri a do em 1979, ad mi -
nis tra do pela CAPES/MEC, me di an te o ob je ti vo de
con tri bu ir com a me lho ria do en si no su pe ri or, for ta le -
cer a for ma ção da car re i ra do pes qui sa dor, im ple -
men tar o tra ba lho em gru po en vol ven do pro fes so res e 
alu nos numa pers pec ti va in ter dis ci pli nar, bem como
apro xi mar a uni ver si da de da co mu ni da de onde es te ja 
in se ri da.

São li nhas de pro ce di men tos edu ca ti vos per fe i -
ta men te co e ren tes com o atu al dis cur so na ci o nal e in -
ter na ci o nal, em fun ção de um per fil de qua li fi ca ção
de ter mi na do pela ca pa ci da de de pes qui sa, de tra ba -
lho em gru po, de par ti ci pa ção, de co nhe ci men to
abran gen te, e de ou tros in di ca do res si mi la res.

Hoje, o PET atin ge um uni ver so de 3.500 alu -
nos, além de com pro va da men te vir cum prin do os ob -
je ti vos pro pos tos, como re co nhe ce o pró prio MEC,
tan to no que se re fe re à ava li a ção do apro ve i ta men to
in di vi du al, como na efi cá cia ins ti tu ci o nal. Entre ou tros
as pec tos, tem con tri bu í do enor me men te com a me -
lho ria dos cur sos, com a in te gra ção jun to às or ga ni za -
ções ex tra-institucionais e co mu ni tá ri as, por meio de
re a li za ção de pes qui sas de cam po e ou tros ti pos de
ati vi da des que com ple men tam o co nhe ci men to tra ta -
do den tro da uni ver si da de, a exem plo do que vem
acon te cen do na Fe de ral de San ta Ca ta ri na: me lhor
de sem pe nho dos ex-alunos da gra du a ção nos cur sos 
de pós-graduação; e tan tos ou tros re sul ta dos po si ti -
vos que aqui não é o mo men to para lis tar mos.

Sur pre en den te men te o MEC está pro pon do
aca bar com o PET, um Pro gra ma de com pro va do su -
ces so pe da gó gi co. Algu mas mu dan ças co me ça ram a
nos sur pre en der: num pri me i ro mo men to foi o des lo -
ca men to da ge rên cia ter sa í do da CAPES, ór gão es -
pe ci fi ca men te cri a do para apo i ar o tre i na men to e a
for ma ção de pes qui sa do res, do cen tes e es pe ci a lis -
tas, para ser ad mi nis tra do pela Se cre ta ria de Ensi no
Su pe ri or, se tor ad mi nis tra ti vo da área; em se gui da, a
pro pos ta de dis so lu ção do Pro gra ma; em ter ce i ro lu -
gar, a não in clu são de re cur sos para o mes mo na pro -
pos ta do Orça men to da edu ca ção su pe ri or, quan do
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in clu si ve ain da tem dí vi das com tu to res e bol sis tas; e
por úl ti mo, a in for ma ção de que o PET de ve rá ser
subs ti tu í do por um Pro gra ma que tem como ob je ti vo
um ”cur so san du í che“, onde nos so alu no pas se par te
de seu tem po aca dê mi co no ex te ri or, já na gra du a -
ção, como par te de sua for ma ção.

Sem dú vi da uma con du ta con tra di tó ria, pois
uma jus ti fi ca ti va é apre sen ta da como prin ci pal pelo
MEC para ex tin guir o PET: a ne ces si da de de de mo -
cra ti zar o pro gra ma. Ocor re que essa nova pro pos ta
sig ni fi ca um cus to in di vi du al ma i or, além de ve i cu lar
uma for ma ção mu i to mais in di vi du a li za da e não pres -
su pon do a in te gra ção das uni ver si da des com a co mu -
ni da de ex ter na.

Se gun do in for ma ções que con se gui mos ob ter e 
que em au diên cia pú bli ca ocor ri da na Co mis são de
Edu ca ção nes ta Casa, não fo ram des men ti das pelo
re pre sen tan te do MEC: é que a nova pro pos ta tor -
na-se bem mais eli tis ta uma vez que atin ge me nos
alu nos, ab sor ve mu i to tem po do pro fes sor, além de
re a li zar um tra ba lho di fe ren ci a do dos de ma is, além
de um cus to-aluno bem mais ele va do que o cus -
to-aluno do PET. Esta di fe ren ça fica em tor no de 6 ve -
zes mais, ou seja, en quan to o alu no do PET cus ta
R$3.621,04, o alu no da gra du a ção san du í che cus ta rá 
em tor no de R$21.522,33.

Vale sa li en tar que o re cur so cons tan te da pro -
pos ta or ça men tá ria para ma nu ten ção do PET foi co lo -
ca do atra vés de emen da par la men tar, in clu si ve re cur -
so este que caiu na ”vala“ dos re cur sos ge ra is de fi ni -
dos para a edu ca ção, não es tan do por tan to, as se gu -
ra do para este Pro gra ma.

Den tro da uni ver si da de há um in te res se e for -
mu la ção de pro pos tas, já co lo ca das para o MEC, no
sen ti do de me lho rar o de sem pe nho do PET. Após
con ta tos com o Sr. Mi nis tro, me di a dos por par la men -
ta res da Câ ma ra e do Se na do, fi cou acer ta do que
uma co mis são mis ta, onde te ri am as sen to o MEC, os
do cen tes e alu nos, iria tra ba lhar em tor no de pro cu rar
al ter na ti vas vi san do me lho rar mais ain da esta ati vi da -
de no en si no su pe ri or.

Com ple men tan do es tas ini ci a ti vas, a Se na do ra
Emí lia Fer nan des, em 07 de de zem bro de 2000 teve
um re que ri men to seu ao Mi nis tro da Edu ca ção – Prof. 
Pa u lo Re na to –, apro va do na Co mis são de Edu ca -
ção, as su mi do por toda Co mis são, so li ci tan do in for -
ma ções ne ces sá ri as para que o Se na do apo i as se o
PET com ma i or nú me ro de in for ma ções quan to aos
seus bons re sul ta dos, às di fi cul da des que vem en -
con tran do e so bre as al ter na ti vas de con ti nu i da de. O
que acon te ceu? Infe liz men te es ta mos sen do ví ti mas
de pro fun da de sa ten ção por par te do Mi nis tro da que -
la Pas ta, pois, Srªs. e Srs. Se na do res, so men te em 09
de mar ço de 2001 o Sr. Mi nis tro nos man da uma vaga
res pos ta, lida na Co mis são por sua Pre si dên cia, ex -
pli can do que ape nas po de ria aten der ao re fe ri do re -

que ri men to quan do con tas se com de ter mi na das in -
for ma ções a se rem co le ta das. 

No en tan to, em se gui da, en vi ou uma in for ma ção 
que de for ma al gu ma aten de às ques tões co lo ca das
no re que ri men to da Co mis são de Edu ca ção. O mais
gra ve é que es ta mos re ce ben do fax e men sa gens
pelo cor re io ele trô ni co com có pia de ex pe di en te da
Se cre ta ria de Ensi no Su pe ri or do MEC para as uni -
ver si da des de ter mi nan do e de fi nin do re gras para que
es tas ins ti tu i ções pre pa rem-se para que o PET seja
ex tin to no dia 30 des te mês.

Na Câ ma ra foi apro va da uma au diên cia pú bli ca
para dis cu tir o tema, sen do o Mi nis té rio in for ma do
des ta de ci são, ao lado de mu i tas ten ta ti vas de en con -
tros e dis cus sões so bre o as sun to, re a li za das com ini -
ci a ti vas, tan to de De pu ta dos como de Se na do res.
Entre tan to, nos sur pre en de e que não con se gui mos
en ten der por que o MEC não tem dado a de vi da im -
por tân cia a esta par ti ci pa ção do Le gis la ti vo.

Enfim, o que aqui que re mos de i xar mu i to cla ro,
é que te mos acom pa nha do os de ba tes e as in for ma -
ções so bre a ques tão e que vi mos fa lar aqui em de fe -
sa da per ma nên cia do PET, da ex pli ci ta ção dos re cur -
sos no Orça men to para ga ran tir a sua con ti nu i da de,
so bre o que pre ten de mos fa zer acom pa nha men to. 

Con clu in do, faço um ape lo ao Sr. Mi nis tro para
que se jam atu a li za dos os pa ga men tos de bol sas e re -
mu ne ra ção de tu to res em atra so, lem bran do que isto
não so men te pro vo ca gran des pre ju í zos aos tra ba -
lhos, como traz enor me in tran qüi li da de para os que
con tam com es tes re cur sos para sua so bre vi vên cia.

Era o que ti nha di zer. 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, ini cio
este pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, no bres Se na do -
res, com uma fra se que Nel son Ro dri gues cha ma ria
de ób vio ulu lan te. Qu e ro di zer que a mé dia não é real.
A mé dia não pas sa de uma abs tra ção ma te má ti ca.

Só o pon to, o que os ma te má ti cos cha mam de
des vio pa drão, só o pon to é real; a mé dia só o é,
quan do, por co in ci dên cia ou por aca so, co in ci de com
um pon to. 

A ex ce ção des sa co in ci dên cia, po de-se di zer, é
que sem pre que se age ou se de ci de pela mé dia se
es ta rá agin do sem pre de for ma ina de qua da à re a li da -
de, isto é, a cada pon to es pe cí fi co que con for ma a re -
a li da de. E po de-se di zer tam bém, Sr. Pre si den te, que
tan to mais ina de qua da é a ação ou a de ci são so bre a
mé dia, quan to mais di ver si fi ca dos fo rem os pon tos ou 
os des vi os pa drão que a ori gi nam.

Apli can do-se es ses prin cí pi os ób vi os ao caso
bra si le i ro, com sua imen sa di ver si da de de pon tos, ou
de des vi os-padrão, ou de re a li da des, vê-se o quan to
é equi vo ca do o há bi to de go ver nar ou de le gis lar pe -
las mé di as, ou quan do mu i to es ta be le cen do mé di as
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di fe ren ci a das por gran des re giões, ig no ran do que
tam bém nes sas gran des re giões, as di fe ren ças são
con ti nen ta is.

À mar gem do ob je ti vo des te pro nun ci a men to, ao
qual re tor no em se gui da, devo re gis trar que o Go ver no,
ou a le gis la ção pela mé dia, ocor re pro por ci o nal men te
ao ní vel de cen tra li za ção das es tru tu ras ou das ações
go ver na men ta is, e que só a des cen tra li za ção per mi te
apro xi mar a ação, ou as de ci sões, da re a li da de dos
pon tos, fu gin do ao de sas tre de go ver nar pe las mé di as.

Mas, re tor nan do, Sr. Pre si den te, ao ob je ti vo de
meu pro nun ci a men to. De se jo re fe rir-me ao de ba te
que se tra va por ora na Câ ma ra dos De pu ta dos, com
am pla re per cus são em to dos os me i os po lí ti cos, em -
pre sa ri a is, jor na lís ti cos e da so ci e da de em ge ral, es -
pe ci al men te da Ama zô nia, em re la ção à me di da pro -
vi só ria que es ta be le ce o per cen tu al de 20%, como o
per cen tu al má xi mo per mi ti do para der ru ba da da flo -
res ta na que la re gião.

Oral, esse per cen tu al, como uma mé dia que é,
não é, sob ne nhum as pec to, ade qua do à re a li da de
Ama zô ni ca. Pri me i ro, por con si de rar a re a li da de
Ama zô ni ca um sis te ma úni co e ho mo gê neo, em ge ral 
con fun di do com a mata Ama zô ni ca. Ora, a Ama zô nia, 
e tan to mais a Ama zô nia Le gal e não cons ti tui um sis -
te ma ho mo gê neo, mas um mo sa i co de ecos sis te mas, 
onde se pode en con trar a flo res ta e o cer ra do; a ter ra
roxa e o se mi-árido; as áre as de alu vião e as áre as de
ser ra ou mon ta nha.

Igua lar isso tudo como um sis te ma a ser tra ta do
ho mo ge ne a men te, pela mé dia, re ve la um des co mu -
nal des co nhe ci men to da re a li da de Ama zô ni ca, que o
cri té rio da mé dia só faz es ca mo te ar.

Se gun do, por ig no rar que exis tem áre as da
Ama zô nia ab so lu ta men te in to cá ve is, onde nem um
por cen to de sua flo res ta ou co ber tu ra ve ge tal pode
ser der ru ba do, as sim como exis tem ou tras, onde a
der ru ba da da ve ge ta ção ori gi nal, que nem sem pre é
mata ama zô ni ca, pode ser der ru ba da mu i to além de
20%, ou de 30, 40 ou 80%. Só o co nhe ci men to efe ti vo
do pon to, per mi te de fi nir isso ade qua da men te.

Ora, Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, o go ver no
já cri ou um me ca nis mo ade qua do para fu gir às mé di as
e iden ti fi car os pon tos. Tra ta-se do pro gra ma do Zo ne a -
men to Eco nô mi co Eco ló gi co que, in fe liz men te, não tem
tido da par te do Go ver no Fe de ral e, às ve zes, dos go -
ver nos lo ca is o su fi ci en te apo io téc ni co e fi nan ce i ro,
para que se de sen vol ves se e se fi na li zas se com a ur -
gên cia e com a con fi a bi li da de ne ces sá ri as.

Devo di zer, nes te mo men to, que, pa ra le la men te
à im por tân cia do Zo ne a men to Eco nô mi co Eco ló gi co,
se ria ne ces sá ria a im plan ta ção de um am plo pro gra -
ma de pes qui sa da re a li da de ama zô ni ca e de seus
com po nen tes, pes qui sa so bre sua for ma de ges tão e
ma ne jo e ain da de de sen vol vi men to de tec no lo gi as
ade qua das de uso e de pro ces so, com o ob je ti vo de

pro mo ver a ne ces sá ria ocu pa ção pro du ti va e sus ten -
ta da da Ama zô nia.

Mas re tor no à ques tão do Zo ne a men to Eco nô -
mi co Eco ló gi co, Sr. Pre si den te. Com imen so sa cri fí cio 
e se mi-abandonados pela bu ro cra cia es ta tal, al guns
Esta dos, en tre eles o meu – o To can tins, o Esta do de
Ron dô nia, e ou tros, têm con se gui do le var a bom ter -
mo esse de ta lha men to es pe cí fi co de cada pon to do
Esta do, de sua vo ca ção, do uso e da for ma de sua
ocu pa ção, ou seja, o seu res pec ti vo Zo ne a men to
Eco nô mi co Eco ló gi co.

Nes ses Esta dos, como tal vez em ou tros, o Zo -
ne a men to Eco nô mi co Eco ló gi co já é lei e será ine vi tá -
vel que a de ci são do Go ver no Fe de ral, por mé dia e
por me di da pro vi só ria, ve nha a cri ar con fli tos com as
de fi ni ções es ta du a is, fa zen do mais uma vez com que
o rolo com pres sor da bu ro cra cia cen tral se so bre po -
nha aos di re i tos fe de ra ti vos, à re a li da de re gi o nal e
aos in te res ses es pe cí fi cos da po pu la ção.

Assim que che gar a Me di da Pro vi só ria à aná li se 
des ta Casa, an te ci po esse pro pó si to para que se pos -
sa en ca mi nhar des de já o de ba te nes te rumo; e, no
mo men to opor tu no, ha ve rei de pro por a re for mu la ção
da que la Me di da, onde se es ta be le ça:

1 – que o per cen tu al fi xa do em 20% para a Re -
gião Ama zô ni ca, só seja apli ca do li ne ar men te na que -
les Esta dos que não ti ve rem con clu í do e ins ti tu ci o na -
li za do em lei o res pec ti vo Zo ne a men to.

2 – que o per cen tu al fi xa do em 20% se trans for me 
numa re fe rên cia de or dem ge ral, a ser pra ti ca do de
acor do com o que fi car es ta be le ci do na le gis la ção es ta -
du al de cor ren te do Zo ne a men to Eco nô mi co Eco ló gi co.

3 – que a le gis la ção es ta du al, em res pe i to à har -
mo nia fe de ra ti va, de ve rá, no pra zo má xi mo de 6 me -
ses, ser ho mo lo ga da pelo Se na do Fe de ral, pas san do
a pre va le cer de for ma úni ca ab so lu ta como ins tru -
men to de or de na ção da ocu pa ção ter ri to ri al no res -
pec ti vo Esta do.

4 – que o Go ver no Fe de ral, re tor ne a atri bu ir
pri o ri dade ao apo io téc ni co e fi nan ce i ro para a re to -
ma da em cada Esta do, mas com pri o ri da de nos Esta -
dos da Ama zô nia e do Cen tro Oes te, com vis tas a
con clu são e ins ti tu ci o na li za ção dos res pec ti vos pro -
gra mas de Zo ne a men to Eco nô mi co Eco ló gi co.

Espe ro o apo io unâ ni me des ta Casa, em de fe sa
dos di re i tos fe de ra ti vos, da ocu pa ção pro du ti va e sus -
ten tá vel do ter ri tó rio na ci o nal, e da ra ci o na li za ção da
lei e da ação go ver na men tal em fa vor da so ci e da de
bra si le i ra.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Está
en cer ra da a pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 9 ho ras e 11 mi nu tos.)
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Ata da 43ª Ses são não de li be ra ti va
em 30 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. Edi son Lo bão, Lú cio Alcân ta ra e Tião Vi a na

(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. 1.º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Bel lo
Par ga, 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 82, DE 2001

(Nº 632/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Pró-Desenvolvimento
Cul tu ral e Tu rís ti co de Ca con de a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ca con de, 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 58, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Desenvolvimento Cul tu ral e Tu -
rís ti co de Ca con de a exe cu tar, por três anos, sem di re i to 
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ca con de, 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 603, 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 58, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró-Desenvolvimento Cul tu -
ral e Tu rís ti co de Ca con de 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 Ca con de, Esta -
do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 3 de maio de 20O0. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
EM Nº 81/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

58, de 21 de mar ço de 2000, pela qual au to ri zei a Asso ci -
a cão Co mu ni tá ria Pró-Desenvolvimento Cul tu ral e Tu rís ti -
co de Ca con de a exe cu tar o ser vi co de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, na ci da de de Ca con de, 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 53830.002073/98, 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  58, 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 cões, 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 53830.002073/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Pró-Desenvolvimento Cul tu ral e Tu rís ti co de Ca con -
de, com sede na Rua Rui Bar bo sa nº 217, na ci da de
de Ca con de, 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.
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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 ti cas com la ti tu de em 21º32’18“S e lon gi tu de em
46º38’55"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83, DE 2001

(Nº 637/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Ita que rê de Co mu ni ca ção Co mu ni -
tá ria de Nova Eu ro pa a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Nova Eu ro pa, 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 101, de 22 de mar ço de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção Ita que rê de Co mu ni ca ção Co mu -
ni tá ria de Nova Eu ro pa a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Nova Eu ro pa, 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 609, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 101, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Ita que rê de Co mu ni ca ção Co mu ni -
tá ria de Nova Eu ro pa 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 Nova Eu ro pa,
Esta do de São Pa u lo.

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

EM nº 93/MC

Bra sí lia, 14 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 101, de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção Ita que rê de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Nova Eu ro pa 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 Nova Eu -
ro pa, Esta do de São Pa u lo.

2. Sub me ti do o as sun to a exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di -
co, a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da 
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la -
men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998 e nor mas com ple men ta res.

3. O man da men to cons ti tu ci o nal ins cri to no §
3º, do art. 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 53830.002554/98, 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 101, DE 22 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 arts. 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 53830.002554/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Ita que rê de Co -
mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Nova Eu ro pa, com sede
na Rua Ro dri gues Alves, nº 187, Cen tro, na ci da de de
Nova Eu ro pa, 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 21º46’42"S e lon gi -
tu de em 48º32’45"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 cão do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2001

(Nº 638/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao de Di fu são Co mu ni tá ria Nos sa Se -
nho ra D’Abadia a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro -
ma ria, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 91, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Nos sa Se nho ra
D’Abadia 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
cidade de Ro ma ria, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 612, 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 91, de 22 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria 
Nos sa Se nho ra D’Abadia 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 Ro ma -
ria, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

EM Nº 97/MC

Bra sí lia, 14 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 cão de Vos sa Exce lên cia a
Por ta ria nº 91, de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Nos -
sa Se nho ra D’Abadia 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 Ro ma ria, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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 53710.001588/98, 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 91, DE 22 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 53710.001588/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Di fu são Co -
mu ni tá ria Nos sa Se nho ra D’Abadia, com sede na
Ave ni da Dom Edu ar do nº 12, na ci da de de Ro ma ria, 
Esta do de Mi nas Ge ra is a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 18º52’58"S e lon gi tu de
em 47º35’08"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 cão, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85, DE 2001

(Nº 641/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Abel Fi gue i re do – PA a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Abel Fi gue i re do, Esta do do Pará.

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

Art. lº Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 96, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Abel Fi gue i re do – PA 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 Abel Fi gue i re do, Esta do
do Pará.

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

MENSAGEM Nº 613, 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 96, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri za a 
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Abel 
Fí gue i re do – PA, 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 Abel Fi gue i re do, Esta do do
Pará.

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

EM Nº 98/MC

Bra sí lia, 14 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 96, de 22 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a cão de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio de Abel Fi gue i re do 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 Abel Fi gue i re do,
Esta do do Pará.

2. Sub me ti do o as sun to a exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di -
co, a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar do mes mo ser -
vi ço, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to
de 1998.

3. Escla re ço, que, de acor do com o § 3º do ar -
ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za -
ção so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra -
ção do Con gres so Na ci o nal, acom pa nha do do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53720.000518/98, que lhe
deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 96,DE 22 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 53720.000518/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão de De sen vol vi -
men to Co mu ni tá rio de Abel Ftgue i re do PA, com
sede na Rua Odi lon Car do so, s/nº, na ci da de de
Abel Fi gue i re do, Esta do do Pará, a exe cu tar, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi co 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 4º57’13"S e lon -
gi tu de em 48º23’36“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 cão, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 86, DE 2001

(Nº 644/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Na vi raí - ACONAVI
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Na vi raí, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

O 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 114, de 3 de abril de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Na vi raí — ACONAVI a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Na vi -
raí, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

MENSAGEM Nº 670, 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 114, de 3 de abril de 2000, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi -
men to Artís ti co e Cul tu ral de Na vi raí — ACONAVI 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 Na vi raí, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Bra sí lia, 10 de maio de 2000. - Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 115/MC

Bra sí lia, 25 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 cão de Vos sa Exce lên cia a

Por ta ria nº 114, de 3 de abril de 2000, pela qual au to ri -
zei a Asso ci a cão Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Na vi raí a exe cu tar e ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Na vi raí, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

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 -
cão 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 53700.000111/99, 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 EEsta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 114, DE 3 DE ABRIL DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no 
uso de suas atri bu i cões, 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 53700.000111/99, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão Co mu ni tá ria de
De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Na vi raí -
ACONAVI, com sede na Ave ni da Cam po Gran de nº
795, Cen tro, na ci da de de Na vi raí,  Esta do de Mato
Gros so do Sul a exe cu tar ser vi co de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 23º01’57“S e lon gi tu de
em 54º11’03’W, uti li zan do a fre qüên cia de 87.9
MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca cao. - Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 87, DE 2001

(Nº 650/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria Oli ve i ren se de Ra di o di -
fu são – ACOR a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Oli ve i -
ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O 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
o Por ta ria nº 37, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Oli ve i ren se de
Ra di o di fu são – ACOR 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 Oli ve i ra, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 366, 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 37, de 17 de fe ve re i ro de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Oli ve i ren se
de Ra di o di fu são – ACOR 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 Oli ve i ra,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 15 de mar ço de 2000. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 37/MC

Bra sí lia, 2 de mar ço 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 in -
clu sa Por ta ria nº 37, de 17 de fe ve re i ro de 2000, pela
qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Oli ve i ren se
de Ra di o di fu são - ACOR 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 Oli ve i ra, no Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di -

co, a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as
da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e da nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço,
apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de
1998, que re gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri -
zá-la, nos ter mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti -
go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za -
ção so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra -
ção do Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja
en ca mi nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000795/98, que lhe
deu ori gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 37, DE 17 DE FEVEREIRO 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 53710.000795/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Oli -
ve i ren se de Ra di o di fu são – ACOR, com sede na
Pra ça Dona Ma no e li ta Cha gas, nº 116 – Fun dos, na
ci da de de Oli ve i ra, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe -
cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na que -
la lo ca li da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 20º42’02"S e lon gi tu de
em 44º49’35"W uti li zan do a fre qüên cia de 104.9
MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. - Pi men ta da Ve i ga.
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PARECER CONJUR/MC Nº 102/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000795/98
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de
Mi nas Ge ra is
Inte res sa da: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Oli ve i ren se
de
Ra di o di fu são – ACOR
Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.
Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti -
da des in te res sa das pu bli ca do no DOU, de 18-3-99.
Inscri ção de ape nas uma en ti da de. Aten di das as
exi gên ci as es ta be le ci das pela le gis la ção per ti nen te.
Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à re que -
ren te.

I – Dos Fa tos

A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Oli ve i ren se de Ra di -
o di fu são – ACOR (DC 2“), as so ci a ção ci vil, sem fins
lu cra ti vos, se di a da na Pra ça Dona Ma no e li ta Cha gas, 
nº 116 – Fun dos, na ci da de de Oli ve i ra, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, me di an te re que ri men to pro to co la do sob o 
nº 53710.000795/98, ma ni fes tou in te res se em exe cu -
tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na área
abran gi da pelo cÍrcu lo de raio igual a 1 (um) km, com
cen tro lo ca li za do no en de re ço de sua sede so ci al, de
co or de na das ge o grá fi cas 20º42’02"S de la ti tu de e
44º49’35"W de lon gi tu de, sen do esse o lo cal as si na la -
do para a ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do art. 12 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.

2. Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da de,
este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio Ofi ci -
al da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor nan do
pú bli co o Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual con vi -
dou as en ti da des in te res sa das em pres tar o re fe ri do
Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção in di ca -
dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de 45
(qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa pro vi -
dên cia.

3. No trans cor rer do pra zo con sig na do, ape nas
a pe ti ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren do a
sua ha bi li ta ção e apre sen tan do a do cu men ta ção de
que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 
3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Nor ma Com ple men tar

nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to
de 1998, con for me a se guir:

• Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção
da en ti da de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes,
de vi da men te re gis tra dos (doc. de fls. 153 e
14);

• Com pro van tes de que os di ri gen tes
da en ti da de são bra si le i ros na tos e ma i o res
de 21 anos (doc. de fls. 17 a 21 e 155);

• De cla ra ção, as si na da por to dos os
di ri gen tes, com pro me ten do-se ao fiel cum -
pri men to das nor mas es ta be le ci das para o
Ser vi ço (doc. de fls. 23 a 31 e 154);

• De cla ra ções, con ten do ma ni fes ta -
ções de apo io, for mu la das por en ti da des re -
pre sen ta ti vas da co mu ni da de (doc. de fls. 32 
a 115);

• de cla ra ção cons tan do a de no mi na -
ção de fan ta sia da en ti da de – ”DC 2“ (doc.
de fls. 119);

• de cla ra ções, as si na das pelo re pre -
sen tan te le gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área
da co mu ni da de a ser aten di da pela es ta ção
(doc. de fls. 22);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de
qual quer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di -
fu são, in du si ve co mu ni tá ria, ou de qual quer
ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is de te le vi são 
me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so -
ci a dos e de ad mi nis tra do res pes so as que,
nes tas con di ções, par ti ci pem de ou tra en ti -
da de de ten to ra de ou tor ga para a exe cu ção
de qual quer dos ser vi ços men ci o na dos
(doc. de fls. 116);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção
do sis te ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to 
do dis pos to no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da 
Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 117);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to -
ma rá as pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as
a e b do item 6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc.
de fls. 137 e 138);

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de
de no mi na dor má xi mo igual a 10.000, as si -
na lan do o lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir -
ra di an te (doc. de fls. 118);
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• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te 
pre en chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc -
ni cas de ins ta la ção e ope ra ção pre ten di das
para a es ta ção (doc. de fls. 142);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da
an te na trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção
ver ti cal e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma
ir ra di an te pro pos to (doc. de fls. 143 e 144);

• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do
em aten di men to aos in ci sos V e VI do item
6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 139 e
141); ep. pa re cer con clu si vo, as si na do pelo
pro fis si o nal ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res -
pon sa bi li da de Téc ni ca – ART, re fe ren te à
ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 140 e 156).

4 – O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo -
ram, pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to 
de Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de -
rou te rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si -
ções le ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

5 – O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é,
por de fi ni ção le gal, ”a ra di o di fu são so no ra, em fre -
qüên cia mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co -
ber tu ra res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a -
ções co mu ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na
lo ca li da de de pres ta ção do ser vi ço“ (art. 1º da Lei nº
9.612, de 1998).

6 – Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi -
as, ele men tos de cul tu ra, tra di cões e há bi -
tos so ci a is da co mu ni da de;

• ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e
in te gra ção da co mu ni da de, es ti mu lan do o
la zer, a cul tu ra e o con ví vio so ci al; 

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca,
in te gran do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil,
sem pre que ne ces sá rio; ! con tri bu ir para o
aper fe i ço a men to pro fis si o nal nas áre as de
atu a ção dos jor na lis tas e ra di a lis tas, de con -
for mi da de com a le gis la ção pro fis si o nal vi -
gen te;

•  per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos
no exer cí cio do di re i to de ex pres são da for -
ma mais aces sí vel pos sí vel.

7 – As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua
pro gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art.
4º da ci ta da lei): 

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas,
ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne -
fí cio do de sen vol vi men to ge ral da co mu ni da -
de; 

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e
jor na lís ti cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos
mem bros da co mu ni da de; 

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is
das pes so as e da fa mí lia; 

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião,
sexo, pre fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí -
ti ca – ide o ló gi co – par ti dá ri as e con di ção so -
ci al nas re la ções co mu ni tá ri as.

8 – A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que, 
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art. 
21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

”Art. 21 — Com pe te à União:
..............................................................

XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -
te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:

a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens.“

9 – Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de
1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria, de ter mi na:

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

10 – Com ple men tan do, o 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 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis põe:

“Art. 9º – Com pe te ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções:

..............................................................
II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a

exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar." 
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11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

“ Art. 19 – A au to ri za ção para exe cu ção do Rad -
Com será for ma li za da me di an te ato do Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, que de ve rá con ter, pelo me nos, a de -
no mi na ção da en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri -
za ção, a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.”

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Ser vi ço Re gis -
tral de Pes so as Ju rí di cas da Co mar ca de Oli ve i ra, em
23 de de zem bro de 1999, no Li vro “A – 2" de Re gis tro
de Pes so as Ju rí di cas, sob o nº de or dem 1071 e 9523, 
às fls. 092/048, cu jos ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no
art. 4º do Esta tu to So ci al, guar dam com ple ta si mi li tu -
de com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no art. 3º da
Lei que o ins ti tui.

14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re -
ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é com -
pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de 
a ser aten di da pelo Ser vi ço:

• Pre si den te: Fran cis co Bar ro so Fi lho
• Vi ce-Presidente: Pa u lo Car los Fer re i ra

• 1ª Secretária: Maria das Mercês Ribeiro
Rodrigues
• 2º Se cre tá rio: Gu mer cin do da Sil ve i ra
• Te sou re i ro: João Bos co Re sen de

• Se cre tá rio-Executivo: Ro nal do Pe re i ra Mal fi ta no

15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da -
de aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re -
gu la men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do 
Ser vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções
exi gi das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer,
Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 2000. – Má rio Cé zar

De gra zia Bar bo sa, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Co or de na -

dor-Geral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.
Bra sí lia, 1º de fe ve re i ro de 2000. – Ma ria da

Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.
Apro vo. Sub me to ao Se nhor Con sul tor Ju rí di co.
Bra sí lia, 1º de fe ve re i ro de 2000. – Jú lio Gold -

szajd Han der borck Rego, Co or de na dor-Geral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções Subs ti tu to.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 88, DE 2001

(Nº 651/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
San ta Rita do Sa pu caí a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
San ta Rita do Sa pu caí, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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 39, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de San ta
Rita do Sa pu caí a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de San ta Rita do Sa pu caí, Esta do de Mi nas 
Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 368, DE 2000

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 39, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
San ta Rita do Sa pu caí, 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 -
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fu são co mu ni tá ria, na ci da de de San ta Rita do Sa pu -
caí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra si lia, 15 de mar ço de 2000. Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 38/2000–MC

Bra sí lia, 2 de mar ço 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 in -
clu sa Por ta ria nº 39, de 17 de fe ve re i ro de 2000, pela
qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di -
fu são de San ta Rita do Sa pu caí 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 San ta Rita
do Sa pu caí, Esta do de Mi nas Ge ra is

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000206/99, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 39 DE 17 DE FEVEREIRO 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 53710.000206/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são de San ta Rita do Sa pu caí, com sede
na Pra ça San ta Rita, s/nº – Cen tro, na ci da de de
San ta Rita do Sa pu caí, Esta do de Mi nas Ge ra is, a
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na que la lo ca li da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22º15’07“S e lon gi tu de em
45º42’11“W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC Nº061/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000206/99
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de
Mi nas Ge ra is
Inte res sa da: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu -
são de San ta Rita do Sa pu caí
Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de
Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da des in te res sa -
das pu bli ca do no DOU, de 18-3-99. Inscri ção de
ape nas uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as es ta -
be le ci das pela le gis la ção per ti nen te.
Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à re que -
ren te.

I – Dos Fa tos

A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de
San ta Rita do Sa pu caí (”FM San ta Rita“), as so ci a -
ção ci vil, sem fins lu cra ti vos, se di a da a Pra ça San ta
Rita, s/nº, Cen tro, na ci da de de San ta Rita do Sa pu -
caí, Esta do de Mi nas Ge ra is, me di an te re que ri men to 
pro to co la do sob o nº 53710.000206/98, ma ni fes tou
in te res se em exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, na área abran gi da pelo cír cu lo de raio
igual a 1 (um) km, com cen tro lo ca li za do no en de re -
ço de sua sede so ci al, de co or de na das ge o grá fi cas
22º15’07"S de la ti tu de e 45º42’11"W de lon gi tu de,
sen do esse o lo cal as si na la do para a ins ta la ção do
sis te ma ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, de sig -
na ção de cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos
ter mos do art. 12 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.

2 – Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da -
de, este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de
Ser vi ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá -
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rio Ofi ci al da União de 18 de mar ço de 1999, avi so
tor nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no
qual con vi dou as en ti da des in te res sa das em pres tar 
o re fe ri do Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra -
ção in di ca dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo 
de 45 (qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des -
sa pro vi dên cia.

3 – No trans cor rer do pra zo con sig na do, ape -
nas a pe ti ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que -
ren do a sua ha bi li ta ção e apre sen tan do a do cu men -
ta ção de que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i -
ro de 1998, seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre -
to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Nor -
ma Com ple men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria
nº 191, de 6 de agos to de 1998, con for me a se guir:

• Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção
da en ti da de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes,
de vi da men te re gis tra dos (doc. de fls. 31v. e
240 a 243);

• com pro van tes de que os di ri gen tes
da en ti da de são bra si le i ros na tos e ma i o res
de 21 anos (doc. de fls. 33 a 37);

• de cla ra ção, as si na da por to dos os di -
ri gen tes, com pro me ten do-se ao fiel cum pri -
men to das nor mas es ta be le ci das para o
Ser vi ço (doc. de fls. 14);

• de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta -
ções de apo io, for mu la das por en ti da des re -
pre sen ta ti vas da co mu ni da de (doc. de fls. 39 
a 204v.);

• de cla ra ção cons tan do a de no mi na -
ção de fan ta sia da en ti da de –”FM San ta
Rita“ (doc. de fls. 8);

• de cla ra ções, as si na das pelo re pre -
sen tan te le gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área
da co mu ni da de a ser aten di da pela es ta ção
(doc. de fls. 15);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de
qual quer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di -
fu são, in clu si ve co mu ni tá ria, ou de qual quer
ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is de te le vi são 
me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so -
ci a dos e de ad mi nis tra do res pes so as que,
nes tas con di ções, par ti ci pem de ou tra en ti -
da de de ten to ra de ou tor ga para a exe cu ção
de qual quer dos ser vi ços men ci o na dos
(doc. de fls. 239 e 13);

Pro ces so nº 537 10.000206/98
c) o lo cal pre ten di do para E ins ta la ção

do sis te ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di men to 
do dis pos to no item 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1, da 
Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 12);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to -
ma rá as pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as
a e b do item 6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc.
de fls. 233);

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de
de no mi na dor má xi mo igual a 10.000, as si -
na lan do o lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir -
ra di an te (doc. de fls. 223 e 232);

• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te 
pre en chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc -
ni cas de ins ta la ção e ope ra ção pre ten di das
para a es ta ção (doc. de fls. 218);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da
an te na trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção
ver ti cal e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te ma
ir ra di an te pro pos to (doc. de fls. 219 a 222);

• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta -
do em aten di men to aos in ci sos V e VI do
item 6.11 da Nor ma nº 2198 (doc. de fls.
234 a 236);

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo
pro fis si o nal ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res -
pon sa bi li da de Téc ni ca – Art., re fe ren te à
ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 237 e 238).

4. O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo ram, 
pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to de
Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de rou te -
rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si ções le -
ga is in ci den tes.

II – Do Mé ri to

5. O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é, por 
de fi ni ção le gal, ”a ra di o di fu são so no ra, em fre qüên cia 
mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co ber tu ra
res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a ções co mu -
ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na lo ca li da de
de pres ta ção do ser vi ço“ (art. 1º da Lei nº 9.612, de
1998).

6. Nos ter mos do art. 3º da su pra ci ta da Lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi -
as, ele men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi -
tos so ci a is da co mu ni da de;
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• ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e
in te gra ção da co mu ni da de, es ti mu lan do o
la zer, a cul tu ra e o con ví vio so ci al

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca,
in te gran do-se aos ser vi ços ae de fe sa ci vil,
sem pre que ne ces sá rio;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to
pro fis si o nal nas áre as de atu a ção dos jor na -
lis tas e ra di a lis tas, de con for mi da de com a
le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

• per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos
no exer cí cio do di re i to de ex pres são da for -
ma mais aces sí vel pos sí vel.

7. As emis so ras do Ser vi ço de vem, em sua pro -
gra ma ção, aten der aos se guin tes prin cí pi os (art. 4º da 
ci ta da Lei):

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas,
ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne fí -
cio do de sen vol vi men to ge ral da co mu ni da de

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e
jor na lís ti cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos
mem bros da co mu ni da de;

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is
das pes so as e da fa mí lia;

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião,
sexo, pre fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí -
ti ca – ide o ló gi co – par ti dá ri as e con di ção so -
ci al nas re la ções co mu ni tá ri as.

8. A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que, 
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art. 
21, in ci so XII, alí nea a com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

”Art. 21 – Com pe te à União:
.............................................................
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens.“
9. Por sua vez, o art. 62 da Lei nº 9.612, de 1998, 

que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
de ter mi na:

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

10 – Com ple men tan do, o 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 1998, em seu art. 9º, in ci so II, dis -
põe:

“Art. 9º - Com pe te ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções:

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

II — ex pe dir ato de au to ri za ção para a
exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar.“

11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

”Art. 19 – A au to ri za ção para exe cu ção 
do Rad Com será for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,
a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.“

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a ção
ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio de Re -
gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di cas, Tí tu los e Do cu -
men tos e Re gis tro de Pro tes tos de Tí tu los, da Co mar -
ca de San ta Rita do Sa pu caí, em 11 de no vem bro de
1998, no Li vro ”A-02“ de Re gis tro de Pes so as Ju rí di -
cas, sob o nº de or dem 285, às fls. 153v., cu jos ob je ti -
vos so ci a is, de cla ra dos no art 4º do Esta tu to So ci al,
guar dam com ple ta si mi li tu de com as fi na li da des a
que se des ti na o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, ex pli ci ta das no art. 3º da Lei que o ins ti tui.

14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma Lei, o qua dro di -
re ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é
com pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni -
da de a ser aten di da pelo Ser vi ço:
Pre si den te:                       José Se tem bri no de Melo
1º Vi ce-Presidente:          José Cân di do de Andra de
1º Se cre tá rio:                   Renê Vi le la de Melo
 2º Se cre tá rio:                  Rita de Cás sia C. Fur ta do
1º Te sou re i ro:                   Ro ber to Ma u ro Fer raz
2º Tesoure i ro:                   Ro ber to Ma cha do M. Bar ros
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15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da -
de aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re -
gu la men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do 
Ser vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções
exi gi das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as 
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co -
nhe cer e de ci dir do as sun to em tela.

17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre -
ci a da pelo Conn gres so Na ci o nal, con so an te dis põe
o § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de 
au to ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Má rio Cé sar
De gra zia Bar bo sa, Assis ten te Ju rí di co

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Co or de na -
dor-Geral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Ma ria da
Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.

Apro vo. Sub me to ao Se nhor Con sul tor Ju rí di -
co.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Ju lio Gold -
szajd Ha no er borck Rego, Co or de na dor-Geral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções Subs ti tu to.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 89, DE 2001

(Nº 652/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Pal me i ró po -
lis – TO a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i ró -
po lis, Esta do do To can tins.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 41, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Pal me i ró -
po lis – TO 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 Pal me i ró po lis, Esta do do To can tins.

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

MENSAGEM Nº 370, 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 41, de 17 de fe ve re i ro de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Pal me i ró po -
lis – TO, 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 Pal me i ró po lis, Esta do do To can -
tins.

EM Nº 40/MC

Bra sí lia, 2 de mar ço 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

in clu sa Por ta ria nº 41, de l7 de fe ve re i ro de 2000, pela
qual au to ri zei a Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria
Pal me i ró po lis – TO 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 Pal me i ró po lis, Esta do
do To can tins.

2. Sub me ti do o as sun to ao exa me dos ór gãos
com pe ten tes des te Mi nis té rio, as con clu sões fo ram
no sen ti do de que, sob os as pec tos téc ni co e ju rí di co,
a men ci o na da en ti da de sa tis faz as exi gên ci as da Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, do Re gu la men to
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e da
nor ma com ple men tar do mes mo ser vi ço, apro va da
pela Por ta ria nº 191, de 6 de agos to de 1998, que re -
gem a ma té ria, o que me le vou a au to ri zá-la, nos ter -
mos da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de au to ri za ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53665.000049/98, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 41, DE 17 DE FEVEREIRO 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 53665.000049/98, re sol ve:
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Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão de Di fu são Co mu -
ni tá ria Pal me i ró po lis – TO, com sede na Ave ni da do
Con tor no, 167, Cen tro, na ci da de de Pal me i ró po lis,
Esta do do To can tins, 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 13º2‘38"S e lon gi tu de em
48º24’36"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC Nº 108/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53665.000049/98
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do To can tins.
Inte res sa da: Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria
Pal me i ró po lis – TO.
Emen ta: Pe di do de au to ri za ção para exe cu tar Ser vi -
ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria. Co mu ni ca do de
Ha bi li ta ção para ins cri ção de en ti da des in te res sa -
das pu bli ca do no DOU, de 18-3-99. Inscri ção de
ape nas uma en ti da de. Aten di das as exi gên ci as es ta -
be le ci das pela le gis la ção per ti nen te.
Con clu são: Pela ou tor ga de au to ri za ção à re que -
ren te.

I – dos Fa tos

A Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Pal me i ró -
po lis – TO (”Rá dio Ci da de FM“), as so ci a ção ci vil sem
fins lu cra ti vos, se di a da na Ave ni da Con tor no, 167,
Cen tro, na ci da de de Pal me i ró po lis, Esta do do To can -
tins, me di an te re que ri men to pro to co la do sob o nº
53665.000049/98, ma ni fes tou in te res se em exe cu tar
o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na área
abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 (um) km, com
cen tro lo ca li za do na Ave ni da A, Qu a dra 79, Lote 11,
Cen tro, Pal me i ró po lis/TO, de co or de na das ge o grá fi -
cas 13º02’38"S de la ti tu de e 48º24’36"W de lon gi tu -
de, sen do esse o lo cal as si na la do para a ins ta la ção
do sis te ma ir ra di an te da es ta ção.

So li ci tou ain da, no mes mo do cu men to, a de sig -
na ção do cor res pon den te ca nal de ope ra ção, nos ter -
mos do art. 12 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.

2. – Em aten di men to à ma ni fes ta ção da en ti da -
de, este Mi nis té rio, por in ter mé dio da Se cre ta ria de
Ser vi ços de Ra di o di fu são, fez por pu bli car, no Diá rio
Ofi ci al da União de 18 de mar ço de 1999, avi so tor -
nan do pú bli co Co mu ni ca do de Ha bi li ta ção, no qual
con vi dou – as en ti da des in te res sa das em pres tar o
re fe ri do Ser vi ço, nas lo ca li da des e ca nal de ope ra ção
in di ca dos, a ins cre ve rem-se, con sig nan do pra zo de
45 (qua ren ta e cin co) dias para a efe ti va ção des sa
pro vi dên cia.

3. – No trans cor rer do pra zo con sig na do, ape -
nas a pe ti ci o ná ria acor reu ao cha ma men to, re que ren -
do a sua ha bi li ta ção e apre sen tan do a do cu men ta ção 
de que tra tam a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, seu Re gu la men to, apro va do pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998, e, ain da, a Nor ma Com -
ple men tar nº 2/98, apro va da pela Por ta ria nº 191, de 6 
de agos to de 1998, con for me a se guir:

• Esta tu to So ci al, Ata de Cons ti tu i ção
da en ti da de e Ata de ele i ção dos di ri gen tes,
de vi da men te re gis tra dos (doc. de fls.
103,104,107 a 115, 119 e 121);

• com pro van tes de que os di ri gen tes
da en ti da de são bra si le i ros na tos e ma i o res
de 21 anos (doc. de fls. 18 a 26);

• de cla ra ção, as si na da por to dos os di -
ri gen tes, com pro me ten do-se ao fiel cum pri -
men to das nor mas es ta be le ci das para o
Ser vi ço (doc. de fls. 17);

• de cla ra ções, con ten do ma ni fes ta -
ções de apo io, for mu la das por en ti da des re -
pre sen ta ti vas da co mu ni da de (doc. de fls. 28 
a 40);

• de cla ra ção cons tan do a de no mi na -
ção de fan ta sia da en ti da de – ”Rá dio Ci da de 
FM“ (doc. de fls. 43);

• de cla ra ções, as si na das pelo re pre -
sen tan te le gal da en ti da de, de que:

a) to dos os di ri gen tes re si dem na área
da co mu ni da de a ser aten di da pela es ta ção
(doc. de fls. 27);

b) a en ti da de não é pres ta do ra de
qual quer mo da li da de de ser vi ço de ra di o di -
fu são, in clu si ve co mu ni tá ria, ou de qual quer
ser vi ço de dis tri bu i ção de si na is de te le vi são 
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me di an te as si na tu ra, bem como não tem
como in te gran tes de seus qua dros de as so -
ci a dos e de ad mi nis tra do res pes so as que,
nes tas con di ções, par ti ci pem de ou tra en ti -
da de de ten to ra de ou tor ga para a exe cu ção
de qual quer dos ser vi ços men ci o na dos
(doc. de fls. 42);

c) o lo cal pre ten di do para a ins ta la ção
do sis te ma ir ra di an te pos si bi li ta o aten di -
men to do dis pos to no item 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1, da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls.
92);

d) na ocor rên cia de in ter fe rên ci as to -
ma rá as pro vi dên ci as pre vis tas nas alí ne as
a e b do item 6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc.
de fls. 87 e 91);

• plan ta de ar ru a men to, em es ca la de
de no mi na dor má xi mo igual a 10.000, as si -
na lan do o lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir -
ra di an te (doc. de fls. 48 e 123);

• for mu lá rio pa dro ni za do, de vi da men te 
pre en chi do, con ten do as ca rac te rís ti cas téc -
ni cas de ins ta la ção e ope ra ção pre ten di das
para a es ta ção (doc. de fls. 127);

• di a gra ma de ir ra di a ção ho ri zon tal da
an te na trans mis so ra, di a gra ma de ir ra di a ção 
ver ti cal e es pe ci fi ca ções téc ni cas do sis te -
ma ir ra di an te pro pos to (doc. de fls. 65);

• de cla ra ção do pro fis si o nal ha bi li ta do
em aten di men to aos in ci sos V e VI do item
6.11 da Nor ma nº 2/98 (doc. de fls. 88);

• pa re cer con clu si vo, as si na do pelo
pro fis si o nal ha bi li ta do, e Ano ta ção de Res -
pon sa bi li da de Téc ni ca – ART, re fe ren te à
ins ta la ção pro pos ta (doc. de fls. 88 e 126).

4 – O pe di do e a do cu men ta ção per ti nen te fo -
ram, pre li mi nar men te, ana li sa dos pelo De par ta men to 
de Ou tor ga e Li cen ci a men to da Se cre ta ria de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, des te Mi nis té rio, que con si de -
rou te rem sido re gu lar men te aten di das as dis po si -
ções le ga is in ci den tes.

II – do Mé ri to

5 – O Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria é,
por de fi ni ção le gal, ”a ra di o di fu são so no ra, em fre -
qüên cia mo du la da, ope ra da em ba i xa po tên cia e co -
ber tu ra res tri ta, ou tor ga da a fun da ções e as so ci a -
ções co mu ni tá ri as, sem fins lu cra ti vos, com sede na
lo ca li da de de pres ta ção do ser vi ço“ (art. 1º da Lei nº
9.612, de 1998).

6 – Nos ter mos do art. 32 da su pra ci ta da lei, o
Ser vi ço tem por fi na li da de o aten di men to à co mu ni da -
de be ne fi ci a da com vis tas a:

• dar opor tu ni da de de di fu são de idéi -
as, ele men tos de cul tu ra, tra di ções e há bi -
tos so ci a is da co mu ni da de;

• ofe re cer me ca nis mos à for ma ção e
in te gra ção da co mu ni da de, es ti mu lan do o
la zer, a cul tu ra e o con ví vio so ci al

• pres tar ser vi ços de uti li da de pú bli ca,
in te gran do-se aos ser vi ços de de fe sa ci vil,
sem pre que ne ces sá rio;

• con tri bu ir para o aper fe i ço a men to
pro fis si o nal nas áre as de ao tu a ção dos jor -
na lis tas e ra di a lis tas, de con for mi da de cm a
le gis la ção pro fis si o nal vi gen te;

• per mi tir a ca pa ci ta ção dos ci da dãos
no exer cí cio do di re i to de ex pres são da for -
ma mais aces sí vel pos sí vel.

7 – As emis so ras do Ser vi ço de vem,
em sua pro gra ma ção, aten der aos se guin tes 
prin cí pi os (art. 49 da ci ta da lei):

• pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti vas,
ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas em be ne -
fí cio do de sen vol vi men to ge ral da co mu ni da -
de;

• pro mo ção das ati vi da des ar tís ti cas e
jor na lís ti cas, fa vo re cen do a in te gra ção dos
mem bros da co mu ni da de;

• res pe i to aos va lo res éti cos e so ci a is
das pes so as e da fa mí lia;

• não dis cri mi na ção de raça, re li gião,
sexo, pre fe rên ci as se xu a is, con vic ções po lí -
ti ca – ide o ló gi co – par ti dá ri as e con di ção so -
ci al nas re la ções co mu ni tá ri as.

8 – A ou tor ga de au to ri za ção para a exe cu ção
des se Ser vi ço de cor re de pre ce i to cons ti tu ci o nal que, 
ao de fi nir a com pe tên cia da União, es ta be le ce, no art. 
21, in ci so XII, alí nea a, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8/95:

”Art. 21 – Com pe te à União:
..............................................................
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens.“
9 – Por sua vez, o art. 6º da Lei nº 9.612, de

1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria, de ter mi na:
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”Art. 6º – Com pe te ao Po der Con ce -
den te ou tor gar à en ti da de in te res sa da au to -
ri za ção para ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di -
o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.“

10 – Com ple men tan do, o Re gu la men to 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 1998 em seu art. 9º in ci so II, dis põe:

”Art. 9º – Com pe te ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções:

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

II – ex pe dir ato de au to ri za ção para a
exe cu ção do Ser vi ço, ob ser va dos os pro ce -
di men tos es ta be le ci dos na Lei nº 9.612, de
1998, e em nor ma com ple men tar.“

11. Em adi ta men to, o art. 19 do mes mo di plo ma
le gal es ta be le ce:

”Art. 19 – A au to ri za ção para exe cu ção 
do Rad Com será for ma li za da me di an te ato
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de ve -
rá con ter, pelo me nos, a de no mi na ção da
en ti da de, o ob je to e o pra zo da au to ri za ção,
a área de co ber tu ra da emis so ra e o pra zo
para iní cio da exe cu ção do Ser vi ço.“

12. A au to ri za ção é ou tor ga da, con so an te o art.
6º, pa rá gra fo úni co, da mul ti ci ta da Lei nº 9.612, de
1998, pelo pra zo de 3 (três) anos, re no vá vel, por igual
pe río do, se cum pri das as exi gên ci as le ga is e re gu la -
men ta res.

13. No que con cer ne à en ti da de re que ren te,
cum pre-me ob ser var que se tra ta de uma as so ci a -
ção ci vil, sem fins lu cra ti vos, re gis tra da no Car tó rio
de Re gis tro de Pes so as Ju rí di cas, Tí tu los, Do cu -
men tos, Pro tes to e 2º Ta be li o na to de No tas, da Co -
mar ca de Pal me i ró po lis – TO, em 18 de agos to de
1998, no Li vro ”A-1“ sob o nº de or dem 202, às fls.
28 a 32v, cu jos ob je ti vos so ci a is, de cla ra dos no art.
2º do Esta tu to So ci al, guar dam com ple ta si mi li tu de
com as fi na li da des a que se des ti na o Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ex pli ci ta das no art. 32
da lei que o ins ti tui.

14. Em con so nân cia com o pre ce i to con ti do no
pa rá gra fo úni co do art. 7º da mes ma lei, o qua dro di re -
ti vo des sa Asso ci a ção, es pe ci fi ca do a se guir, é com -
pos to por pes so as re si den tes na área da co mu ni da de 
a ser aten di da pelo Ser vi ço:

Pre si den te: Rob son Bor ges
Vi ce-Presidente: José Mil ton de Mo ra is Pes soa
Se cre tá rio-Geral: Jor ge Leal Go mes
Se gun do Se cre tá rio: vago
Te sou re i ro: Car los Ro ber to de Alme i da
Se gun do Te sou re i ro: José Car los de Melo
Di re tor de Ope ra ções: José de Ri ba mar da Ro cha
Co e lho
Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al: Gil son
Ben vin do
Vi ce-Diretor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al:
Flo do al do Ma ce do
Di re tor de Pa tri mô nio: Re gi nal do Bor ges So bri nho

15. A do cu men ta ção apre sen ta da pela en ti da de 
aten de ple na men te às de ter mi na ções le ga is, re gu la -
men ta res e nor ma ti vas ine ren tes à exe cu ção do Ser -
vi ço, res tan do ob ser va das to das as con di ções exi gi -
das para a ou tor ga da au to ri za ção per ti nen te.

16. Di an te do ex pos to, e es tan do cum pri das as
pra xes pro ces su a is, opi no pelo de fe ri men to do pe di -
do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos, acom pa -
nha dos de mi nu tas dos atos cor res pon den tes, à su -
pe ri or de li be ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe -
cer e de ci dir do as sun to em tela.

17. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci -
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o §
3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de au to -
ri za ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer.
Bra sí lia, 8 de fe ve re i ro de 2000. – Adal zi ra

Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Geral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções

DESPACHO CONJUR/MC nº 120/2000

Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº/2000, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de au to ri za ção
para exe cu tar Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na ci da de de Pal me i ró po lis, Esta do do To can tins, for -
mu la do pela Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Pal -
me i ró po lis – TO. Re me tam-se os au tos, acom pa nha -
dos de mi nu tas de Por ta ria e Expo si ção de Mo ti vos, à
con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro, para de ci são.

Bra sí lia, 8 de fe ve re i ro de 2000. – Ra i mun da
No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(Á Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 90, DE 2001

(Nº 654/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao de Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Bi cas, Esta do de Mi nas 
Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 84, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Alter na ti va 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 Bi cas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 558, 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 84, de 21 de mar ço de 2000
que au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria
Alter na ti va 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 Bi cas, Esta do de Mi -
nas Gerais.

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

EM Nº 62/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 cão de Vos sa Exce lên cia a
Por ta ria nº 84, de 21 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria Alter -
na ti va a exe cu tar o ser vi co de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria, na ci da de do Bi cas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 -
cão do Con gres so Na ci o nal.

4 – Faço jun tar à 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 53710.001029/98, 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 84 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 cões, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de
ju nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.001029/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão de Rá dio Co mu -
ni tá ria Alter na ti va, com sede na Rua Co ro nel Sou za
nº 73, Fun dos - Cen tro, na ci da de de Bi cas, Esta do
de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi co 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 21º43’20"S e lon gi tu de
em 43º03’30"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9
MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 91, DE 2001

(Nº 655/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
So ci al, Cul tu ral e Artís ti co “Ami ga” De
Re gis tro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Re gis tro,
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 à
Por ta ria nº 71, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
So ci al, Cul tu ral e Artís ti co “Ami ga” de Re gis tro a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, na
ci da de de Re gis tro, 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 559, 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 71, de 21 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen -
vol vi men to So ci al Cul tu ral e Artís ti co “Ami ga” de Re -
gis tro 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 Re gis tro, Esta do de São Pa u lo.

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

EM Nº 66/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 71, de 21 de mar ço de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a cão Co mu ni tá ria de De sen vol vi men -
to So ci al Cul tu ral e Artís ti co “Ami ga” de Re gis tro 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 Re gis tro, 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 53830.001808/98, 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 71 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 53830.001808/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão Co mu ni tá ria de
De sen vol vi men to So ci al Cul tu ral e Artís ti co “Ami ga”
de Re gis tro com sede na Rua Ma no el Cruz Gon çal -
ves nº 155 – Nos so Teto, na ci da de de Re gis tro,
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 24º30’55"S e lon -
gi tu de em 47º50’l2"W uti li zan do a fre qüên cia de
87,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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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) – Os Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 82 a 91, de 2001, li -
dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na -
do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, §
1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art.
122, II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer -
rou-se, no dia 26 de abril úl ti mo, o pra zo para apre -
sen ta ção de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 15, 
de 2001, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
al te 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.

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) – Encer -
rou-se, sex ta-feira úl ti ma, o pra zo para apre sen ta ção 
de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 16, de
2001, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que 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.

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 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 da Câ ma ra nº 30, de 1998 (nº 4.544/98, na 
Casa de ori gem), que dis põe so bre a obri ga to ri e da -
de de afi xa ção de qua dro com in for ma ções so bre
dro gas psi co a ti vas, lí ci tas e ilí ci tas, em lu ga res pú -
bli cos.

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 (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 Bel lo Par ga.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 223, DE 2001

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men -
to Inter no, a tra mi ta ção em con jun to do Pro je to de
Lei do Se na do nº 35, de 2001, e do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 44, de 2000, por ver sa rem so bre o
mes mo as sun to.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2001. – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re -
que ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í -
do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so
II, alí nea ”c", item 8, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Bel lo Par ga.

É lido o se guin te:

OF. GLPFL Nº 102/01

Bra sí lia, 26 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co para exer ce rem

a fun ção de Vi ce-Líderes do Par ti do da Fren te Li be ral
– PFL, o Sr. Se na dor Bel lo Par ga e a Srª Se na do ra
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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ofí cio 
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Bel lo Par ga.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 236/PT

Bra sí lia, 26 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

para in di car como ti tu la res, o De pu ta do João Mag no
(PT/MG) em subs ti tu i ção ao De pu ta do Car li to Merss
(PT/SC) e o De pu ta do Orlan do Des con si (PT/RS) em
subs ti tu i ção ao De pu ta do Luiz Ser gio (PT/RJ) na Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.
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OFÍCIO Nº 237/PT

Bra sí lia, 26 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

para in di car como su plen tes, o De pu ta do Car li to
Merss (PT/SC) em subs ti tu i ção ao De pu ta do Arlin do
Chi na glia (PT/SP), o De pu ta do Luiz Sér gio (PT/RJ)
em subs ti tu i ção ao De pu ta do João Fas sa re la
(PT/MG), o De pu ta do Pa u lo Paim (PT/RS) em subs ti -
tu i ção ao De pu ta do Fer nan do Mar ro ni (PT/RS) e a
De pu ta da Tel ma de Sou za (PT/SP) em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Gil mar Ma cha do (PT/MG), na Co mis são 
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy. 
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
por per mu ta com o Se na dor Car los Wil son.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
me re por tar à in ter ven ção do Pre si den te da Re pú bli -
ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, por oca sião da Re u -
nião de Qu e bec, para dis cu tir a for ma ção des sa
Asso ci a ção de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.

Pen so que o Pre si den te, sem de i xar de re co -
nhe cer a im por tân cia de in cre men tar o li vre co mér cio
en tre os pa í ses das Amé ri cas, co lo cou em ter mos
bem cla ros a po si ção bra si le i ra. To dos ve mos como
uma ini ci a ti va im por tan te esse au men to do flu xo de
co mér cio in ter na ci o nal en tre os pa í ses, des de que
isso pos sa sig ni fi car a pos si bi li da de de au men to de
ven das por par te dos pa í ses mais po bres ou dos pa í -
ses em de sen vol vi men to. É mu i to di fí cil para nós ace i -
tar mos a for ma ção da Alca sem que te nha mos ga ran -
tia de que será pos sí vel ven der mos mais nos mer ca -
dos dos pa í ses mais ri cos.

Li, um dia des ses, na im pren sa, um dado que
im pres si o na: os pa í ses de sen vol vi dos, os pa í ses ri -
cos gas tam cer ca de US$100 bi lhões por ano com
me di das pro te ci o nis tas dos seus pro du tos e dos seus 
mer ca dos.

O Emba i xa dor Ru bens Bar bo sa fez um es tu do
mu i to in te res san te e pro fun do – o qual tive a opor tu ni -

da de de ma nu se ar –, em que de mons tra as vá ri as
mo da li da des de me di das pro te ci o nis tas uti li za das
pelo Go ver no ame ri ca no. O Go ver no dos Esta dos
Uni dos ado ta uma sé rie de prá ti cas que, no fun do,
pro te gem o seu mer ca do, di fi cul tan do, por tan to, o
aces so ao mer ca do ame ri ca no não só dos pro du tos
bra si le i ros como dos pro du tos de ou tros pa í ses.

Há bar re i ras ta ri fá ri as. São ta ri fas mu i to ele va -
das para al guns pro du tos com os qua is o Bra sil tem
po der de com pe ti ção – os pro du tos agrí co las, como o
suco de la ran ja, al guns pro du tos in dus tri a li za dos,
como os cal ça dos, ou mes mo os pro du tos si de rúr gi -
cos, como o aço bra si le i ro –, que li mi tam mu i to o nos -
so aces so àque le mer ca do. Além dis so, há as cha ma -
das bar re i ras não-tarifárias, onde se in se re um con -
jun to de me di das que di fi cul tam tam bém o aces so de
pro du tos de ou tros pa í ses ao mer ca do ame ri ca no.

Há, in clu si ve, leis es pe cí fi cas que es ta be le cem
re ser va de mer ca do em de ter mi na dos seg men tos,
em que só as em pre sas ame ri ca nas po dem se de -
sen vol ver e tra ba lhar, o que é uma me di da pro te ci o -
nis ta cla ra. Há as com pras go ver na men ta is, por
exem plo, tam bém di ri gi das a em pre sas ame ri ca nas.
No caso bra si le i ro, pela emen da cons ti tu ci o nal, abri -
mos a na ve ga ção de ca bo ta gem para em pre sas in ter -
na ci o na is, en quan to nos Esta dos Uni dos exis te uma
le gis la ção ri go ro sa para a na ve ga ção.

Enfim, exis te uma sé rie de me di das pro te ci o nis -
tas, mu i to bem ex pli ci ta das no lou vá vel tra ba lho do
Emba i xa dor Ru bens Bar bo sa, no qual se ana li sam
mi nu ci o sa men te as bar re i ras ta ri fá ri as im pos tas pelo
Go ver no ame ri ca no so bre de ter mi na dos pro du tos,
com o in tu i to de in vi a bi li zar a en tra da des ses pro du -
tos nos Esta dos Uni dos. Além des se ins tru men to de
ele va ção das ta ri fas de im por ta ção, em al guns ca sos
o pro te ci o nis mo se dá por leis es pe cí fi cas, que re ser -
vam aque las ati vi da des ex clu si va men te a em pre sas
ame ri ca nas. Há tam bém os ca sos em que se uti li zam
ou tros ti pos de ar ti fí ci os, re la ci o na dos ao meio am bi -
en te e ao tra ba lho in fan til. Como exem plo, cito as exi -
gên ci as fe i tas com re la ção à ex por ta ção do ca ma rão
bra si le i ro para os Esta dos Uni dos, re la ci o na das ao ta -
ma nho da ma lha uti li za da na pes ca. Os ame ri ca nos
ana li sam se essa ma lha per mi te ou não que os fi lho -
tes de tar ta ru ga es ca pem, ou seja, eles exi gem que
os fi lho tes não se jam re ti dos na rede, isso quan do o
Bra sil tem um dos pro gra mas mais avan ça dos de pro -
te ção à tar ta ru ga ma ri nha  o Pro je to Ta mar , mu i tas
ve zes co men ta do não só no Se na do, mas tam bém na 
im pren sa. E, até que se pro ve tudo isso, es sas exi -
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gên ci as bu ro crá ti cas cons ti tu em obs tá cu los a esse
mer ca do.

Des sa for ma, como po de mos ade rir, de re pen te
e sem crí ti cas, a essa Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas que se está pro pon do?

E o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so es -
ta be le ceu ali uns três mar cos bem cla ros, como por
exem plo a ques tão das bar re i ras não-tarifárias – exi -
gên ci as que não são pro pri a men te de ta ri fas, mas re -
la ci o nam-se ao meio am bi en te, ao tra ba lho in fan til e
ou tros ti pos de res tri ções – e a das bar re i ras pro pri a -
men te ta ri fá ri as  ta ri fas ele va das im pos tas aos pro du -
tos que têm chan ce de com pe tir com os pro du tos
ame ri ca nos, es ta be le ci men to de quo tas de im por ta -
ção e leis es pe cí fi cas de pro te ção a tais pro du tos.

Além dis so, exis te uma con fu são en tre a Lei de
De fe sa Co mer ci al e o Có di go de De fe sa do Con su mi -
dor: é pos sí vel que um pro du to de boa qua li da de che -
gue nos Esta dos Uni dos e seja ven di do por um pre ço
mais ba i xo do que o do pro du to na ci o nal, mas, com
base na Lei de De fe sa Co mer ci al, os ame ri ca nos não
de i xam o pro du to en trar, pre ju di can do até o pró prio
con su mi dor, que po de ria ter aces so a uma mer ca do -
ria de igual qua li da de por um pre ço me nor. Então,
con fun de-se a Lei de De fe sa Co mer ci al com a Lei da
Li vre Con cor rên cia.

Srs. Se na do res, a lei que tra ta do dum ping tam -
bém pre ci sa ser re vis ta. Como se che ga a esse con -
ce i to? Com fun da men to em que ele men tos, em que
es tru tu ra de cus tos pode se ale gar o dum ping de
cer tos pro du tos, ve dan do-se sua en tra da no mer ca do 
ame ri ca no?

Então, cre io que o Pre si den te da Re pú bli ca foi
fe liz, por que não ne gou a im por tân cia da ini ci a ti va de
se for mar a Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.
Sua Exce lên cia exal tou a pos si bi li da de de ter mos
mais co mér cio, e não me nos co mér cio, des de que te -
nha mos aces so aos gran des mer ca dos  ao mer ca do
ame ri ca no, ao mer ca do ca na den se , pela qua li da de e 
pre ço de nos sos pro du tos. E pede re al men te a de fi ni -
ção pré via des ses pon tos men ci o na dos aqui ra pi da -
men te, para que o Bra sil pos sa, en tão, en ca rar essa
pos si bi li da de de ade rir à for ma ção da Alca.

Não po de mos ace i tar isso como uma ati tu de vo -
lun ta ris ta do go ver no ame ri ca no, que tam bém tem
suas di fi cul da des. Tan to é que, até ago ra, o Pre si den -
te dos Esta dos Uni dos não ob te ve do Con gres so
ame ri ca no o fast track, ou seja, ple nos po de res para
ne go ci ar a Alca, o que evi den te men te tira qual quer
chan ce de dis cus são ob je ti va do pro ble ma, pois não

po de mos fa zer um acor do que ama nhã terá de ser re -
vis to pelo Con gres so ame ri ca no.

Por tan to, Sr. Pre si den te, sem ne gar a im por tân -
cia da Alca e a pró pria ati tu de de co o pe ra ção do Go -
ver no bra si le i ro, acre di to que o Pre si den te da Re pú -
bli ca es ta be le ceu pon tos dos qua is não po de mos
abrir mão. Os Esta dos Uni dos pre ci sam re ver es ses
pon tos, que en vol vem, em gran de me di da, os pro du -
tos agrí co las. Sa be mos dos ele va dos sub sí di os da -
que le País aos seus pro du to res de soja e de tan tos
ou tros pro du tos. Sem uma re vi são, não é pos sí vel le -
var mos a sé rio a pos si bi li da de de for ma ção da Alca  e
é evi den te que o ra ci o cí nio vale tam bém para a União
Eu ro péia, onde tam bém en fren ta mos di fi cul da des
para o in gres so dos nos sos pro du tos agrí co las. Com
re la ção ao fran go, por exem plo, não con se gui mos
ven dê-lo no mer ca do ame ri ca no, quan do o Bra sil é
um gran de ex por ta dor para os mer ca dos eu ro peu,
asiá ti co e do Ori en te Mé dio.

Logo, tais ques tões de vem ser dis cu ti das com
ma tu ri da de e sen so de res pon sa bi li da de, com vis tas
à de fe sa da nos sa eco no mia. Só tem sen ti do a cri a -
ção da Alca se esta re pre sen tar um ins tru men to de di -
na mi za ção das nos sas ati vi da des eco nô mi cas, de
au men to do nos so co mér cio in ter na ci o nal. O Bra sil
fez um es for ço fan tás ti co para se ajus tar à nova re a li -
da de mun di al. Éra mos uma eco no mia fe cha da, au tár -
qui ca, na qual os pro du tos es tran ge i ros pra ti ca men te
não pe ne tra vam, sal vo se não ti ves sem si mi lar bra si -
le i ro. Abri mos as nos sas fron te i ras, os pro du tos en tra -
ram com ta ri fas ba i xas, em al guns ca sos ar ru i na ram
se to res in dus tri a is do País, que es tão se le van tan do a 
du ras pe nas  como, por exem plo, o se tor têx til e o se -
tor de brin que dos , mas não ti ve mos a con tra par ti da,
que era o in gres so de nos sos pro du tos nos gran des
mer ca dos con su mi do res do mun do.

Então, es ta mos numa po si ção ca u te lo sa. Não
ne ga mos a im por tân cia da Alca, que re mos dis cu ti-la,
já es ta be le ce mos a data de 2005 para sua im plan ta -
ção. Con tu do, an tes se faz ne ces sá ria uma mu dan ça
de pos tu ra dos ame ri ca nos, que re pre sen tam re al -
men te o gran de mer ca do ao qual to dos que rem ter
aces so, ao qual to dos os fa bri can tes de se jam ven der
seus pro du tos.

Sr. Pre si den te, a mi nha in ter ven ção era para di -
zer da pre ci são com que o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que ex pli ci tou a ques tão da Alca na re u nião de Qu e -
bec. Do pon to de vis ta do Go ver no bra si le i ro, pen so
que Sua Exce lên cia foi fe liz na ma ne i ra como de fen -
deu a nos sa po si ção e como es ta be le ceu os pon tos a
se rem re vis tos pe los ame ri ca nos, para que te nha mos 
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uma dis cus são sé ria e pro du ti va so bre a for ma ção
des se gran de mer ca do úni co, que mo vi men ta rá bi -
lhões de dó la res e po de rá re pre sen tar um ins tru men -
to de apro xi ma ção en tre os po vos e de pro gres so
para to dos es ses pa í ses.

Mu i to obri ga do.

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Lú cio Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Lú cio Alcân ta ra) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edi son Lo bão, pelo
pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, aca ba de de i xar a tri bu -
na des ta Casa o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que nos
ad ver te para as ar ma di lhas que po dem sur gir com a
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas. Não há dú vi da, 
em ne nhu ma men te es cla re ci da, da ne ces si da de de
se ca mi nhar para uma so lu ção des sa na tu re za. Po -
rém, de ve re mos fa zê-lo em or dem e com a de fe sa ri -
go ro sa dos nos sos mais le gí ti mos in te res ses nes sa
área.

É bom re cor dar que, com a cri a ção do Mer co sul, 
que foi uma boa pro vi dên cia para o Bra sil e para os
pa í ses as so ci a dos, o Bra sil não teve o cu i da do de de -
fen der su fi ci en te men te os seus pro du tos de ex por ta -
ção. A Argen ti na to mou essa pre ca u ção e hoje tem
um sem-número de pro du tos pro te gi dos pela sua le -
gis la ção in ter na e tam bém pe las pró pri as nor mas que 
cri a ram o Mer co sul, en quan to o Bra sil tem um nú me -
ro in fi ni ta men te in fe ri or que a Argen ti na de pro du tos
em igual si tu a ção.

Por tan to, apóio o dis cur so e as pre o cu pa ções
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. De ve re mos tê-las mes -
mo, e com ri gor. E de ve mos ter apren di do com o Mer -
co sul aqui lo que não de ve re mos fa zer com a Alca.

Mas, Sr. Pre si den te, o que me traz hoje a esta
tri bu na é um pro ble ma gra ve, que não é só do meu
Esta do, mas do Bra sil in te i ro, que diz res pe i to ao es ta -
do em que se en con tram as ro do vi as fe de ra is.

Qu an do se fala que o pro ble ma das ro do vi as
bra si le i ras é gra ve, pró xi mo ao caos – se já não for o
pró prio –, ba te-se numa te cla co mum, can sa ti va men -
te fa la da e re pe ti da nas tri bu nas par la men ta res e na
im pren sa. Já não cons ti tui no vi da de. No en tan to, de -
via ser até mes mo mo ti vo de es cân da lo a in for ma ção, 
por exem plo, de que uma vi a gem ro do viá ria de Bra sí -
lia para o Rio de Ja ne i ro, via Belo Ho ri zon te, está su -
je i ta a per cal ços gra ves para quem vi a ja por ter ra: bu -

ra cos in crí ve is, em lon gos tre chos – ver da de i ras ar -
ma di lhas con tra a vida dos pas sa ge i ros –, que des -
mo ra li zam a nos sa po lí ti ca ro do viá ria por in te i ro.

Se isso ocor re nas sa í das e che ga das da Ca pi -
tal da Re pú bli ca, é fá cil ima gi nar o que ocor re rá nos
pon tos mais lon gín quos do País. É ver da de que, no
Esta do de São Pa u lo e no en tor no de al gu mas gran -
des me tró po les, exis tem ro do vi as de pri me i ra or dem,
gra ças aos re cur sos in ves ti dos ou aos pro gra mas de
pri va ti za ção. Mas isso não im pli ca que se re le guem a
se gun do pla no as es tra das lo ca li za das em per di das
re giões do Bra sil.

No meu Esta do do Ma ra nhão, a não ma nu ten -
ção de mu i tos tre chos tor na in tra fe gá ve is as prin ci pa -
is ro do vi as fe de ra is. É como se elas não exis tis sem
para as em pre sas es ta ta is in cum bi das de seu zelo.
Esse pro ble ma não é de ago ra, Sr. Pre si den te, mas
de lon ga data.

Em 1995, há seis anos, logo que as su mi este
hon ro so se gun do man da to de Se na dor da Re pú bli ca, 
dis se eu des ta mes ma tri bu na:

As ad mi nis tra ções an te ri o res não po di -
am ter de i xa do as ro do vi as bra si le i ras, ava li -
a das em mais de US$150 bi lhões, atin gi rem 
o es ta do de de te ri o ra ção que atin gi ram. Foi
la men tá vel que isso ocor res se. A omis são,
além de agra var so bre mo do o pro ble ma,
está ago ra en ca re cen do uma ma nu ten ção,
para não di zer re cons tru ção, que de via ter
sido per ma nen te. To dos co nhe ce mos as di fi -
cul da des eco nô mi co-financeiras por que
pas sou e pas sa o País. Mas cabe ao Po der
Exe cu ti vo o de ver da cri a ti vi da de para en -
con trar so lu ções para os prin ci pa is pro ble -
mas na ci o na is, en tre os qua is des pon ta com 
pri o ri da de o das ro do vi as fe de ra is. O que
não se po dia per mi tir era de i xar que che -
gas se a um ní vel in to le rá vel a con ser va ção
das nos sas es tra das, o ins tru men to es sen ci -
al para uma eco no mia de sen vol vi men tis ta.

Em 1997, con vê ni os as si na dos trou xe ram-me
o alen to para que eu dis ses se des ta tri bu na:

É mo ti vo de gran de sa tis fa ção a for ma -
li za ção, a 10 de de zem bro, de en ten di men -
tos con tra tu a is que as se gu ram em prés ti -
mos, jun to ao BIRD e ao Ban co Inte ra me ri -
ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor to -
tal de US$1 bi lhão para as obras de re cu pe -
ra ção de 14 mil qui lô me tros de es tra das fe -
de ra is, nos pró xi mos qua tro anos, sob o co -
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man do do Mi nis té rio dos Trans por tes. A
con tra par ti da do Go ver no bra si le i ro será de
US$250 mi lhões.

Em ou tro tre cho, eu di zia:
É o Mi nis tro Eli seu Pa di lha, dos Trans -

por te, quem diz que, não se exe cu tan do a
re cu pe ra ção ime di a ta, os cus tos se ele va rão 
em cur to pe río do para US$3 bi lhões. E é
exa ta men te isso o que iria acon te cer, não
fos sem as pro vi dên ci as que se pro me tem
as su mir em bre vi da de. Aliás, já acon te ceu
no pas sa do: se ou vi dos ti ves sem sido os
nos sos ape los e pro je tos, a re cu pe ra ção ro -
do viá ria de on tem te ria sido con si de ra vel -
men te mais ba ra ta do que a de hoje.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL –- MA) – Se na dor Edi -
son Lo bão, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
o apar te ao Se na dor Bel lo Par ga, do meu Esta do.

O Sr. Bel lo Par ga (PFL – MA) – Se na dor Edi son 
Lo bão, não é a pri me i ra vez, como mu i to bem as si na -
la, que V. Exª vem à tri bu na para fo ca li zar o des ca la -
bro – a pa la vra é esta mes ma – em que se en con tram
as ro do vi as fe de ra is no País todo. Mas que ro me fi xar
em nos sa ter ra, no Esta do do Ma ra nhão. Esta mos so -
li ci tan do me di das ur gen tes e per ma nen tes da par te
de to dos os ele men tos e se to res do Esta do. Nós mes -
mos, acom pa nha dos de De pu ta dos Fe de ra is, sob o
co man do da Go ver na do ra, es ti ve mos com o Mi nis tro
Eli zeu Pa di lha, dos Trans por tes. A Go ver na do ra vi si -
tou a área eco nô mi ca e o Mi nis tro Mar tus Ta va res. Te -
mos en ca mi nha do ex pe di en te a S. Exª, so li ci tan do
pro vi dên ci as ur gen tes, re cla ma das pe las clas ses pro -
du to ras, no ta da men te pe los pro du to res agrí co las, de
ar roz e de soja, que já es tão à mar gem do iní cio da
co lhe i ta des te ano e, no en tan to, es tão sen do atin gi -
dos pela pers pec ti va de fal ta de co mer ci a li za ção, de -
vi do à in su fi ciên cia das es tra das.

De nos sa par te, o Esta do tem co la bo ra do com
as clas ses pro du to ras, tem fe i to as es tra das es ta du a -
is, que se en con tram em óti mo ní vel, em óti mas con -
di ções, mas que são pre ju di ca das pe las li nhas tron co
das es tra das fe de ra is, que não re ce bem o de vi do cu i -
da do. Te mos ain da de fa zer uma fren te úni ca, para
evi den ci ar mos ao Mi nis tro de Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão que não pode ser pos ter ga da a en -
tre ga des ses re cur sos ao Mi nis té rio dos Trans por tes,
a fim de que es sas obras se jam ime di a ta men te re i ni -
ci a das, de que essa con ser va ção seja fe i ta e de que
se pos sam es co ar os nos sos pro du tos, para bem da
eco no mia do Esta do e do País.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Bel lo Par ga, a con tri bu i ção e o tes -
te mu nho re fe ren te à ação que nós, do Ma ra nhão, te -
mos tido no sen ti do de pro te ger as es tra das bra si le i -
ras e, em par ti cu lar, as ro do vi as ma ra nhen ses.

Qu an do Go ver na dor do Ma ra nhão, cons truí três 
tre chos de es tra das ro do viá ri as fe de ra is. Era de ver do 
Go ver no Fe de ral cons truí-las e con ser vá-las. Como
não o fa zia, os ma gros co fres pú bli cos do Esta do do
Ma ra nhão to ma ram a si esse en car go. Mas não é
pos sí vel que essa si tu a ção pros si ga no Bra sil in te i ro.
Ou en con tra mos uma so lu ção para esse gra ve pro -
ble ma, já que nos sa ma lha fer ro viá ria foi pra ti ca men te 
des fe i ta, des tru í da há pou cos anos, há duas dé ca das, 
ou po de re mos che gar ao pon to de não ter mos mais
como fa zer tra fe gar, an dar, cir cu lar as mer ca do ri as
aqui mes mo pro du zi das.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Con ce do
o apar te ao Se na dor La u ro Cam pos, do Dis tri to Fe de -
ral.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – No -
bre Se na dor Edi son Lo bão, nin guém pode du vi dar de
que o pro ble ma que V. Exª traz a esta Casa hoje é da
má xi ma im por tân cia. V. Exª tra tou mu i to bem do tema, 
mas pa re ce-me que fal tou – pelo me nos esse é o meu 
pon to de vis ta – co lo car o su ca te a men to das es tra -
das, di an te ou como ape nas um as pec to da es tra té gia 
glo bal; o su ca te a men to do par que in dus tri al na ci o nal;
o su ca te a men to do en si no, para obri gar os pais a pa -
ga rem pe dá gio nas es co las par ti cu la res; o su ca te a -
men to da sa ú de, para nos obri gar a nos fi li ar mos a
es sas or ga ni za ções de sa ú de pri va da. Há o su ca te a -
men to da ad mi nis tra ção pú bli ca; o su ca te a men to das
nos sas em pre sas es ta ta is, que fo ram do a das e o di -
nhe i ro vo la ti li zou-se – não foi apli ca do em es tra das,
não foi apli ca do na edu ca ção, em nada pal pá vel, a
não ser no pa ga men to dos ju ros agi o tá ri os. V. Exª fa -
lou em uma ar ma di lha das es tra das. Pen so que re al -
men te o Go ver no está fa zen do ar ma di lhas nas es tra -
das. Em Mi nas há um di ta do: ”é pre ci so pi o rar para
me lho rar de po is“. Então, es tes cin co anos des te Go -
ver no es tão nes ta pri me i ra fase: pi o rar pri me i ro para
me lho rar de po is. No en tan to, es ses eco no mis tas, es -
ses téc ni cos ades tra dís si mos, efi ci en tís si mos, se es -
que cem, além da re po si ção sa la ri al que sem pre se
es que ce ram (eles não gos tam da re po si ção por que
di zem que vai ge rar in fla ção, como se os ou tros gas -
tos e des per dí ci os não ge ras sem in fla ção), que quan -
do pas so a re ti rar – o que eu nun ca ti nha fe i to na mi -
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nha lon ga vida – do meu bol so para pa gar o pe dá gio
da es tra da, para pa gar o en si no dos meus fi lhos e ne -
tos – eu só es tu dei em en si no pú bli co do pri me i ro ao
úl ti mo ano, do pri me i ro ano de es co la pri má ria até o
úl ti mo ano do meu en si no su pe ri or, tudo de gra ça;
ago ra te nho que ti rar do meu sa lá rio -, en tão, o sa lá -
rio, que an tes ser via para ad qui rir bens ne ces sá ri os,
es sen ci a is e até su pér flu os, ago ra o nos so sa lá rio pa -
re ce que foi só co mi do pela in fla ção não re pos ta;
mas, não, hou ve um ou tro rato que an dou por aí co -
men do o nos so sa lá rio, ro en do o nos so po der de
com pra, por que ago ra nós te mos que re ti rar do sa lá -
rio para pa gar pe dá gio, para pa gar es co la, para pa gar 
sa ú de, etc. Então o nos so sa lá rio real, re al men te dis -
po ní vel para os gas tos que fa zía mos an te ri or men te,
está ain da me nor. O rato dos pe dá gi os, o rato da pri -
va ti za ção e o rato do au men to do pre ço de ener gia,
es ses ra tos to dos es tão ro en do os nos sos sa lá ri os, e
os eco no mis tas pa re cem que não que rem en xer gar
isso. É como se hou ves se um ce te ris pa ri bus, como
se as co i sas não ti ves sem sido al te ra das, como se a
es tru tu ra dos nos sos gas tos não ti ves se sido mo di fi -
ca da e, por tan to, em cer to sen ti do, nos em po bre ce -
ram para a nos sa dis pen sa, para os nos sos gas tos
es sen ci a is, para a nos sa ali men ta ção e o nos so ves -
tuá rio. Re al men te, como V. Ex.ª mu i to bem dis se,
exis tem ar ma di lhas nas es tra das, mas não é ape nas
nas es tra das que este Go ver no dis tri bui e es pa lha ra -
to e i ras e ar ma di lhas. Mu i to obri ga do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ha via
nes te ple ná rio, nos anos 60, um Se na dor a cuja pa la -
vra eu cos tu ma va em pres tar toda a mi nha aten ção.
Ha via ou tros, mas, em par ti cu lar, aque le, o Se na dor
José Ermí rio de Mo ra es. Ele sem pre nos tra zia aqui
ques tões da mais alta en ver ga du ra, com es tu dos pro -
fun dos so bre cada uma de las. Eu era jor na lis ta, pres -
ta va mu i ta aten ção e apren dia as ver da des que aqui
ele nos tra zia.

V. Ex.ª me faz lem brar mu i to o Se na dor José
Ermí rio de Mo ra es, Se na dor La u ro Cam pos, pois o
ouço sem pre com mu i ta aten ção, em be ve ci do com os 
seus co nhe ci men tos, a sua in te li gên cia ex tra or di ná ria 
e agu da, pro cu ran do nela abe be rar-me. Qu a se sem -
pre es tou de acor do com V. Ex.ª, mas ago ra las ti mo
não po der con cor dar com V. Exª quan do fala em su ca -
te a men to das ro do vi as bra si le i ras, em su ca te a men to
da sa ú de. A Sa ú de não está sen do su ca te a da; a po lí -
ti ca da sa ú de está em um pro gres so enor me com o
Mi nis tro José Ser ra; a Edu ca ção está sen do ex ce len -
te men te aten di da, nós já te mos mais de 96% dos nos -
sos alu nos ma tri cu la dos. Por tan to, não po de mos fa lar 

mal da Edu ca ção nes te País. O su ca te a men to das
nos sas em pre sas es ta ta is, tudo isso – diz V. Exª – faz
par te de uma es tra té gia ma lig na, de mo nía ca do Go -
ver no, para en tre gar to dos es ses se to res à ini ci a ti va
pri va da e, de pre fe rên cia, aos es tran ge i ros. 

Eu não pos so con cor dar com esse ra ci o cí nio, eu 
não che go a este pon to. Eu che go ao pon to de di zer
que as nos sas ro do vi as es tão su ca te a das, e há mu i to
tem po já, em um pro ces so pe ri go so, em um pro gres -
so enor me de su ca te a men to. Te mos que en con trar
so lu ção para elas. Se que re mos subs ti tuí-las pe las
fer ro vi as, va mos en tão cu i dar de cons tru ir fer ro vi as
an tes da des tru i ção das nos sas ro do vi as. Mas, daí a
en ten der que há uma de li be ra da in ten ção de fa zer
isso para po der en tre gar aos es tran ge i ros, não pos so
ace i tar que isso pos sa ser ver da de i ro.

Mas agra de ço o apar te de V. Exª, que ouço sem -
pre com todo o en can to. Se V. Exª qui ser apar te ar ou -
tra vez, es tou pron to para ou vi-lo.

O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Se é
as sim, vou pro cu rar en can tá-lo um pou co mais. (Ri -
sos.) No bre Se na dor, é o se guin te: o Go ver no cos tu -
ma ves tir a no i va, pre pa rar um dote, fa zer em prés ti -
mos mu i to gran des, re e qui par aqui lo que ele vai doar.
De modo que en tão, o que te mos vis to em re la ção às
ro do vi as, eu não fa lei que é para o ca pi tal es tran ge i ro.
O que o Go ver no quer é se des ven ci lhar ne o li be ral -
men te. Isso faz par te da fi lo so fia que eles ado ta ram.
Eu não te nho cul pa dis so, nem V. Exª, tal vez nem o
pró prio Go ver no bra si le i ro não te nha cul pa dis so, por -
que esse é um mo de lo que veio de Was hing ton e do
FMI e vi rou moda. E está dan do com os bur ros
n’água, e não é só aqui. O Ca val lo já está na sua se -
gun da ca val ga da. A co i sa fica tão sé ria que há uma
am né sia. Os ar gen ti nos já se es que ce ram de que
eles fo ram ví ti mas des se Ca val lo de Áti la e es tão, de
novo, tra zen do o ho mem para a gló ria. Olha que ver -
go nha! Ago ra, os em prés ti mos se rão ain da bas tan te
vo lu mo sos, con tan do-se al guns bi lhões de dó la res,
mas o au men to da re ce i ta que eles con se gui ram foi
de US$300 mi lhões. (Ri sos.) É um ”pa co ta ço“ para ti -
rar ape nas US$300 mi lhões, por que o povo está tão
em po bre ci do, tão su ca te a do, tão ”pro e ri za do“, tão
”pe da gi za do“, pa gan do pe dá gi os, que está numa mi -
sé ria fran cis ca na. Então, ago ra vem o Ca val lo para ar -
ran car mais US$300 mi lhões ape nas?! Um pla no
para au men tar a car ga tri bu tá ria em US$300 mi -
lhões... É tris te que nós te nha mos de ba i xar de novo:
”Ca val lo não des ce es ca da“, mas pa re ce que nós es -
ta mos lá em ba i xo de novo. O ”seu“ Ca val lo su biu a es -
ca da e ago ra está lá em ba i xo. Quer di zer, teve que
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des cer a es ca da para che gar no ní vel da si tu a ção real 
da Argen ti na, que ren do ex tra ir ir ri só ri os US$300 mi -
lhões. Mu i to obri ga do.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agra de -
ço, de qual quer modo, a V. Exª, que ins ti ga o de ba te
en tre nós. O Bra sil não pre ci sa, de fato, de ar ti fí ci os
des sa na tu re za para re ce ber US$300 mi lhões. Veja V. 
Exª que o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal quis nos
em pres tar, na que la di fi cul da de que ti ve mos, algo em
tor no de US$40 bi lhões e nós não bus ca mos US$40
bi lhões; nem a me ta de dis to. Por tan to, te mos mais de
US$20 bi lhões à nos sa dis po si ção e o Bra sil não vai
bus cá-los. Por que vai des pre zar os US$20 bi lhões
em tro ca de ape nas US$300 mi lhões e ain da com
uma pa ra fer ná lia de pro vi dên ci as es tra té gi cas e tá ti -
cas que a mi nha in te li gên cia, que é mais mo des ta que 
a de V. Exª, não con se gue al can çar? De toda ma ne i -
ra, agra de ço a par ti ci pa ção de V. Exª no meu dis cur -
so, o que é sem pre hon ro so para mim.

Em 1996, apre sen tei à con si de ra ção do Se na do 
um Pro je to de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 17 dis pon do
que a par ce la de ar re ca da ção do im pos to, pre vis to no
in ci so VIII do art. 153 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
cou ber à União, terá seu pro du to des ti na do à res ta u -
ra ção, con ser va ção, se gu ran ça e ade qua ção de ro do -
vi as e hi dro vi as fe de ra is. De mons trei nes sa pro po si -
ção que não se pro pu nha a ins ti tu i ção de mais um im -
pos to, mas, sim, a subs ti tu i ção de im pos tos exis ten -
tes. E sa li en tei que as pre ten di das mo di fi ca ções na
Cons ti tu i ção Fe de ral abrem ca mi nho para, por meio
de lei or di ná ria, im ple men tar um mo de lo de fi nan ci a -
men to que evi te, de ma ne i ra se gu ra e per ma nen te,
um co lap so to tal do se tor e, con se qüen te men te, um
dos gran des e qua se in trans po ní ve is obs tá cu los ao
nos so de sen vol vi men to sus ten ta do e har mô ni co.

Em 1998, vol tei ao as sun to, sem pre re cla man do 
a aten ção das au to ri da des para o aban do no a que ti -
nham sido re le ga das as ro do vi as fe de ra is do Esta do
do Ma ra nhão, meu Esta do e tam bém dos Se na do res
Bel lo Par ga e João Alber to Sou za.

Tan tos anos pas sa dos e a si tu a ção con ti nua
não a mes ma, mas pior. Pa re ce-me que se es que ce -
ram do Ma ra nhão no pla no fe de ral.

Re cen te pes qui sa le va da a efe i to pela Con fe de -
ra ção Na ci o nal dos Trans por tes – cujo re su mo foi pu -
bli ca do na edi ção do úl ti mo dia 26 de abril do jor nal O
Impar ci al – apon ta o es ta do las ti má vel das ro do vi as
fe de ra is no Ma ra nhão, en tre ou tras Uni da des da Fe -
de ra ção, a pon to de se pre ver que, a não ser que sur -
jam pro vi dên ci as ur gen tes, o Ma ra nhão fi ca rá iso la do
pela si tu a ção caó ti ca das es tra das que per cor rem

seu ter ri tó rio. Esse iso la men to não se dará sem o
nos so pro tes to da tri bu na, ati tu de que es ta mos ten do
nes te mo men to.

A opi nião pú bli ca da re gião está re vol ta da, exi -
gin do as pro vi dên ci as a que nós, Par la men ta res, não
te mos con di ções de aten der, em bo ra nos res te o de -
ver de de nun ci ar as ma ze las que es tor vam as tan tas
re giões que bus cam o de sen vol vi men to e não en con -
tram se quer o apo io dos ne ces sá ri os es co a dou ros
para suas pro du ções. A Co mis são de Fis ca li za ção Fi -
nan ce i ra e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos, aten -
den do aos re cla mos pú bli cos, apres ta-se nes ses dias 
para vis to ri ar as ro do vi as fe de ra is em es ta do de plo rá -
vel de ma nu ten ção, en tre as qua is as do Ma ra nhão.

Con ti nu am os ato le i ros em épo ca de chu vas e
os bu ra cos e cra te ras que se man têm em qual quer
épo ca e em qual quer cli ma.

As au to ri da des do meu Esta do pe dem pro vi dên -
ci as ime di a tas para a res ta u ra ção das ro do vi as fe de -
ra is no Ma ra nhão – as BRs 010, 135, 222, 226 e 316.
Bu ra cos, in ter rup ção de tre chos, cor te de pis tas, fal ta
de as fal to em mu i tos tre chos, fal ta de si na li za ção,
acos ta men to ir re gu lar ou ine xis ten te. E o pior é que
não exis te pre vi são de re pa ros. Por tan to, não há es -
pe ran ças de que se jam re cu pe ra das as ro do vi as fe -
de ra is no Ma ra nhão a cur to pra zo. Há, pois, imi nen te
ris co de o trans por te ro do viá rio no Ma ra nhão so frer
um las ti má vel co lap so.

Na BR-316, em vir tu de de rom pi men to de tre -
chos em San ta Lu zia de Pa ruá, os pas sa ge i ros de
ôni bus fa zem o tras la do, de um lado para ou tro, por
meio de bo tes im pro vi sa dos no pró prio lo cal! Pro du to -
res da ba i xa da só con se guem es co ar seus pro du tos
atra vés de lan chas.

O Go ver no do meu Esta do, cum prin do a par te
que lhe in cum be fa zer, anun ci ou um pla no de res ta u -
ra ção de 228,4km de es tra das es ta du a is na Ba i xa da
Ma ra nhen se, para o que dis põe de re cur sos da or -
dem de 25 mi lhões de re a is. Se rão ata ca dos sete tre -
chos crí ti cos, com pa vi men ta ção, res ta u ra ção do pa -
vi men to as fál ti co e pon tes. É uma aju da im por tan te
para os pro du to res da re gião, mas uma gota d’água
di an te do aban do no das ro do vi as fe de ra is.

No pe río do em que go ver nei o Ma ra nhão, vi-me
na con tin gên cia de des ti nar re cur sos para in ves ti -
men to no as fal ta men to e na con ser va ção de de ter mi -
na dos tre chos e ro do vi as fe de ra is. Um de les, Se na do -
res La u ro Cam pos e Bel lo Par ga, é a ro do via 226, que 
vai de Ti mon, ao lado de Te re si na, até a li ga ção com a 
ro do via Be lém-Brasília. Está ro do via foi ima gi na da
por Ge tú lio Var gas, pro je ta da no Go ver no Jus ce li no
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Ku bits chek e, até hoje, não foi con clu í da. Isso de -
mons tra o de sa pe go das au to ri da des fe de ra is ao lon -
go de todo esse tem po para com os in te res ses do
meu Esta do do Ma ra nhão. Não pos so ace i tar essa
dis cri mi na ção com o Ma ra nhão. Não ace i to e pro tes -
to. Pro tes tei mu i tas ve zes, es tou pro tes tan do hoje e
ha ve rei de pro tes tar sem pre con tra esta dis cri mi na -
ção!

Sr. Pre si den te, na Be lém-Brasília, BR-010, re -
pa vi men ta mos e ilu mi na mos o tre cho da ro do via que,
cor tan do o co ra ção de Impe ra triz, trans for ma ra-se
numa ave ni da ur ba na. Cons tru í mos vá ri os vi a du tos e
obras de arte na mes ma ro do via, des lo can do, as sim,
re cur sos tão ne ces sá ri os a ou tras afli ções de um
Esta do po bre para obras da res pon sa bi li da de da
União.

A si tu a ção de des ca la bro das ro do vi as bra si le i -
ras não pode per sis tir, Sr. Pre si den te.

Cer ta ou er ra da, a nos sa op ção de po lí ti ca pú bli -
ca, no pas sa do, foi a ro do viá ria, como o de mons tram
os 56% de toda a car ga na ci o nal e 96% de to dos os
pas sa ge i ros que tra fe gam pe los 51.612 qui lô me tros
das ro do vi as fe de ra is pa vi men ta das, com pon do um
con si de rá vel pa tri mô nio ava li a do em US$150 bi lhões!

E se essa foi a op ção bra si le i ra, cabe às au to ri -
da des le vá-la adi an te. Qu an do me nos, man ten do em
bom es ta do o que já foi fe i to. Não o fa zen do em tem po 
há bil, está com pro me ten do, como já com pro me teu
em gran de par ce la, um pa tri mô nio va li o so que o nos -
so País, com gran de es for ço, con se guiu um dia cons -
tru ir para o bem-estar do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer.
Obri ga do!

Du ran te o dis cur so do Sr. Edi son Lo -
bão, o Sr. Lú cio Alcân ta ra, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Tião
Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Tião Vi a na) – Con ce do a
pa la vra ao no bre 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, são tan tos 
os as sun tos que esta re a li da de na ci o nal im põe à nos -
sa fala que, na mi nha ca be ça, eles en tre cru zam e
per tur bam, mu i tas ve zes, a es co lha do tema. 

Mas, como é tem po de Con se lho de Éti ca, como 
é tem po de CPIs, como é tem po de cor rup ção – e
con ti nuo es cre ven do o li vro A Te o ria Ge ral da Cor -
rup ção –, o as sun to pa re ce que se so bre põe aos ou -

tros. Con se lho de Éti ca. De ve ría mos nos re u nir, tra -
zer gran des es pe ci a lis tas, se não hou ver tan tos na ci -
o na is, bus ca re mos tam bém um su pri men to de pen sa -
do res es tran ge i ros, a fim de de ba ter mos a éti ca. Esta -
mos em um Con se lho de Éti ca sem sa ber di re i to o
que é isso.

Mas hoje não ten ta rei co lo car mi nha po bre vi são 
a res pe i to da qüi di da de, da es sên cia da éti ca. Não.
Não fa rei isso. Mas te ce rei al gu mas con si de ra ções a
res pe i to do pro ces so que foi de te ri o ran do a ati vi da de
po lí ti ca, que foi cor ro en do a mo ra li da de pú bli ca, que
foi abrin do tudo. É o País da aber tu ra, é o País do ne o -
li be ra lis mo, é o País que re tor nou ao la is sez fa i re, la -
is sez pas ser e o atu a li zou com um grau de cor rup ção 
iné di to.

No tem po do go ver no mi li tar, eu di zia que os mi -
li ta res se pro pu se ram a com ba ter a sub ver são e a
cor rup ção. Esse foi o bi nô mio que le vou os mi li ta res
ao po der e os man te ve lá em ação, con tra a cor rup ção 
e con tra a sub ver são. So fre mos 15 anos de go ver no
mi li tar, e eles afir ma vam que es ta vam fa zen do a as -
sep sia do Bra sil. Então eu per ce bi, du ran te as tre vas,
as du ras tre vas, que o que se pre ten dia era ape nar,
pren der, amor da çar aque les que que ri am di vul gar a
cor rup ção, aque les que que ri am apon tar a cor rup ção, 
tra zer a cor rup ção para a ágo ra, para a pra ça, tor ná-la 
pú bli ca. Isso é o que os mi li ta res não que ri am que se
fi zes se, tal como diz ago ra o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, o gran de de mo cra ta, o ne o de mo -
cra ta. O que Sua Exce lên cia dis se ou tro dia? Que as
CPIs, as apu ra ções, essa in qui e tu de po lí ti ca pre ju di -
cam a eco no mia, atra pa lham a eco no mia. Isso Sua
Exce lên cia dis se e foi re pe ti do por Mi nis tros seus. É a
mes ma pa la vra. Põe en tre as pas, Sr. Pre si den te, por -
que isso foi dito pe los mi li ta res o tem po todo: ”Te mos
que fe char o Con gres so! Te mos que aca bar com es -
ses po lí ti cos ma lan dros, por que, se não, eles atra pa -
lham a nos sa efi ciên cia, o de sen vol vi men to“. É o
mes mo pen sa men to, só que ago ra está em tra jes ci -
vis e fala fran cês, mas é a mes ma co i sa; não tem di fe -
ren ça: ”Va mos ca lar os po lí ti cos, amor da çá-los por -
que, se não, eles atra pa lham a eco no mia“.

Pois bem. Não te nho dú vi da al gu ma de que – já
fa lei isso em três dis cur sos – o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, Sua Ma jes ta de, não é um di ta dor.
Já fa lei aqui duas ve zes pelo me nos na pre sen ça do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que pre si dia o
Se na do, que no Bra sil ha via uma di ta du ra com par ti -
lha da: Fer nan do Hen ri que Car do so era meio di ta dor e 
o en tão Pre si den te do Se na do, ACM, era meio di ta -
dor. Por tan to, não ha via uma di ta du ra, ha via uma di ta -
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du ra com par ti lha da. E mos trei essa du a li da de no
pós-guerra, as di ver sas for mas que foi as su min do
essa mo da li da de es per ta, esse jogo de es per te zas. E 
acre di to que, em cer to mo men to, o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so quis o po der todo. A cri se foi 
re sul ta do de uma ope ra ção em ir mãos si a me ses, xi -
fó pa gos. Se um res pi ra com o pul mão do ou tro, a se -
pa ra ção fica mu i to di fí cil. São pou cos os po lí ti cos que
sa bem fa zer esse jogo. O Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães sou be e, em par te, as sim pro te gia o Se -
na do. Ago ra, que ro ver como fi ca rão aque les que
nun ca ti ve ram co ra gem de fa lar a S. Exª en quan to era 
pre si den te o que fa lei três ve zes. Te nho a co ra gem e
a dig ni da de de re co nhe cer mu i tos as pec tos po si ti vos
em re la ção à ima gem do Se na do, que S. Exª tan to
pre za va. Quem de fla grou o pro ces so, quem pro cu rou 
o mé di co para fa zer a ope ra ção e se pa rar as duas
par tes da di ta du ra bra si le i ra foi o Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, e não teve pa ciên cia de es pe -
rar que ter mi nas se o pra zo do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães na Pre si dên cia do Con gres so, do Se -
na do. Sua Exce lên cia fi cou aço da do, lou co para ser o 
di ta dor úni co, ex clu si vo des te País. E V. Exªs ve rão o
que vai acon te cer. Eu não te nho dú vi das de que é
isso que está acon te cen do. E para isso é pre ci so des -
mo ra li zar o Le gis la ti vo, des mo ra li zar, tra zer e co lo car
a mor da ça no Ju di ciá rio, nos Pro cu ra do res – bra vos,
com ba ti vos –, amor da çá-los, pra ti can do um cri me de
res pon sa bi li da de. Tam bém nes se caso a 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...

Qu an to é que cus tou? Te mos até o pre ço de
quan to cus ta ram al gu mas ”re for mas“ da Cons ti tu i ção. 
Fo ram aten ta dos con tra a Cons ti tu i ção, e, por tan to,
cri mes de res pon sa bi li da de do Pre si den te da Re pú -
bli ca. Dar R$200 mil a cada De pu ta do que não vale
nem R$5 mil para as se gu rar uma ma i o ria que per mi -
tis se ao Pre si den te da Re pú bli ca, pela pri me i ra vez
na His tó ria do Bra sil, fa zer uma re e le i ção sem de sin -
com pa ti bi li za ção, o que re vol tou o pró prio Má rio Co -
vas, na épo ca, Go ver na dor de São Pa u lo! São cri mes
de res pon sa bi li da de os atos que aten tem con tra a
exis tên cia da União, não é a fa zen da dos Bu ri tis, que
se si tua em Mi nas Ge ra is. Para man dar as tro pas do
Exér ci to de fen der a sua pro pri e da de, ele con se guiu
até tam bém co me ter ou tro cri me de res pon sa bi li da -
de: aten tar con tra 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 e dos
Po de res cons ti tu ci o na is das Uni da des da Fe de ra ção.

Aqui, quan do nós, mem bros do Po der Le gis la ti -
vo, que re mos abrir uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, que é di re i to nos so, de po is de ter mos co lhi -
dos as si na tu ras su fi ci en tes, o que acon te ce? O que
diz Sua Ma jes ta de o Pre si den te da Re pú bli ca? Quer,
ob vi a men te, ocu par o es pa ço que o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães ocu pa va an tes. S. Exª tem, sim,
aque la vo lon té de pu is san ce, aque la von ta de de po -
der, e ocu pa to dos os vá cu os do po der e quer atu ar
den tro des ses vá cu os, as sim como o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so, só que lá o po der é mu i to
mais po der do que no Le gis la ti vo e do que no Ju di ciá -
rio. O equi lí brio dos Po de res fi cou na ca be ça de al -
guns fran ce ses que pen sa vam que es ta vam co pi an do 
da Ingla ter ra o que lá tam bém não exis tia na prá ti ca: a 
igual da de e o equi lí brio dos Po de res.

Será que exis te o li vre exer cí cio do Po der Le gis -
la ti vo? Será que as me di das pro vi só ri as não es tão aí
para mos trar e para pro vá-las, aque las mais gra ves, o
que acon te ce? Ame a ça-se to mar os em pre gos dos
apa ni gua dos dos po lí ti cos para que eles con ti nu em
ames tra dos e di zen do amém à von ta de do prín ci pe.
Quod prin ceps vo lu it, le gis ha bet vi go rem – aqui lo
que o prín ci pe quer, o Le gis la ti vo co lo ca em vi gor,
mas não com a su a vi da de que a li te ra tu ra apre sen ta,
mas por meio de cri mes de res pon sa bi li da de, por
meio de uma atu a ção de le té ria, es pú ria con tra o Le -
gis la ti vo. Ao fa zê-lo, usa de to dos os ins tru men tos. Fa -
lou três ve zes: ago ra não usa re mos mais nos sas re la -
ções pou co as sép ti cas  ou seja, su jas  com o Le gis la -
ti vo. Quem re co nhe ce é ele, não sou eu. Ele é quem
fa lou que es ta va ar re pen di do e que ia de i xar dis so.

Men ti ra, não de i xou. Re cen te men te, per ce ben -
do que o Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, seu
ir mão si a mês, com quem jo ga va o jogo da di ta du ra –
e falo isso pela quar ta vez – ago ra de ses pe rou-se,
aço dou-se de tal ma ne i ra que co me teu, pa re ce-me,
ou tro cri me de res pon sa bi li da de.

Quem foi o ma i or cabo ele i to ral de S. Exª o Se -
na dor Ja der Bar ba lho? Como ele se cha ma? Para
mim o nome é Fer nan do Hen ri que Car do so. E o Sr.
Fer nan do Hen ri que Car do so fi cou tão ávi do pela ou -
tra ban da do po der, da di ta du ra, que fez o que não
pre ci sa va fa zer. Será que exis te um Ma qui a vel nes sa
his tó ria? Um dia, ar güin do aqui nes ta Casa o Mi nis tro
Sér gio Mot ta, fiz al guns ques ti o na men tos aos qua is
ele me res pon deu: ”Pois eu pre fi ro Ma qui a vel. Este é
o meu au tor de ca be ce i ra: Ma qui a vel“.

Eles são ma qui a vé li cos, sim, e gos tam de ser
as sim. De i xa ram de ser mar xis tas, de i xa ram de ser
car te si a nos – um dia ele fa lou que era do can dom blé
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–, de i xa ram tam bém o mé to do can dom blé, es que ce -
ram tam bém Le Dis cours de la Mét ho de, de Des car -
tes, e ado ta ram o flo ren ti no como seu mes tre para ori -
en tar a sua po lí ti ca.

Ma qui a vel está pre sen te nes sas jo ga das. Mas
como não é qual quer um que pode fa zer uma di ta du ra 
com par ti lha da, não é qual quer um que pode ser Ma -
qui a vel. Tem mu i to Ma qui a vel que dá com os bur ros
n´água, e é o que está acon te cen do – pa re ce-me. Só
pos so di zer do meu pon to de vis ta, e, gra ças a Deus,
hoje, não te nho Par ti do. Só eu sou res pon sá vel pe las
mi nhas pa la vras. Tal vez, se eu es ti ves se no meu Par -
ti do, se ria um tan to mais con di ci o na do, mais li mi ta do
em mi nha li ber da de de ex pres são. 

O que me pa re ce é que o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so – gato es cal da do tem medo de
água fria – não quis cor rer o ris co de ter um ou tro
Anto nio Car los Ma ga lhães na Pre si dên cia do Con -
gres so, um ho mem que sa bia ocu par os va zi os do Po -
der e di vi dir com ele o po der nes te País. Di ta du ra
com pac tu a da não é fá cil. Então, pa re ce-me que o
Pre si den te da Re pú bli ca, não ten do cer te za de que
po de ria re du zir a in fluên cia do Le gis la ti vo, re ba i xar a
sua ima gem e o seu po der, o que fez? Esco lheu um
can di da to. O Se na dor Ja der Bar ba lho foi es co lhi do
por Sua Ma jes ta de o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, num pro ces so ma qui a vé li co de tal or dem
que o Le gis la ti vo, o Con gres so Na ci o nal, o Se na do
Fe de ral es ta ri am cas tra dos após a sa í da do Pre si -
den te Anto nio Car los Ma ga lhães, qual quer que fos se
o novo Pre si den te. Apro ve i tou-se ma qui a ve li ca men te
das dis pu tas en tre os dois, dos de ba tes vi o len tos e
acér ri mos tra va dos en tre am bos os Se na do res, e es -
co lheu o seu can di da to. Ago ra, mais uma vez, te nho
de di zer aqui lo que sei, mas que pou ca gen te sabe
nes te País: como o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, Pre si den te do Se na do, se sen tou na que la ca -
de i ra per to da mi nha um dia, se sen tou per to de quan -
tos para di zer o se guin te: Se na dor La u ro, eu ace i to
qual quer um. Eu ace i to qual quer um. Será que o seu
par ce i ro na di ta du ra do po der, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, du ran te esse pro ces so tu mul tu a -
do, fa lou isso? Eu ace i to qual quer um? Pen so que
não. Ele ti nha um can di da to e im pôs esse can di da to
sem co nhe cê-lo bem. Sem sa ber tal vez, ou se sou -
bes se se ria pior, es ta ria cons ci en te do que es ta ria fa -
zen do. E tra vou re al men te o Se na do. Pa re ce que aqui
todo dia ago ra é se gun da-feira. Ele dis se: Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to, CPI, é tra i ção. Tra i ção a ele!

Ora, meu Deus! Isso para mim é uma con fis são.
Se ele não ti ves se cul pa ne nhu ma no car tó rio, por

que CPI se ria tra i ção? A CPI só pode ser tra i ção a
quem é cor rup to ou a quem teme ser acu sa do de tal.

Eu es ta va co me çan do, mas já vi que não vai dar, 
vou ape nas ler o art. 85 da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

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 
e dos Po de res cons ti tu ci o na is das uni da des
da Fe de ra ção; 

Uma vez, um Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral dis se, quan do as ter ras do Pre si den te da Re pú -
bli ca em Bu ri tis fo ram ocu pa das pelo Exér ci to Na ci o -
nal – pra ti can do um cri me de res pon sa bi li da de pre -
vis to aqui, o des res pe i to aos Po de res cons ti tu ci o na is
das uni da des da Fe de ra ção , que o Exér ci to ti nha o
di re i to de ocu par a fa zen da do Mu ni cí pio de Bu ri tis,
em Mi nas Ge ra is, por que elas eram um sím bo lo, tal
como a Ban de i ra Na ci o nal e os sím bo los da Pá tria.
Um Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ter a co ra -
gem de fun da men tar o seu voto des sa ma ne i ra pe -
que na, vul gar e po li ti que i ra! As ter ras de Bu ri tis cor -
res pon dem à ban de i ra, ao hino na ci o nal, aos sím bo -
los da Pá tria?! E, lá man dou, pra ti can do, ob vi a men te,
um cri me de res pon sa bi li da de.

III – o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos, in di vi du a is
e so ci a is. 

Nes se, pre ci sá va mos mes mo de mu i to tem po
para mos trar o ”eco no mi cí dio“, um novo cri me ou,
pelo me nos, um cri me an ti go que não ti nha nome e
que foi pra ti ca do nes te País ob vi a men te.

IV – a se gu ran ça in ter na do País;

V – a pro bi da de na ad mi nis tra ção. 

Tem que ser as se gu ra da a pro bi da de na ad mi -
nis tra ção. Não é mu dar de nome o que está po dre;
não é pe gar os ban cos po dres e in je tar R$30 bi lhões,
que foi a im por tân cia do a da ao ban co da Dª Ana Lú cia 
Ma ga lhães Pin to, nora do Pre si den te. E ele, que cri ou
o Pro er para sal var o Ban co Na ci o nal, foi o pri me i ro
sal vo. Dis se que es ta va pre ju di can do os seus ne tos,
os her de i ros do Ban co Na ci o nal, ao doar R$10 bi -
lhões ao Ban co Na ci o nal. Isso sem exa mi nar que o Sr. 
San ta na se tor nou di re tor para fal si fi car di nhe i ro no
Ban co Na ci o nal. Fal si fi ca ção de mo e da es cri tu ral!
Esta va acon te cen do lá, e esse Ban co foi pri vi le gi a do
com R$10 bi lhões, que, con for me sua de cla ra ção
”pre ju di ca ram os meus ne tos“.
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Ci nis mo ain da não é cri me de res pon sa bi li da de, 
para tran qüi li da de de Sua Exce lên cia o Pre si den te da 
Re pú bli ca. 

Vi o Sr. Mi nis tro José Gre go ri re pe tir essa mes -
ma co i sa, há 15 dias, no pro gra ma da Dª Gabi. 

VI – a lei or ça men tá ria;
VII – o cum pri men to das leis e das de ci sões ju di -

ci a is. 
O Pre si den te tem de fa zer cum prir os pre ca tó ri -

os e não em pur rá-los com a bar ri ga ou fa zer acor dos,
tor nan do mais mi se rá ve is os fun ci o ná ri os pú bli cos
que ti nham di re i to a essa re po si ção sa la ri al – que há
sete anos não ocor re – e, prin ci pal men te, às re po si -
ções dos vá ri os pla nos, des de o Pla no Bres ser Pe re i -
ra até o Pla no Arroz com Fe i jão do Sr. Ma íl son da Nó -
bre ga, que o Ju di ciá rio já ha via, em sen ten ça de fi ni ti -
va, re co nhe ci do como sen do de di re i to.

Esses são os cri mes de res pon sa bi li da de pra ti -
ca dos pelo Po der Exe cu ti vo. No Exe cu ti vo, po de-se
pra ti car cri me de res pon sa bi li da de, e nada acon te ce.
Sua Exce lên cia, Sua Ma jes ta de, está aci ma das nor -
mas ju rí di cas bra si le i ras, aci ma da Jus ti ça bra si le i ra.
O Pre si den te da Re pú bli ca foi três ve zes men ti ro so.
No en tan to, quan do al guém men te no Con gres so,
toda a Na ção vol ta-se con tra os men ti ro sos do Le gis -
la ti vo, di zen do: ”va mos cas sá-los, va mos es quar te -
já-los“.

Eu não sou con tra cor tar o pes co ço e o man da to 
de men ti ro sos: tal vez fi ca re mos com uns três Se na -
do res de so bra, se le var mos isso mu i to a sé rio e con -
for me o nos so con ce i to da qui lo que é ver da de. Isso aí
se ria mais um dis cur so.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor La u ro Cam pos?

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Se a Pre si dên cia per mi tir, eu o con ce de rei com mu i to
pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia, cla ro, per mi ti rá; nun ca ne ga rá a V. Exª al gum
tem po para um apar te de seus com pa nhe i ros. Ape -
nas peço a V. Exª que ob ser ve o tem po de po is do
apar te, por que te mos ou tros ora do res ins cri tos de po -
is de V. Exª.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor La -
u ro Cam pos, que ro re gis trar o meu res pe i to, que sem -
pre se re a fir ma quan do V. Exª sobe à tri bu na, pela
ma ne i ra ver da de i ra como con duz as suas idéi as, as
suas te ses e a de fe sa de um mun do me lhor, de um
Bra sil me lhor, es pe ci al men te quan do co lo ca ”se for
le va do a sé rio esse cor ta-pescoço no Se na do Fe de -
ral, tal vez so brem uns três Se na do res“. Pen so que

isso tra duz, na ver da de, algo mu i to mais gra ve, que é
o que está acon te cen do nes ta Casa. Pa re ce que o
que há de mais im por tan te hoje no Bra sil são os ho lo -
fo tes da im pren sa di an te de um epi só dio cha ma do ”o
que está acon te cen do den tro do Con se lho de Éti ca
no Se na do Fe de ral“. Como V. Exª, tam bém não en -
ten do como va mos usar esse man to de des fa ça tez di -
an te da opi nião pú bli ca na ci o nal. A opi nião pú bli ca é
ca paz de pen sar me lhor e com mais pro fun di da de.
Ima gi no se, apro ve i tan do as re u niões do Con se lho de 
Éti ca ago ra, que brás se mos o si gi lo ban cá rio de to dos 
os Se na do res da Re pú bli ca. Se ria uma gran de, ex tra -
or di ná ria aju da à éti ca e à mo ra li da de nes te País!
Mas pa re ce que o cri me mais im por tan te do Bra sil é a
ob ser va ção do re sul ta do de uma vo ta ção. Con fes so
que a opi nião ex ter na da por al guns Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral e por agen tes que for mam a
opi nião na ci o nal tem-me de i xa do per ple xo com o ver -
da de i ro grau de res pon sa bi li da de com a éti ca e com a 
mo ra li da de no Bra sil. Qu e ria ape nas acres cen tar ao
seu pro nun ci a men to esse pen sa men to.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Agra de ço o seu apar te, con cor do com ele e o in cor -
po ro a meu pro nun ci a men to.

Tam bém gos ta ria que a Co mis são de Éti ca cas -
sas se com éti ca os Se na do res que fo ram le va dos ao
pe lou ri nho.

Ter mi no aqui es sas mi nhas pa la vras ini ci a is.
Estou ini ci an do. Pre ten do ”ma tar a co bra e mos trar o
pau“. E como, ao lon go des ses seis anos, ob ser vei
bem a fis ca li za ção e a fal ta de fis ca li za ção. De mi -
tem-se os fis ca is, como o Col lor fez, e o atu al Pre si -
den te, Fer nan do, con ti nua a fa zer, quan do o Ban co
Cen tral nun ca fis ca li zou nada, nem os be ne fí ci os es -
cu sos que ele pró prio pres tou ao Sr. Chi co Lo pes, ao
Cac ci o la, Sal va to re Cac ci o la, e ou tros gâng ste res
com nome e so bre no me me nos sus pe i tos. Pa re ce-me 
que age da mes ma ma ne i ra que os ban di dos de São
Pa u lo e do Rio. Eles es tão ma tan do a Po lí cia. Os po li -
ci a is já não se cam mais os seus uni for mes nos va ra is
de suas ca sas. As mu lhe res dos po li ci a is têm medo
de co lo car o uni for me para se car no va ral da casa. Se
os ban di dos vêem que ali há um po li ci al, vão lá ma tar.

Os ban di dos que rem aca bar com a Po lí cia! Col -
lor quis aca bar com os fis ca is! Ago ra, o Sr. Ma uch, Di -
re tor da Fis ca li za ção, im pro vi sa do, por que a Di re to ria
de Fis ca li za ção do Ban co Cen tral es ta va va zia, veio
aqui e dis se que era im pos sí vel ao Ban co Cen tral –
cuja fun ção prin ci pal tal vez seja a fis ca li za ção –, fis -
ca li zar o sis te ma ban cá rio. Não ha via fis ca is! 
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Então, é er ran do que se acer ta! É de mi tin do e
des fal can do a ad mi nis tra ção de fis ca is, de ins pe to res
que ob vi a men te se acer ta, se fa ci li ta o as sal to, se fa -
ci li ta a cor rup ção.

De modo, en tão, que fi ca mos por aqui.
Mu i to obri ga do!

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Tião Vi a na, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son
Lo bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Tião Vi a na. S. Exª dis põe de 20 mi -
nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to a opor tu ni da -
de des ta se gun da-feira de ple ná rio va zio, quan do os
Se na do res es tão se pre pa ran do para uma quin -
ta-feira com mu i tos ho lo fo tes, com mu i tos mo men tos
para se dis cu tir a éti ca na po lí ti ca, já que es ta mos di -
an te de um cri me de ex tra or di ná ria pro por ção e que
me re ce o jul ga men to do País in te i ro como o pior dos
cri mes, para re la tar uma vi a gem que fiz, na se ma na
pas sa da, em mis são de sa ú de pú bli ca.

Esti ve nos Esta dos Uni dos, onde co nhe ci a po lí -
ti ca de sa ú de para a do en ça que mais mata na que le
país: o even to clí ni co de no mi na do ”mor te sú bi ta“. A
mor te sú bi ta ocor re em um pe río do de até seis ho ras
após um mal-estar mu i to gran de. Se gu ra men te – e
se gun do es pe ci a lis tas – a mes ma si tu a ção clí ni ca
ocor re no Bra sil. Tra ta-se de uma ma ni fes ta ção se -
cun dá ria ao en far te agu do do mi o cár dio e ou tras ma -
ni fes ta ções de ge ne ra ti vas do apa re lho car di o cir cu la -
tó rio. Re gis tre-se que a do en ça mata mu i to mais do
que cân cer de mama e de pul mão e mu i to mais do
que ou tras do en ças co nhe ci das e, la men ta vel men te,
pre sen tes nas so ci e da des mo der nas.

Tive o pra zer e a hon ra de ser acom pa nha do
pelo De pu ta do Car los Mos co ni, do PSDB, de Mi nas
Ge ra is, um pro fis si o nal de sa ú de tam bém, vin cu la do
à po lí ti ca de sa ú de em nos so País e mem bro do Par -
la men to La ti no-Americano; do De pu ta do do Par ti do
Co mu nis ta do Bra sil, Agne lo Qu e i roz, do Dis tri to Fe -
de ral, pro fis si o nal de sa ú de tam bém; ilus tres mé di cos 
es pe ci a lis tas do Bra sil, como o Dr. Luiz Hen ri que Har -
gre a ves, que re pre sen ta a Di vi são Mé di ca da Câ ma ra 
dos De pu ta dos, e o Dr. Sér gio Ti mer man, que re pre -
sen ta a Di re ção do Ser vi ço de Urgên cia do Insti tu to
do Co ra ção, em São Pa u lo, e, ao mes mo tem po, do
Hos pi tal Albert Eins te in, em São Pa u lo.

Numa vi si ta a qua tro Esta dos ame ri ca nos – Te -
xas, Min ne so ta, Illi no is e Was hing ton -, ob ser va mos a 
po lí ti ca de sa ú de pú bli ca ame ri ca na com re la ção a
esse even to clí ni co, prin ci pal ca u sa de mor te nos
Esta dos Uni dos. A per da de vi das é da or dem de 250
mil pes so as, to dos os anos, em fun ção da cha ma da fi -
bri la ção ven tri cu lar, uma ma ni fes ta ção car día ca con -
se qüen te a ou tras evo lu ções clí ni cas e que tem como
des fe cho fi nal a mor te do in di ví duo.

No Bra sil, os es tu dos não são pre ci sos, mas a
es ti ma ti va é de mais de 120 mil mor tes to dos os anos
em fun ção des se even to clí ni co. E o úni co tra ta men to
é a des fi bri la ção ven tri cu lar, ou seja, o cho que elé tri -
co, que per mi te o re in gres so à vida por par te do pa ci -
en te, quan do ocor re um fe nô me no des sa na tu re za.
To das as pes so as têm na me mó ria a lem bran ça de te -
rem per di do ami gos ou pes so as co nhe ci das por ter
fe i to uma pa ra da car día ca e não ter che ga do com
vida a uma uni da de de sa ú de.

Ti ve mos opor tu ni da de de nos en con trar com a
equi pe de go ver no ame ri ca na, com pro fis si o na is da
sa ú de pú bli ca do Esta do de Se at tle, onde, so men te
numa pe que na co mu ni da de, fo ram sal vas mais de mil 
vi das ao lon go des ses anos de im plan ta ção do pro -
gra ma. Pu de mos ob ser var que o go ver no ame ri ca no
am plia, de for ma ex pres si va, essa pro te ção à vida
para to das as Uni da des Fe de ra das ame ri ca nas, es ta -
be le cen do um ar ca bou ço ju rí di co de su por te à si tu a -
ção, a cha ma da Lei da Des fi bri la ção, que per mi te o
aces so à des fi bri la ção por par te da po pu la ção; tam -
bém cri ou o mo vi men to le gis la ti vo, com am pa ro em
lei, es pe ci al men te no Esta do da Pen sil vâ nia – que ori -
en tou essa ma ni fes ta ção de su por te à so li da ri e da de
hu ma na, com a Lei do Bom Sa ma ri ta no, que tor na
não mais cri mi no sa a ten ta ti va de uma pes soa sal var
a vida de ou tra. Até a le gis la ção em vi gor, en ten dia-se 
como cri me a ten ta ti va de al guém sal var a vida de ou -
tra pes soa que re sul tas se em mor te, em in ca pa ci da -
de de re cu pe ra ção vi tal.

Por tan to, essa si tu a ção tem evo lu í do de ma ne i -
ra aus pi ci o sa, nos Esta dos Uni dos. Pu de mos ver um
olhar de es pe ran ça pro fun do das equi pes de sa ú de
pú bli ca, o olhar de es pe ran ça dos pa ra mé di cos, dos
tra ba lha do res vo lun tá ri os que atu am nas áre as de
gran des aglo me ra dos ur ba nos, como os gran des ae -
ro por tos. Só no ae ro por to de Chi ca go, por onde pas -
sam mais de 200 mil pes so as por dia, pode ha ver
ocor rên ci as clí ni cas de fi bri la ção ven tri cu lar e per da
de vi das, se não es ti ver ao al can ce do ci da dão um
sis te ma de des fi bri la ção que ve nha, de fato, re in te -
grá-lo a uma con di ção de sa ú de que per mi ta um tra ta -
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men to efe ti vo em uni da de hos pi ta lar. Vi si ta mos o
mais avan ça do mo de lo de so cor ro mé di co dos Esta -
dos Uni dos que fica no Esta do de Was hing ton, em
Se at tle es pe ci fi ca men te, onde te mos uma po pu la ção
que al can çou ou tras si tu a ções crí ti cas pe las qua is
pas sam as pes so as nos cha ma dos even tos de per da
de cons ciên cia por pa to lo gia car día ca, por mor te sú -
bi ta, e até em si tu a ções ex tre mas como in cên dio, afo -
ga men to e atro pe la men tos. Enfim, tra u mas que tan -
tas vi das le vam por ano na que le país. Se gu ra men te,
a re a li da de é mu i to se me lhan te em nos so País. Pu -
de mos ob ser var a res pon sa bi li da de, a ma ne i ra ju di ci -
o sa como os pro fis si o na is de sa ú de pú bli ca tra tam o
pro ble ma. 

É pre ci so ob ser var que não se tra ta de uma si tu -
a ção nova. Des de 1955 é com pre en sí vel, sob o pon to
de vis ta mé di co e ci en tí fi co, que o even to mo ti va dor
do fim da vida, por uma pa to lo gia car di o vas cu lar, em
re gra, é a fi bri la ção ven tri cu lar, que se tem cons ti tu í do 
em uma das prin ci pa is ca u sas de mor te em qual quer
país do nos so Pla ne ta. Lá, ob ser va-se de ma ne i ra
cla ra, es ta tis ti ca men te, que são mais de 250 mil vi das 
per di das to dos os anos em fun ção des se even to. Não
há ou tro mé to do de tra ta men to a não ser a cha ma da
des fi bri la ção, ou seja, o cho que elé tri co, de uma ma -
ne i ra aces sí vel, que po de rá sal var a vida de uma pes -
soa que, des sa for ma, po de rá ser trans fe ri da a um
hos pi tal, a uma uni da de de sa ú de onde haja a pos si -
bi li da de de tra tar a ca u sa, a do en ça de base.

No Bra sil, agra va-se essa si tu a ção pelo fato de
ter mos a do en ça de cha gas, que atin ge mais de 5 mi -
lhões de bra si le i ros. O co ra ção é o ór gão alvo des sa
do en ça e pode, mu i tas ve zes, ter como even to clí ni co
fi nal a com pli ca ção car día ca da ar rit mia, da fi bri la ção
ven tri cu lar, que tam bém está in se ri da como ca u sa da
mor te sú bi ta. É uma si tu a ção de gran de in te res se
para a sa ú de pú bli ca. O Bra sil se afir mou, nes sa vi si -
ta ção das uni da des ame ri ca nas, du ran te a mis são
mé di co-parlamentar, como o país pi o ne i ro na Amé ri -
ca La ti na na ob ser va ção des se even to clí ni co. 

A Itá lia já apre sen ta um ser vi ço mo de lo de re cu -
pe ra ção de vi das com o cha ma do tra ta men to da fi bri -
la ção ven tri cu lar, e o Go ver no in glês tam bém vem se
afir man do pi o ne i ra men te na Co mu ni da de Eu ro péia,
mais a Eu ro pa Oci den tal, como um mo de lo que cres -
ce ra pi da men te a fa vor do so cor ro à po pu la ção na
cha ma da epi de mia da mor te sú bi ta, trá gi ca epi de mia
como pode ser con si de ra da e que hoje é in con tro lá -
vel. 

Sin to-me fe liz por que a mis são foi en vol vi da de
gran de res pon sa bi li da de éti ca, de gran de con te ú do

ci en tí fi co, ha ven do tro ca de ex pe riên ci as com os pro -
fis si o na is da sa ú de pú bli ca ame ri ca na e com Par la -
men ta res ame ri ca nos, os au to res da lei ame ri ca na no 
Se na do Fe de ral. Te re mos a pos si bi li da de de dar um
pas so que tal vez adi an te o sal va men to de vi das, por
esse fe nô me no clí ni co, em pelo me nos dez anos, em
nos so país. 

A Co mis são de Se gu ri da de So ci al da Câ ma ra
está ana li san do o pro je to de lei do cha ma do aces so
pú bli co à des fi bri la ção, te mos um com pro mis so efe ti -
vo dos De pu ta dos Car los Mos co ni e Agne lo Qu e i roz
de le va rem um subs ti tu ti vo que pos sa ra ci o na li zar
aque le pro je to de lei, per mi tin do o aces so de toda a
po pu la ção le i ga do Bra sil ao re cur so da des fi bri la ção,
como um re cur so pú bli co. 

Se gu ra men te, o re sul ta do des se tra ba lho le gis -
la ti vo será o de po der mos sal var, im plan ta do de ma -
ne i ra de fi ni ti va e sus ten ta do esse pro gra ma, mais de
00 mil vi das por ano em nos so País. Jul go isso da
ma i or im por tân cia, por que é di fí cil ima gi nar mos o que 
te mos pela fren te. 

Com a AIDS, te mos al gu mas mi lha res de mor -
tes. E o Go ver no gas ta 700 mi lhões de re a is. Se for -
mos trans por o que o Go ver no está gas tan do hoje
com a gri pe, o que não de i xa de ser im por tan te, é de
enor me im por tân cia, são al guns mi lhões de re a is,
mas com re la ção ao even to que mais mata em nos so
País, o qual pu de mos cons ta tar jun to ao Go ver no
ame ri ca no, na sua pró pria so ci e da de, é o da mor te
sú bi ta, mas o Go ver no bra si le i ro não tem se quer uma
po lí ti ca de sa ú de es ta be le ci da. 

Então, há um pro je to de lei tra mi tan do na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, que pre ci sa de um re pa ro téc ni co,
de pri o ri da de, de opor tu ni da de e de me lhor des fe cho
em sua ação de pro te ção à so ci e da de; ou seja, a
quem vai ca ber a res pon sa bi li da de ci vil: se ape nas
aos ór gãos pú bli cos, se ela é ex ten si va à ini ci a ti va pri -
va da, às es co las, etc. Nós te mos um pro je to que pre -
ci sa ur gen te men te ser co nhe ci do pela so ci e da de bra -
si le i ra. 

Fico mu i to fe liz de ter fe i to par te des sa mis são,
onde o Bra sil se afir ma rá como pi o ne i ro em re la ção à
Amé ri ca La ti na, ca paz de adi an tar o sal va men to de
mi lha res de vida nos pró xi mos 10 anos. Fico mu i to fe -
liz de que ele es te ja em mãos dos De pu ta dos Car los
Mos co ni e Agne lo Qu e i roz, para uma re vi são, que,
jun ta men te com os mé di cos que che fi am o Insti tu to
do Co ra ção, em São Pa u lo, jun ta men te com a equi pe
do Dr. Luiz Hen ri que Har gre a ves, ti ve ram a opor tu ni -
da de de ama du re cer to das as dú vi das, to das as pe -
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cu li a ri da des e a gran de di men são que esse pro je to
vai al can çar. 

Assim, é como se es ti vés se mos dan do um gri to
cha ma do “Acor da, Bra sil”. Sal va mais de 100 mil vi -
das por ano, e é pos sí vel fa zer isso num pro gra ma de
sa ú de pú bli ca, pois essa mis são nos pro por ci o nou
uma com pre en são em sua pro fun di da de, um pro gra -
ma que já tem mais de 20 anos nos Esta dos Uni dos,
que a Itá lia e a Ingla ter ra es tão as su min do, a Eu ro pa,
e nós po de mos fa zê-lo tam bém, dan do nos sa con tri -
bu i ção ex tra or di ná ria à po pu la ção bra si le i ra. 

Espe ro que no Se na do Fe de ral esse pro je to es -
te ja tra mi tan do no má xi mo em duas se ma nas. Estou
com a res pon sa bi li da de, den tro des se gru po, de con -
ver sar com o Se cre tá rio Mu ni ci pal de Sa ú de de São
Pa u lo, Edu ar do Jor ge, pela sen si bi li da de de um sa ni -
ta ris ta e pela vi são de sa ú de pú bli ca que tem de São
Pa u lo, que tem re cur sos, para que o Esta do pos sa ser 
pi o ne i ro na im plan ta ção des se pro gra ma jun to com o
Esta do do Acre, a que per ten ço e es pe ro po der se tor -
nar, como dis se mos de ma ne i ra mu i to in for mal no en -
con tro, uma ver da de i ra Se at tle da Ama zô nia, ou seja,
o Esta do mais apto, mais atu a li za do em sal var vi das
com esse pro gra ma de aces so pú bli co à des fi bri la ção 
para que se fre ie, para que se pos sa evi tar a ca u sa de
mor te mais co mum no Bra sil, que é a cha ma da mor te
sú bi ta.

Encer ro o pro nun ci a men to di zen do que foi uma
vi si ta de gran de con tri bu i ção para a sa ú de pú bli ca do
nos so País e só aguar do a evo lu ção, em ca rá ter de
ur gên cia, na Câ ma ra dos De pu ta dos, des se pro je to
para que ele pos sa ter o des fe cho ne ces sá rio den tro
do Se na do Fe de ral.

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

mais ora do res ins cri tos.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Bel lo Par ga.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 224, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção em con jun to
do Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2001, com o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 44, de 2000, por tra ta rem
de ma té ria cor re la ta.

Sala das Ses sões, 30 de abril de 2001. – Se na -
dor La u ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 do art. 255, in ci so II,
alí nea c, item 8, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Sr. Se -
na dor Ade mir Andra de en vi ou dis cur so à Mesa para
ser pu bli ca do, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re -
gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em tem pos de mu i -
ta des cren ça nas ins ti tu i ções, de exa cer ba do in di vi -
du a lis mo, de ver da de i ra sa cra li za ção do mer ca do, de
tan tas e tan tas de nún ci as de im pro bi da de e de mal -
ver sa ção de re cur sos pú bli cos, nes ses tem pos di fí ce -
is em que o efê me ro ten de a ocu par o es pa ço do per -
ma nen te e em que a ân sia de ser mo der no sub ju ga e
mal tra ta o que de ve ria ser eter no, é bom fa lar de al -
guém que, ao lon go de uma vida de oi ten ta e três
anos, não foi ou tra co i sa se não o va len te lu ta dor das
ca u sas jus tas, o in can sá vel pe re gri no da li ber da de, o
sá bio que pro cu ra va co nhe cer para po der com pre en -
der a vida e o mun do.

É bom po der re ve ren ci ar a me mó ria de al guém
como Caio Pra do Jú ni or.

Nas ci do no ber ço es plên di do de uma das mais
po de ro sas, ri cas e in flu en tes fa mí li as de São Pa u lo,
Caio Pra do Jú ni or ti nha tudo para usu fru ir as be nes -
ses de uma vida sem o me nor res quí cio de di fi cul da -
des ma te ri a is. Sua ini ci a ção nos es tu dos se fez à ma -
ne i ra das fa mí li as aris to crá ti cas da épo ca: ao me ni no
nas ci do em 1907 não foi dado fre qüen tar gru po es co -
lar; pre cep to res cu i da do sa men te se le ci o na dos en -
car re ga ram-se de sua al fa be ti za ção, ao mes mo tem -
po em que lhe mi nis tra vam as au las par ti cu la res de
idi o mas, a co me çar pelo fran cês.

Mal sa í do da ado les cên cia, Caio Pra do Jú ni or
si na li za para o que se ria sua vida dali em di an te. A
par tir da só li da for ma ção se cun dá ria que o tra di ci o nal 
Co lé gio São Luís lhe pro por ci o nou, in gres sa na res -
pe i tá vel Fa cul da de de Di re i to do Lar go de São Fran -
cis co, no que, aliás, se guia os pas sos de seus igua is.
Afi nal, as fa mo sas ar ca das sem pre re ce be ram os fi -
lhos da eli te pa u lis ta, for man do ge ra ções e mais ge ra -
ções de ju ris tas e de des ta ca dos ho mens pú bli cos.
To da via, já como es tu dan te uni ver si tá rio, em ple no
iní cio da ju ven tu de, Caio ha ve ria de mons trar pen do -
res que, por cer to, a mu i tos as sus ta ria.

Está va mos na efer ves cen te dé ca da de 1920.
Os es tra gos oca si o na dos pela Gran de Gu er ra de
1914–1918, ma ni fes ta vam-se por to dos os la dos. Cri -
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se eco nô mi ca – que en con tra ria sua cul mi nân cia em
1929 e na Gran de De pres são dela de cor ren te – e gi -
gan tes ca ins ta bi li da de po lí ti ca apon ta vam para a fa -
lên cia dos re gi mes li be ra is e de mo crá ti cos. Na es te i ra 
da as cen são de Be ni to Mus so li ni ao po der na Itá lia,
em 1922, su ce di am-se os re gi mes fas cis tas, de que o 
na zis mo ale mão foi ex pres são má xi ma. Enquan to a
Re vo lu ção Bol che vis ta pro cu ra va se fir mar na nas -
cen te União So vié ti ca, o to ta li ta ris mo de di re i ta ga -
nha va ter re no.

O Bra sil, em bo ra país pe ri fé ri co, não fi cou imu -
ne a esse tur bi lhão. Era a dé ca da do es go ta men to fi -
nal da Re pú bli ca Ve lha, ple na men te do mi na da pe las
”car co mi das“ oli gar qui as. Não por aca so, num mes mo 
ano, 1922, ex plo de o Mo vi men to Te nen tis ta; de fran ca 
re pul sa ao es ta do de co i sas vi gen tes no país; é cri a -
do, no Rio de Ja ne i ro, o Cen tro Dom Vi tal, em tor no
do qual se es tru tu ra o pen sa men to ca tó li co for te men -
te in flu en ci a do pe las te ses fas cis tas; for ma li za-se a
fun da ção do Par ti do Co mu nis ta, pólo aglu ti na dor do
mo vi men to de es quer da; em São Pa u lo, é lan ça da a
Se ma na de Arte Mo der na, mar co ex po nen ci al do que
se po de ria cha mar de ”in ven ção“ de uma cul tu ra bra -
si le i ra. Nes se cal de i rão de idéi as, mo ve-se o jo vem
Caio Pra do, sem pre mi li tan te das ca u sas trans for ma -
do ras da so ci e da de bra si le i ra.

A mi li tân cia po lí ti ca cedo co me çou. Pri me i ro, no
Par ti do De mo cra ta, al ter na ti va de São Pa u lo ao ve lho
Par ti do Re pu bli ca no Pa u lis ta, um dos prin ci pa is sus -
ten tá cu los da Re pú bli ca oli gár qui ca. Vem daí sua pri -
me i ra pri são po lí ti ca, a pri me i ra en tre mu i tas que vi ri -
am: deu vi vas a Ge tú lio Var gas, o can di da to opo si ci o -
nis ta, em ple na con ven ção do PRP que ho mo lo gou a
can di da tu ra ofi ci al de Jú lio Pres tes à pre si dên cia da
Re pú bli ca. Nos anos trin ta, as su me o mar xis mo como 
con cep ção de His tó ria – que o acom pa nha rá por toda
a vida – e, em re la ção à mi li tân cia po lí ti ca, fi lia-se ao
Par ti do Co mu nis ta.

É cor re to di zer, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se -
na do res, que a tra je tó ria de Caio Pra do Jú ni or com -
por ta três fa ces, sem pre con ver gen tes, de uma vi go -
ro sa atu a ção pú bli ca. Como em pre sá rio de su ces so,
seu nome está de fi ni ti va men te li ga do à Li vra ria Bra si -
li en se e, pos te ri or men te, à edi to ra do mes mo nome.
Para dar mais efi ciên cia ao tra ba lho a que se en tre -
gou de cor po e alma tra tou de mon tar uma grá fi ca – a
Uru pês –, onde fo ram im pres sos al guns tí tu los que se 
ins cre ve ram em nos sa his tó ria in te lec tu al e aca dê mi -
ca. Ao fun dar a Re vis ta Bra si li en se, ofe re ceu ao Bra sil 
a pos si bi li da de de en trar em con ta to com au to res e

idéi as com pro me ti dos com a cons tru ção de uma so ci -
e da de mais jus ta e de mo crá ti ca.

Como mi li tan te po lí ti co, Caio Pra do Jú ni or deu
in con tá ve is pro vas de ex tre ma da le al da de aos prin cí -
pi os nos qua is acre di ta va. Mi li tan te co mu nis ta, ja ma is 
foi sec tá rio. Ele i to de pu ta do em São Pa u lo, em 1945,
so freu a vi o lên cia da cas sa ção do man da to, quan do o 
Par ti do Co mu nis ta teve seu re gis tro sus pen so. Inte -
lec tu al mar xis ta, ja ma is ad mi tiu a trans po si ção me câ -
ni ca de con ce i tos e mo de los teó ri cos para a aná li se
da re a li da de bra si le i ra. Tam bém nis so re si dia a gran -
de za do ver da de i ro sá bio. Jus ta men te por as sim ser,
con se guiu cons tru ir uma obra que se tor nou atem po -
ral, clás si ca em to dos os sen ti dos, vol ta da para a in -
ter pre ta ção do Bra sil.

Aí está, pen so eu, a con tri bu i ção mais ex pres si -
va que Caio Pra do Jú ni or ofe re ceu ao seu País. Au tor
de in con tá ve is ar ti gos, pu bli cou de zes se is li vros, al -
guns dos qua is con sen su al men te con si de ra dos se mi -
na is. Mu i to jo vem ain da, pu bli cou um tra ba lho, Evo lu -
ção Po lí ti ca do Bra sil, em 1933, obra que for ma com 
Casa Gran de e Sen za la, de Gil ber to Fre i re, e Ra í zes 
do Bra sil, de Sér gio Bu ar que de Hol lan da, as três pu -
bli ca das no mes mo con tex to his tó ri co, a tri lo gia re de -
fi ni do ra do Bra sil.

Eter no vi a jan te, Caio acre di ta va que para es cre -
ver so bre o Bra sil e sua gen te era in dis pen sá vel co -
nhe cer todo o país. Assim como fez em re la ção ao
mun do, não me diu es for ços em co nhe cer sua ter ra
por in te i ro. For ma ção do Bra sil Con tem po râ neo, de 
1942, His tó ria Eco nô mi ca do Bra sil, de 1945, e, so -
bre tu do, A Re vo lu ção Bra si le i ra, de 1966, são obras 
ma i o res, sem as qua is o es for ço de in ter pre ta ção do
Bra sil tor na-se in fru tí fe ro.

Ao mor rer, em 1990, Sr. Pre si den te, Caio Pra do
Jú ni or não de i xou ape nas uma vas ta e ri quís si ma
obra pu bli ca da. Fi cou o le ga do de quem, por au tên ti -
ca re bel dia mo ral, abra çou a ca u sa das trans for ma -
ções es tru tu ra is de que o Bra sil tan to ca re ce. Fi cou o
exem plo de quem ja ma is com pac tu ou com qua is quer
for mas de re pres são e de ar bí trio, mes mo que isso
lhe cus tas se per se gui ções, pri sões e exí lio. Fi cou a
he ran ça de um tra ba lho in te lec tu al cujo ma i or com -
pro mis so era a cons tru ção de um ins tru men tal para a
aná li se da re a li da de bra si le i ra que ser vis se de base,
so bre tu do, a so ci a lis tas e de mo cra tas.

Co me çan do e ter mi nan do sua car re i ra como
his to ri a dor, Caio Pra do Jú ni or nos fez mais bra si le i -
ros, ao nos aju dar a com pre en der me lhor nos sa tra je -
tó ria his tó ri ca. Pou cos con se gui ram fa zer tan to por
sua gen te e seu País. Pou cos so nha ram e lu ta ram
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tan to pela ge ne ro sa uto pia de cons tru ção de um mun -
do me lhor, jus to e fra ter no para to dos.

Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do as Sras e Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de quar -
ta-feira, dia 2 de maio, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 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)

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
44, de 2000, ten do como lº 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.

– 2 –
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)

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
45, de 2000, ten do como lº sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pe res, que mo di fi ca o § 6º 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.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 98, DE 1995

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 98, de 1995 (nº 35/95, 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 Ci da de de Cas ca vel Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da 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 24, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Osmar
Dias, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 83, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 83, de 1999 (nº 675/98, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são
de fe ri da à Rá dio Prin ce sa Isa bel 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 Prin ci sa Isa bel, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 112, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Su as su -
na, com abs ten ções dos Se na do res Ge ral do Cân di -
do, Edu ar do Su plicy e La u ro Cam pos.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 192, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 192, de 2000 (nº 428/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Cul tu ral de Ra di o di fu são
”Arthur de Sou za Val le“ 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 Nova
Odes sa, Esta do de São Pa u lo, ten do Pa re cer fa vo rá -
vel, sob nº 979, de 2000, da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 193, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 193, de 2000 (nº 440/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Tu i u ti 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
Mar ti nó po lis, Esta do de São Pa u lo, ten do Pa re cer fa -
vo rá vel, sob nº 1.111, de 2000, da Co mis são de Edu -
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ca ção, Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la, com abs ten -
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 197, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 197, de 2000 (nº 174/99, 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 Ze qui nha de Abreu 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 Rita do Pas sa Qu a tro, Esta do de São 
Pa u lo, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.103, de 2000, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Albi no
Bo a ven tu ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 198, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 198, de 2000 (nº 177/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Flash FM 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 Cos mó po lis, Esta do de São Pa u lo,
ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.144, de 2000, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

 (Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 9
mi nu tos.)
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Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira 1º  07691
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Í N D I C E    O N O M Á S T I C O 
 
 
 
ADEMIR ANDRADE 
 
 Justificativas para apresentação de proposta de emenda à 
Constituição, que concede isenção tributária aos fabricantes de 
lâmpadas de sódio e fluorescentes, visando incentivar a economia 
de energia elétrica no País. 175 
 
 Defesa do Programa Especial de Treinamento – PET, do 
Ministério da Educação. 251 
 
 Reverências à memória do historiador Caio Prado Júnior. 578 
 
 
ÁLVARO DIAS 
 
 Posicionamento contrário à privatização da Companhia 
Paranaense de Eletricidade – COPEL, registrando o movimento para 
a obtenção de assinaturas visando a apresentação de projeto 
popular, na Assembléia Legislativa do Paraná, contra a referida 
privatização. 187 
 
 Parecer nº 215, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2000 (nº 562/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
“Associação de Radiodifusão Comunitária Itaperuçu – ARCI” a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaperuçu, 
Estado do Paraná. 426 
 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 
 Parecer nº 202, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2001 
(nº 1.615/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação 
dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes, e dá outras providências. 362 
 
 
ANTONIO CARLOS VALADARES 
 
 Explanação histórica da atuação e relevância da Sudene 
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no desenvolvimento da Região Nordeste, manifestando sua posição 
contrária à extinção do órgão. 192 
 
 Saudações aos representantes dos policiais rodoviários 
federais, presentes na Galeria do Plenário, que reivindicam a 
extensão àquela categoria da GOE – Gratificação de Operações 
Especiais.  222 
 
 Preocupação com a violência praticada pela polícia e por 
grupos de extermínios com a conivência do Estado. 254 
 
 Parecer nº 204, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de 1999 (nº 
179, de 1999, na Câmara dos Deputados). 398 
 
 Parecer nº 205, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de 1999 (nº 
183, de 1999, na Câmara dos Deputados). 399 
 
 Parecer nº 207, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 2000 (nº 
269, de 1999, na Câmara dos Deputados). 400 
 
 Parecer nº 208, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1999. 401 
 
 Homenagem aos 150 anos de nascimento do intelectual 
sergipano Sílvio Romero. 442 
 
 Parecer nº 218, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 16, de 2001 (nº 3.242, de 2000, na Casa de origem). 494 
 
 Parecer nº 219, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 187, de 1999 (nº 
54, de 1999, na Câmara dos Deputados). 498 
 
 Parecer nº 220, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2000 (nº 98, 
de 1999, na Câmara dos Deputados). 498 
 
 Parecer nº 221, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2000 (nº 99, 
de 1999, na Câmara dos Deputados). 499 
 
 Parecer nº 222, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2000 (nº 
220, de 1999, na Câmara dos Deputados). 500 
 
 Parecer nº 223, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
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redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 91, de 2000 (nº 
228, de 1999, na Câmara dos Deputados). 501 
 
 Parecer nº 224, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2000 (nº 
252, de 1999, na Câmara dos Deputados). 502 
 
 Parecer nº 225, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 175, de 2000 (nº 
370, de 1999, na Câmara dos Deputados). 503 
 
 Parecer nº 226, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 239, de 2000 (nº 
481, de 2000, na Câmara dos Deputados). 503 
 
 
BERNARDO CABRAL 
 
 Esclarecimentos sobre notícias veiculadas pela imprensa, 
referentes ao voto de S.Ex.ª na sessão de cassação do ex-Senador 
Luiz Estevão. 167 
 
 
CARLOS PATROCÍNIO 
 
 Preocupação com a disparidade regional na distribuição 
de recursos para a política educacional e científica no País. 176 
 
 Enaltecimento à posição do Brasil na Comissão de 
Direitos Humanos da ONU e pelo desenvolvimento dos programas 
de combate à AIDS. Importância do Projeto ”Tocantins Memória 
Viva“, para o resgate da história do Estado. 215 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2001, que altera 
redação dos arts. 148 e o § 2º do art. 902 da Lei nº 5.869, de 1973 – 
Código de Processo Civil. 235 
 
 Congratulações ao prefeito Hider Alencar pelo lançamento 
do programa “Mutirão da Casa Própria”, no município de Paraíso, 
nos Estado de Tocantins. 511 
 
 
CARLOS WILSON 
 
 Parecer nº 193, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 281, de 1999 (nº 
150, de 1999, na Câmara dos Deputados). 245 
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 Parecer nº 194, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 286, de 1999 (nº 
171, de 1999, na Câmara dos Deputados. 246 
 
 Parecer nº 195, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 2000 (nº 
100, de 1999, na Câmara dos Deputados). 247 
 
 Parecer nº 196, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 2000 (nº 
103, de 1999, na Câmara dos Deputados). 248 
 
 Parecer nº 197, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 2000 (nº 
106, de 2000, na Câmara dos Deputados). 248 
 
 Parecer nº 198, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2000 (nº 
192, de 1999, na Câmara dos Deputados). 249 
 
 Parecer nº 209, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de 1999. 402 
 
 
EDISON LOBÃO 
 
 Apoio às preocupações do Senador Lúcio Alcântara com 
relação à Alca. Protestos contra a precariedade das rodovias 
federais brasileiras, em particular, no Estado do Maranhão. 568 
 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 
 Comentários à reportagem da Folha de S.Paulo da última 
sexta-feira, sobre a decisão das indústrias de indicar ao consumidor 
o preço razoável a ser cobrado pelo produto. Defesa do projeto de 
resolução de autoria de S.Ex.ª, que cria a Comissão de Defesa ao 
Consumidor. 197 
 
 Necessidade urgente de criação e instalação da 
Comissão de Defesa do Consumidor e da Concorrência no Senado 
Federal.  200 
 
 Intenção de encaminhar à Mesa requerimento de voto de 
congratulações aos Ministros da Saúde, José Serra, e das Relações 
Exteriores, Celso Lafer, face ao êxito obtido na Comissão de Direitos 
Humanos da ONU, referente às medicações anti-AIDS. 213 
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 Requerimento nº 210, de 2001, solicitando voto de 
congratulações aos Ministros da Saúde, Sr. José Serra, e das 
Relações Exteriores, Sr. Celso Lafer, pelo trabalho desenvolvido 
junto à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas, que culminou com a aprovação da proposta brasileira de 
resolução, definindo o acesso aos medicamentos e à tecnologia de 
combate à Aids uma questão de direitos humanos. 237 
 
 Transcrição da moção de apoio subscrita pelos 
governadores do PFL, em defesa da continuidade das obras da 
Ferrovia Norte-Sul. 406 
 
 Considerações sobre o debate em torno da fixação do 
percentual de 20% como limite para derrubada de floresta, na região 
Amazônica. 530 
 
 
EDUARDO SUPLICY 
 
 Requerimento nº 214, de 2001, solicitando a retirada, em 
caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2000, que 
dispõe sobre o financiamento público exclusivo de campanhas 
eleitorais.   250 
 
 Manutenção de sua pré-candidatura pelo Partido dos 
Trabalhadores à presidência da República. 258 
 
 Considerações sobre a sua plataforma à pré-candidatura 
a Presidente da República. 435 
 
 Requerimento nº 222, de 2001, solicitando ao Ministro de 
Estado da Justiça as informações que menciona. 449 
 
 Defesa da manutenção do Programa Especial de 
Treinamento – PET, administrado pela CAPES/MEC. 529 
 
 
FRANCELINO PEREIRA 
 
 Parecer nº 190, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2000 (nº 371/99, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio 
Comunitária Educativa e Cultural Arinense a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Arinos, Estado de Minas 
Gerais.  204 
 
 Parecer nº 212, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 1999 (nº 644/98, na 



 

 

7 

7 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da “Rádio Barbacena Ltda.”, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Barbacena, Estado de Minas 
Gerais.  424 
 
 Parecer nº 213, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2000 (nº 441/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
“Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Lasafá” a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caeté, 
Estado de Minas Gerais. 424 
 
 
GERALDO ALTHOFF 
 
 Parecer nº 227, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares.  516 
 
 Parecer nº 228, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que 
altera o art. 43 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários 
captar recursos provenientes de internações hospitalares. 521 
 
 
GERALDO CÂNDIDO 
 
 Transcurso, em 1º de maio, do Dia Internacional do 
Trabalho. Defesa da redução da jornada de trabalho. 438 
 
 
GERSON CAMATA 
 
 Parecer nº 200, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2001 
(nº 3.242/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos das Leis nºs 4.947, de 6 de abril 
de 1966, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 dezembro 
de 1973, 6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e dá outras providências (altera normas sobre 
cadastro, tributação e registro imobiliário de imóveis rurais). 305 
 
 Parecer nº 229, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2001 (nº 57/99, na Casa 
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de origem), que denomina Aeroporto de Uberlândia – Ten. Cel. 
Aviador César Bombonato o aeroporto da cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais. 527 
 
 
GILVAM BORGES 
 
 Homenagem pelo transcurso do Dia do Índio, celebrado 
em 19 de abril. 198 
 
 Parecer nº 191, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2000 (nº 
1.180/95, na Casa de origem), que dispõe sobre a inserção, nas fitas 
de vídeo gravadas que especifica, destinadas à venda ou aluguel no 
País, da seguinte mensagem: ”Faça sexo seguro. Use camisinha“. 205 
 
 Parecer nº 192, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 1998 (nº 
4.544/98, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação de quadro com informações sobre drogas psicoativas, 
lícitas e ilícitas, em lugares públicos. 206 
 
 Apoio à proposta de proibição de se fumar ao volante de 
veículos automotores por questões de segurança do trânsito. 261 
 
 Parecer nº 214, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 232, de 2000 (nº 433/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
“Associação Rádio Comunitária Belo Horizonte” a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Manaus, Estado do 
Amazonas. 425 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 70, de 2001, que proíbe a 
exigência do conhecimento de língua estrangeira nos concursos 
públicos e nos vestibulares ou outras espécies de provas para 
ingresso nas universidades. 446 
 
 Homenagem pelo transcurso do septuagésimo primeiro 
aniversário do Senador José Sarney. 509 
 
 
HELOÍSA HELENA 
 
 Apelo para divulgação da lista de votação resultante da 
violação do Painel Eletrônico do Plenário. Reafirmação do seu voto 
pela cassação do ex-Senador Luiz Estevão. 222 
 
 Necessidade de preservar a Instituição do Congresso 
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Nacional por meio da investigação e punição exemplar de 
parlamentares envolvidos em irregularidades. 222 
 
 
IRIS REZENDE 
 
 Preocupação com a campanha de entidades estrangeiras 
contra o amianto brasileiro que, segundo análise da Unicamp, não é 
de natureza cancerígena. 189 
 
 Apelo para um posicionamento mais firme do governo 
brasileiro na execução do projeto de navegabilidade dos rios 
Araguaia, Tocantins e das Mortes.  189 
 
 
JADER BARBALHO 
 
 Esclarecimentos à Casa sobre a inconstitucionalidade da 
apresentação da lista de votação da sessão de cassação do ex-
Senador Luiz Estevão. 234 
 
 
JEFFERSON PÉRES 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, que 
modifica o § 6 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).  414 
 
 Críticas à não adesão dos Estados Unidos às normas 
contidas no Protocolo de Kyoto, destinadas a reduzir a emissão na 
atmosfera de dióxido de carbono e outros gases prejudiciais ao 
meio-ambiente. 259 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, que 
modifica o § 6 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).  393 
 
 Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, que 
modifica o § 6 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).  497 
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JONAS PINHEIRO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2001, que acrescenta 
capítulo referente a Cooperativas de Trabalho na Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades 
cooperativas e dá outras providências.  321 
 
 Requerimento nº 221, de 2001, solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Sr. André Antônio Maggi. 402 
 
 
JORGE BORNHAUSEN 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 187, de 1999, que modifica a 
Lei nº 9.096, de 1995, com a finalidade de ampliar o prazo de filiação 
partidária.  350 
 
 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
 Requerimento nº 209, de 2001, de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado nº 353, de 1999, que tramita em conjunto com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 151, de 1999, e 252, de 2000, que 
tratam sobre financiamento público de campanhas eleitorais.  234 
 
 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
 
 Esclarecimentos sobre o episódio da violação do painel 
eletrônico do Senado, por ocasião da votação de cassação do ex-
Senador Luiz Estevão. 170 
 
 
JÚLIO CAMPOS 
 
 Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 207, de 1995, 
que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, e determina outras providências (trabalho 
escravo).  244 
 
 
LAURO CAMPOS 
 
 Considerações sobre a atividade política no Brasil e a 
deterioração da moralidade pública. 572 
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 Requerimento nº 224, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2001, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 44, de 2000, por tratarem de matéria correlata. 578 
 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 Necessidade de ampliação na abordagem das 
campanhas de prevenção à AIDS para às pessoas idosas. 179 
 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 Solicitação à Mesa de divulgação do resultado da 
cassação do ex-Senador Luiz Estevão. 234 
 
 Comentários sobre o episódio de violação do painel 
eletrônico do Senado Federal. 312 
 
 Indignação com a divulgação, pela Internet, de listas 
apócrifas da votação secreta que cassou o ex-Senador Luiz 
Estevão.  312 
 
 Parecer nº 211, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2000, de 
autoria do Senador Geraldo Althoff, que acrescenta dispositivos à 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para conceder o benefício do 
seguro-desemprego aos trabalhadores que especifica, e dá outras 
providências. 421 
 
 Requerimento nº 223, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2001, com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 44, de 2000, por versarem sobre o mesmo 
assunto.  565 
 
 Elogios ao posicionamento do Governo brasileiro, 
manifestada em Quebec, Canadá, relativo à formação da Área de 
Livre Comércio das Américas – ALCA. 566 
 
 
LUIZ OTÁVIO 
 
 Homenagem pelo transcurso de falecimento do 
empresário Romulo Maiorana, fundador de complexo de 
comunicação no Estado do Pará. Justificativas ao Projeto de Lei do 
Senado nº 49, de 2001, de autoria de S.Ex.ª, que permite o ingresso 
de pessoas físicas no Programa de Recuperação Fiscal-Refis, 
instituído pelo art. 1º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. 194 
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MAGUITO VILELA 
 
 Parecer nº 210, de 2001, da Comissão de Assuntos 
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2000, de autoria 
do Senador Luiz Estevão, que acrescenta dispositivo ao artigo 3º da 
Lei nº 8.650, de 22 de abril de 1993, que dispõe sobre as relações 
de trabalho do Treinador Profissional de Futebol e dá outras 
providências, a fim de permitir ao jogador de futebol o exercício da 
profissão nas condições que especifica. 417 
 
 Defesa da aprovação urgente das reformas tributária e 
política.  445 
 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 Apoio à extensão da gratificação de operações especiais 
aos policiais rodoviários federais. Registro das homenagens 
prestadas, no Estado de Sergipe, pelo transcurso do 
sesquicentenário de nascimento do pensador Sílvio Romero. 220 
 
 
MARINA SILVA 
 
 Requerimento nº 205, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 303, 511 e 555, de 
1999, com o Projeto de Lei do Senado nº 92, de 1996, por versarem 
sobre a mesma matéria. 167 
 
 
MARLUCE PINTO 
 
 Parecer nº 217, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2001 (nº 538/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à “Fundação Rádio FM Educadora Itaguary Nossa 
Senhora da Conceição”, para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Ponta das Pedras, 
Estado do Pará. 427 
 
 
MAURO MIRANDA 
 
 Apelo à Casa para aprovação do projeto sobre o Estatuto 
das Cidades, que regulamenta as diretrizes gerais da política urbana 
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do País.  168 
 
 
MOREIRA MENDES 
 
 Denúncia da tentativa de obrigar a Rede Globo de 
televisão a ceder sinal de satélite à TV a cabo do Grupo Abril, 
recentemente adquirida por emissora norte-americana. 308 
 
 Críticas ao Governo Federal pela má conservação das 
estradas economicamente importantes do Estado de Rondônia. 507 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Parecer nº 201, de 2001, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do Projeto de Lei do Senado nº 353, de 1999. 349 
 
 Correção de erro geográfico publicado na revista IstoÉ 
sobre o extremo norte do Brasil, que não é o Oiapoque e sim o topo 
do Monte Caburaí, em Roraima. 432 
 
 
NABOR JÚNIOR 
 
 Homenagens à gestão da Sra. Flora Valladares Coelho a 
frente do Banco da Amazônia, registrando o aumento de recursos do 
Fundo Constitucional do Norte (FNO) aplicados no Estado do Acre, 
em 2000.  181 
 
 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). 240 
 
 Parecer nº 203, de 2001, da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2001 (nº 
1.615/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação 
dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de 
Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes, e dá outras providências. 376 
 
 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 
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eletivos de Presidente da República, de Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e de Prefeitos). 392 
 
 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). 495 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Apelo ao fim da paralisação do Senado Federal em 
virtude das denúncias que envolvem diariamente a Casa. 256 
 
 Elogios à posição do Presidente da Comissão de 
Educação, Senador Ricardo Santos, de defesa dos salários 
atrasados dos servidores. 504 
 
 Preocupação com a seca na Paraíba e suas 
conseqüências à agricultura do Estado. 504 
 
 Apelo aos membros da Comissão de Educação para que 
não aprovem a nova concessão à Rede TV, até que sejam 
cumpridas todas as obrigações trabalhistas assumidas pelo seus 
pretendentes, quando da transferência da antiga TV Manchete. 504 
 
 
OSMAR DIAS 
 
 Requerimento nº 207, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 216, de 1999, que proíbe, 
por cinco anos, o plantio e a comercialização de alimentos contendo 
Organismos Geneticamente Modificado (OGM) ou derivados de 
OGM, em todo o território nacional, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 271, de 2000, que suspende até o ano de 2004 a produção e a 
comercialização de Organismos Geneticamente Modificados 
(OGMs) e dá outras providências.  212 
 
 Parecer nº 199, de 2001, das Comissões de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2001 (nº 
3.242/2000, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que altera dispositivos das Leis nºs 4.947, de 6 de abril 
de 1966, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 dezembro 
de 1973, 6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e dá outras providências (altera normas sobre 
cadastro, tributação e registro imobiliário de imóveis rurais).  303 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2001, que estabelece 
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condições diferenciadas de empréstimos para pequenas e 
microempresas e dá outras providências.  326 
 
 
PAULO HARTUNG 
 
 Homenagens de pesar, em nome do PPS, pelo 
falecimento do empresário André Antonio Maggi. 504 
 
 
PEDRO SIMON 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 151, de 1999, que dispõe 
sobre a destinação de recursos Orçamentários para o custeio das 
campanhas eleitorais. 350 
 
 
RICARDO SANTOS 
 
 Parecer nº 216, de 2001, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2001 (nº 528/2000, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à “Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Dolores 
Alcântara”, para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Cascavel, Estado do Ceará. 426 
 
 Solicitação de apoio à proposta de emenda constitucional 
de sua autoria, que altera a legislação tributária da Constituição de 
1988, visando descentralizar recursos da arrecadação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das grandes 
cidades para o interior. 429 
 
 
ROBERTO FREIRE 
 
 Requerimento nº 208, de 2001, solicitando que a Hora do 
Expediente da sessão do dia 20 de junho do corrente ano, seja 
dedicada a comemorar o décimo aniversário de falecimento do 
historiador Caio Prado Júnior, que transcorreu em novembro de 
2000.  212 
 
 
ROBERTO REQUIÃO 
 
 Parecer nº 189, de 2001, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 23, de 
2000, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 8.987, 
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de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de 
concessão e prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da 
Constituição Federal, estabelecendo critérios de transparência para 
a exploração de concessões públicas. 160 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Críticas à nova administração da Rádio MEC, do Rio de 
Janeiro.  445 
 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Transcrição do discurso do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso durante a reunião da Cúpula das Américas, realizada em 
Quebec, Canadá, sobre a formação da Alca – Área de Livre 
Comércio das Américas. 217 
 
 Importância do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial – INMETRO, para o desenvolvimento 
tecnológico e industrial do Brasil. 410 
 
 Considerações sobre aspectos do Relatório Anual do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
destacando as vantagens na instalação de diversos fóruns setoriais 
e na adoção do Programa Brasil Empreendedor. 512 
 
 
ROMEU TUMA 
 
 Requerimento nº 206, de 2001, solicitando a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2000, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 511, 555 e 303, de 1999, por 
versarem sobre a mesma matéria. 167 
 
 Transcurso, no último dia 19, do Dia do Exército 
Brasileiro.  408 
 
 
SEBASTIÃO ROCHA 
 
 Apelo à sensibilidade do Presidente da República para o 
cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu 
provimento a uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo 
PDT e PT, sobre o reajuste dos servidores públicos federais. 507 
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SÉRGIO MACHADO 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 353, de 1999, que dispõe 
sobre o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais e 
estabelece critérios objetivos de distribuição dos recursos no âmbito 
dos partidos. 327 
 
 Homenagens póstumas a Tancredo Neves e Mário 
Covas.  407 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Relato da visita de S. Ex.ª aos Estados Unidos para 
observar a política de saúde daquele país no tratamento de doenças 
de fibrilação ventricular, conhecida como morte súbita. Defesa da 
aprovação de projeto de lei que obriga o estado a disponibilizar à 
população de baixa renda o tratamento de desfibrilação ventricular, 
em tramitação na Câmara dos Deputados. 576 
 
 
WALDECK ORNELLAS 
 
 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“. 240 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	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
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	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P233: 
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	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P236: 
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	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P237: 
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	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P238: 
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	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P239: 
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	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P240: 
	CabNormal: 
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal:     239
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal:     241
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	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
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 518    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 520    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 522    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 524    
	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    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 530    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 532    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 534    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 536    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 538    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 540    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 542    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 544    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 546    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 548    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 550    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 552    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 554    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 556    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 558    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 560    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 562    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 564    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 566    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 568    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 570    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 572    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 574    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 576    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 578    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 580    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 582    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 584    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 586    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 588    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 590    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 592    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 594    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 596    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 598    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 600    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 602    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 604    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 606    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 608    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 610    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 612    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 614    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 616    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 618    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 620    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 622    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 624    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 626    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 628    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 630    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 632    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 634    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Esq_Normal: ABRIL 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2001
	Esq_Normal: 636    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	1: ATA DA 1ª REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL


