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SENADORES À 51a LEGISLATURA 
3a Sessão Legislativa Ordinária 

(2001) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(PT, PDT,PPS) 
13 

Ademir Andrade PSB  PSB 3 
Jader Barbalho PMDB  PTB 1 

PARAÍBA  Sem Partido 1 
Ney Suassuna PMDB    
Wellington Roberto PMDB    
Ronaldo Cunha Lima PMDB  TOTAL 81 
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Í N D I C E    T E M Á T I C O 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA 
 
Preocupação com a concorrência desleal que os produtos 

agrícolas brasileiros sofrem dos produtos europeus e norte-
americanos. Sen. Casildo Maldaner.  227 

 
Cobrança ao Governo Federal de política destinada ao setor 

cacaueiro. Sen. Antonio Carlos Magalhães.  332 
 
 

CIRURGIA 
 

Anúncio de intervenção cirúrgica a que será submetido, o 
Senador Ronaldo Cunha Lima. Sen. Bernardo Cabral.  276 

 
 

COMÉRCIO EXTERIOR 
 
Análise das atividades desenvolvidas pela Câmara de 

Comércio Exterior – CAMEX, sob a presidência do Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Sen. Romero Jucá.  457 

 
 

CONGRATULAÇÃO 
 
Congratulações ao Governo do Estado do Acre diante das 

iniciativas anunciadas pela Senadora Marina Silva. Sen. Maguito 
Vilela.   223 

 
 

COOPERATIVA 
 
Celeridade para projeto de autoria de S. Exª que define a 

política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas de trabalho. Sen. Jonas Pinheiro.  347 

 
 

CPI 
 



Justificativas à subscrição do requerimento que cria a CPI 
da Corrupção. Considerações sobre as propostas de alteração do 
instituto da imunidade parlamentar. Sen. Álvaro Dias.  327 

 
Confirmação da assinatura do requerimento de instalação 

da CPI da Corrupção. Premência de medidas para o combate à 
febre aftosa. Sen. Osmar Dias.  446 

 
 

CRÍTICA 
 
Críticas ao governo do Estado de Goiás pelas denúncias 

veiculadas em jornais recentemente sobre representantes do estado 
no Congresso Nacional. Sen. Iris Rezende.  343 

 
 

DENÚNCIA 
 
Refutação de denúncias recentemente publicadas na 

imprensa envolvendo S.Exa. em irregularidades diversas. Sen. 
Jader Barbalho.  126 

 
 

ECOTURISMO 
 
Comentários à reunião realizada na semana passada, na 

cidade de Araguaína – TO, para discussão do Projeto de 
Desenvolvimento do Eco-Turismo na Região do Bico do Papagaio. 
Sen. Eduardo Siqueira Campos.  228 

 
 

ELOGIO 
 
Elogios à condução dos trabalhos no Conselho de Ética 

pelos Senadores Ramez Tebet, Presidente, e Roberto Saturnino, 
Relator. Sen. Pedro Simon.  279 

 
 

ENERGIA ELÉTRICA 
 
Críticas ao programa apresentado pelo Governo Federal 

para racionamento de energia elétrica. Sen. Roberto Saturnino.  333 
 
Elogios à decisão do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso de não multar os consumidores de energia elétrica, em 
caso de excesso no consumo. Defesa da aprovação de projeto de 



resolução que cria a Comissão de Defesa do Consumidor no 
Senado Federal. Sen. Eduardo Siqueira Campos.  416 

 
Satisfação com a decisão do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso de não estabelecer multas aos consumidores que não 
conseguirem reduzir o consumo de energia elétrica. Sen. Paulo 
Hartung.  456 

 
 

(FIES) 
 
Indignação com o baixo investimento do Governo no ensino 

superior, ressaltando as deficiências do Fundo de Financiamento ao 
Ensino Superior – Fies, e defendendo a concessão de bolsa de 
estudos para que os jovens carentes ingressem nas universidades 
públicas. Sen. Iris Rezende.  422 

 
 

FINANCIAMENTO 
 
Análise do Programa Brasil Empreendedor, criado pelo 

Governo Federal com objetivo de estimular o desenvolvimento das 
micro, pequenas e médias empresas. Solicitação de apoio ao 
projeto de autoria de S. Exª, que dispõe sobre o financiamento de 
pequenas e microempresas pelos bancos públicos federais. Sen. 
Osmar Dias.  190 

 
 

GRILAGEM 
 
Preocupação com a incidência de invasores de terras 

públicas sob a atuação de grileiros. Sen. Edison Lobão.  355 
 
 

IDOSO 
 
Apelo ao Ministério da Previdência e Assistência Social para 

implantação do Conselho Nacional do Idoso, nos termos da Lei nº 
8.842, de janeiro de 1994. Sen. Leomar Quintanilha.  326 

 
 

IMPRENSA 
 
Comentários ao artigo do jornal O Globo, que analisa a 

posição dos Estados Unidos diante do possível descumprimento da 
lei internacional de patentes pelo Brasil. Sen. Ney Suassuna.  155 

 



Transcrição de entrevista de S.Exa. publicada na revista 
IstoÉ, intitulada “PT com ACM é Constrangedor”. Sen. Roberto 
Freire.  157 

 
Anúncio da sua subscrição ao requerimento que cria a CPI 

da Corrupção. Leitura de trecho do artigo do jornalista Roberto 
Pompeu de Toledo, publicado na revista Veja desta semana, 
intitulado ”Razões para amar o Congresso“. Sen. Osmar Dias.  316 

 
Registro de entrevista publicada hoje no jornal Valor 

Econômico, sobre a conjuntura econômica do País, com o 
Presidente do Banco Central. Sen. Paulo Hartung.  353 

 
 

ÍNDIO 
 
Transcurso, hoje, de um ano da agressão sofrida pelos 

índios em Coroa vermelha, no sul da Bahia, durante a 
comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Sen. 
Marina Silva.  162 

 
 

INDÚSTRIA 
 
Defesa do Programa de Industrialização de Goiás – 

Fomentar, diante da proposição de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade pelo Estado de São Paulo, em virtude da 
concessão de benefícios fiscais pelo Estado de Goiás. Sen. Iris 
Rezende.   120 

 
 

(IRPF) 
 
Alerta ao governo federal sobre as sucessivas liminares 

concedidas pela Justiça, corrigindo as tabelas das deduções do 
imposto de renda devido pelas pessoas físicas. Sen. Paulo Hartung.   151 

 
Considerações sobre o adiamento da votação, pela 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, do 
projeto de lei de autoria de S. Exª, que atualiza a tabela do Imposto 
de Renda de pessoa física. Transcrição do despacho da Juíza Lília 
Botelho Neiva, da 4ª Vara Federal de Justiça do Distrito Federal, 
que concedeu liminar à ação pública movida pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil contra o congelamento da 
tabela do Imposto de Renda. Sen. Paulo Hartung.  178 



 
 

MEDICAMENTO 
 
Considerações sobre a posição internacional relativa à 

produção de medicamentos para o tratamento da Aids sem a 
obrigatoriedade de pagamento de royalties aos detentores das 
patentes. Importância da reunião de ontem do Conselho de Ética do 
Senado Federal. Sen. Eduardo Suplicy.  271 

 
Elogios à posição assumida pelas autoridades 

governamentais na questão da disputa com os Estados Unidos da 
América sobre a patente dos remédios para tratamento da Aids e na 
defesa dos produtos brasileiros e do combate ao subsídio. Sen. 
Romero Jucá.  338 

 
 

(ONU) 
 
Defesa da exclusão dos Estados da Unidos da América, 

como integrante da Comissão de Direitos Humanos da ONU, em 
virtude da posição contrária daquele país à produção de 
medicamentos de combate à Aids sem pagamento de patentes. 
Sen. Eduardo Siqueira Campos.  278 

 
 

PARECER 
 
Parecer nº 230, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 21, de 1997 (nº 167/97, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
63, de 1997, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentam, sobre solicitação de auditoria encaminhada pelo ex-
Deputado Ronaldo Caiado, na qualidade de Presidente da extinta 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar 
irregularidades da TV Jovem Pan Ltda. (TC nº 016.287/93-2). Sen. 
Ney Suassuna.  080 

 
Parecer nº 231, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 40, de 1997 (nº 908/97, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando o Relatório das 
Atividades daquele Órgão, referente ao 1º Trimestre de 1997. Sen. 
Eduardo Suplicy.  082 

 
Parecer nº 232, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre os Diversos nº 15, de 1998 (nº 564/98, na origem), 



encaminhando o Relatório da Atividades do Tribunal de Contas da 
União referente ao 1º Trimestre de 1998. Sen. Freitas Neto.  083 

 
Parecer nº 233, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 5, de 1998 (nº 155/98, na origem), do 
Banco do Nordeste, encaminhando as Demonstrações Contábeis do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, com posição 
em 31.12.97. Sen. Ney Suassuna.  086 

 
Parecer nº 234, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 30, de 1999 (nº 445/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
226/99, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
Auditoria de Desempenho na Alocação de Recursos do Programa 
do Dengue para os Municípios, mediante convênios (TC nº 
929.718/98-4). Sen. Geraldo Althoff.  087 

 
Parecer nº 235, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 31, de 1999 (nº 975/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
635/99, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre Auditorias realizadas com o objetivo de 
promover um diagnóstico da Saúde Pública no Brasil (TC nº 
014.640/97-0). Sen. Moreira Mendes.  089 

 
Parecer nº 236, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 36, de 1999 (nº 939/99, na origem), que 
encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da 
União relativo ao 2º Trimestre de 1999. Sen. Geraldo Althoff.  092 

 
Parecer nº 237, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 44, de 1999 (nº 1.045/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando o Relatório das 
Atividades daquele Órgão, referente ao 3º trimestre de 1999. Sen. 
Eduardo Suplicy.  097 

 
Parecer nº 238, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 27, de 1997 (nº 288/97, na origem), do 
Tribunal de Constas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
262/97, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, referente à solicitação do Congresso Nacional no 
sentido de que se realize Auditoria a respeito da Central TRÓPICO 
(TC nº 000.345/95-4). Sen. Ney Suassuna.  098 

 
Parecer nº 239, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre os Diversos nº 39, de 1997 (nº 404/97, na origem), 



do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
401/97, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, referente ao Requerimento nº 1.426/95, do Senador 
Pedro Simon, sobre a legalidade da criação, no Sistema Integrado 
de Administração Financeira, do Governo Federal – SIAFI, do 
evento contábil denominado ‘Dotação Solicitada Dependente de 
Autorização Legislativa’ (TC nº 017.186/95-1). Sen. Wellington 
Roberto.  102 

 
Parecer nº 240, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre os Diversos nº 7, de 1998 (nº 4/98, na origem), que 
trata do Requerimento nº 1, de 1998, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando a inspeção, seguida de tomada de contas especial, pelo 
Tribunal de Contas da União –TCU junto à Comissão Permanente 
de Licitação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, 
referente à Concorrência nº 1/97-SJC. Sen. Jefferson Péres.  106 

 
Parecer nº 241, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre os Diversos nº 35, de 1996 (nº 307/96, na origem), 
que encaminha Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da 
União, referente ao exercício de 1995. Sen. Wellington Roberto.  108 

 
Parecer nº 242, de 2001, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
37, de 2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos 
integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de 
Rondônia. Sen. Romeu Tuma.  110 

 
Parecer nº 243, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 1995. Sen. Edison Lobão.  139 
 
Parecer nº 244, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999. Sen. Edison Lobão.  140 
 
Parecer nº 245, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de 2000. Sen. Antonio Carlos 
Valadares.  140 

 
Parecer nº 246, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de 2000. Sen. Edison Lobão.  141 
 
Parecer nº 247, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2000. Sen. Edison Lobão.  142 
 
Parecer nº 248, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2000. Sen. Edison Lobão.  143 



 
Parecer nº 249, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 

concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/38, de 2000 (nº 
897/2000, na origem), do Presidente da Câmara Municipal de 
Araraquara, São Paulo, de 18 de abril de 2000, que encaminha o 
Requerimento nº 234, de 2000, aprovado naquela Câmara em 17 de 
abril de 2000, solicitando a realização de estudos para a 
implantação, no País, de um centro especializado no tratamento da 
retinose pigmentar. Sen. Mozarildo Cavalcanti.  168 

 
Parecer nº 250, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 

concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/25, de 2000, do 
Sindicato Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos, que encaminha 
ao Senado Federal anteprojeto do CODIC – Código Deontológico de 
Instrumentadores Cirúrgicos, objetivando a criação do Conselho 
Federal e curso a nível superior daquela categoria profissional. Sen. 
Mozarildo Cavalcanti.  170 

 
Parecer nº 251, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre os Diversos nº 42, de 1997 (nº 461/97, na origem), 
que encaminha cópia da Decisão nº 429, de 1997, do Tribunal de 
Contas da União, sobre os resultados de auditoria realizada pelo 
Tribunal de Contas da União, nas clínicas contratadas pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS para o atendimento de pacientes crônicos 
no Rio de Janeiro, apontadas como irregulares no Relatório nº 1, de 
1997, da Comissão Especial destinada a acompanhar in loco os 
atos, fatos e circunstâncias que envolvem a tragédia da Clínica 
Santa Genoveva, no bairro de Santa Tereza, bem como nas demais 
casas geriátricas do Rio de Janeiro. (TC nº 003.328/97-0). Sen. Ney 
Suassuna.  173 

 
Parecer nº 252, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 56, de 1997 (nº 707/97, na origem), do 
Banco do Brasil, encaminhando as Demonstrações Contábeis do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, 
composição em 30 de junho de 1997. Sen. Wellington Roberto.  176 

 
Parecer nº 253, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 1999. Sen. Carlos Wilson.  208 
 
Parecer nº 254, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  209 
 
Parecer nº 255, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  210 
 
Parecer nº 256, de 2001-CDIR, que dá redação final do 



Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  211 
 
Parecer nº 257, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  212 
 
Parecer nº 258, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  212 
 
Parecer nº 259, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  213 
 
Parecer nº 260, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2001. Sen. Carlos Wilson.  214 
 
Parecer nº 287, de 1998, sobre o Projeto de Resolução nº 

55, de 1998, que autoriza a Prefeitura do Município de São 
Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, a emitir, mediante 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município – 
LFTM/SBC, cujos recursos serão destinados ao pagamento da 
oitava parcela de precatórios judiciais, dos processos aqui 
nomeados, bem como de seus complementos da primeira a sexta 
parcelas, em virtude do mesmo haver perdido a oportunidade. Sen. 
Eduardo Suplicy.  215 

 
Parecer nº 261, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 2000 (nº 268/1999, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Clube FM Iturama Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Iturama, Estado de 
Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira.  259 

 
Parecer nº 262, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2000 (nº 560/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Clube do Machadinho de Radiodifusão a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro 
Müeller, Estado de Santa Catarina. Sen. Geraldo Althoff.  260 

 
Parecer nº 263, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2000 (nº 506/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educacional e Cultural Pedrense, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Itápolis, Estado de São Paulo. Sen. Gerson Camata.  261 

 
Parecer nº 264, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de 2000 (nº 501/2000, na 



Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Padre Antônio Bezerra de Menezes, para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Itapipoca, Estado do Ceará. Sen. Luiz Pontes.  262 

 
Parecer nº 265, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de 2000 (nº 508/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Batataense Cultural – ABC a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Batatais, Estado de São 
Paulo. Sen. Gerson Camata.  263 

 
Parecer nº 266, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de 2000 (nº 523/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ao Sistema FM de Rádio Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Formiga, 
Estado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto.  264 

 
Parecer nº 267, de 2001, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2000, de 
autoria do Senador Luiz Pontes, que altera os arts. 19 e 20, §§ 3º e 
4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o 
art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e dá 
outras providências. Sen. Gilberto Mestrinho.  264 

 
Parecer nº 268, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 1999 (nº 185/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Globo S/A para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro. Sen. Nilo Teixeira Campos.  299 

 
Parecer nº 269, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2000 (nº 546/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social 
Palestina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Palestina, Estado de São Paulo. Sen. Pedro Piva.  300 

 
Parecer nº 270, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2001 (nº 605/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de São Francisco de Paula a executar 



serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco de 
Paula, Estado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto.  301 

 
Parecer nº 271, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 5, de 1999 (nº 761/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia das Decisões nºs 
545 e 546, de 1999, bem como dos Relatório e Voto que as 
fundamentam, sobre auditorias operacionais realizadas nas 
Administrações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 
SENAC nos Estados do Paraná, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso e Rondônia, e nas Administrações do Serviço Social do 
Comércio – SESC nos Estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, 
Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Norte (TC nºs 
550.081/97-6 e 625.126/97-1). Sen. Bello Parga.  301 

 
Parecer nº 272, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 25, de 2000 (nº 485/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
47/2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre 
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Contagem – MG, nas 
áreas de convênios, acordos, ajustes, royalties de petróleo, 
abrangendo os exercícios de 1993 a 1996 (TC nº 375.133/97-6). 
Sen. Moreira Mendes.  304 

 
Parecer nº 273, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 59, de 2000 (nº 1.683/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
218, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada no Tribunal Regional Eleitoral no Estado 
de Roraima, na área de pessoal, abrangendo o período de 1º-1-94 a 
9-8-96 (TC nº 825.202/96-5). Sen. Moreira Mendes.  305 

 
Parecer nº 274, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 88, de 2000 (nº 2.835/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
243/2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, 
sobre auditoria realizada na Fundação Estadual de Cultura do 
Amapá – FUNDECAP, referente a procedimentos adotados nas 
áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações, contratos, 
acompanhamento e execução, pela administração estadual, de 
programas federais. (TC nº 929.343/1998-0). Sen. Moreira Mendes.  306 

 
Parecer nº 275, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 112, de 2000 (nº 3.670/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão 
nº 170, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre auditoria realizada na Secretaria de Saúde do 



Estado do Amazonas dentro do Programa de Ação na Área da 
Saúde – Diagnóstico. (TC nº 010.961/99-2). Sen. Valmir Amaral.  308 

 
Parecer nº 276, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 32, de 1999 (nº 990/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
651/99, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
auditoria de desempenho realizada no Ibama com o objetivo de 
identificar eventuais falhas no processo de arrecadação, para a 
implementação de medidas tendentes ao aperfeiçoamento do 
sistema de cobrança das receitas daquela Autarquia. (TC nº 
930.263/98-7). Sen. Moreira Mendes.  309 

 
Parecer nº 277, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 21, de 1999 (nº 252/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o “Relatório Anual das 
Atividades do TCU”, referente ao exercício de 1998. Sen. Freitas 
Neto.  311 

 
Parecer nº 278, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 23, de 1999 (nº 478/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o ”Relatório das 
Atividades do TCU“, referente ao exercício de 1998. Sen. Luiz 
Otávio.  311 

 
Parecer nº 279, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 20, de 2000 (nº 331/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
75/2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Caracaraí – RR, a 
respeito de supostas irregularidades ocorridas em licitações, 
contratos e convênios firmados entre diversos órgãos/entidades 
federais e aquela Prefeitura. (TC nº 001.708/99-6). Sen. Tasso 
Rosado.  311 

 
Parecer nº 280, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 45, de 2000 (nº 1.288/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
66, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Belém-PA, nas 
áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações e contratos (TC nº 
930.152/98-0). Sen. Freitas Neto.  312 

 
Parecer nº 281, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 53, de 2000 (nº 1.514/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão 
nº 221, de 2000, referente à auditoria operacional realizada no 



Departamento Regional do Ser viço Social da Indústria do Paraná – 
PR (TC nº 015.656/99-3). Sen. Fernando Matusalém.  313 

 
Parecer nº 282, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 24, de 1998 (nº 956/98, na origem), 
que encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da 
União referente ao 2º trimestre de 1998. Sen. Ney Suassuna.  361 

 
Parecer nº 283, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  436 
 
Parecer nº 284, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  436 
 
Parecer nº 285, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  437 
 
Parecer nº 286, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  438 
 
Parecer nº 287, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  439 
 
Parecer nº 288, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2000. Sen. Carlos Wilson.  440 
 
Parecer nº 291, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000. Sen. Mozarildo 
Cavalcanti.  444 

 
Parecer nº 292, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-

Estrutura, sobre a Mensagem nº 114, de 2001 (nº 345/2001, na 
origem) pela qual o Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Paulo Jerônimo Bandeira 
de Mello Pedrosa, para exercer o cargo de Diretor da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Sen. Arlindo Porto.  454 

 
Parecer nº 293, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-

Estrutura, sobre a Mensagem nº 115, de 2001 (nº 346/2001, na 
origem) pela qual o Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Eduardo Henrique Ellery 
Filho, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL. Sen. Tasso Rosado.  455 

 
 

PETRÓLEO 
 



Apelo para aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 270, 
de 2000, de autoria de S. Exª que regulamenta a distribuição dos 
royalties excedentes a 5% e da participação especial aos municípios 
e aos estados produtores de petróleo e gás natural. Sen. Ricardo 
Santos.  143 

 
 

POBREZA 
 
Registro da implantação do Programa Adjunto de 

Solidariedade, lançado pelo Governo do Estado do Acre, como 
instrumento da política de combate à pobreza. Sen. Marina Silva.  220 

 
 

POLÍCIA MILITAR 
 
Expectativa quanto às negociações do governo de Sergipe 

visando o término da greve da Polícia Militar naquele Estado. Sen. 
Antonio Carlos Valadares.  154 

 
 

POLÍTICA 
 
Esclarecimentos sobre aspectos da imunidade parlamentar. 

Sen. José Eduardo Dutra.  135 
 
Refutação das acusações dirigidas à S. Exa. pelo 

Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. José Ignácio. Sen. 
Paulo Hartung.  289 

 
 

PROJETO DE LEI 
 
Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2001, que altera a Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988, para isentar do imposto sobre a 
renda os proventos de transplantados de fígado. Sen. Tião Viana.  268 

 
Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2001, de autoria do 

Senador Osmar Dias, que permite a cessão, a entidades públicas, 
de bens apreendidos de traficantes de entorpecentes. Sen. Osmar 
Dias.  314 

 
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 2001, que altera o art. 

112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução 
Penal –, modificando condições para a concessão da progressão de 
regime no cumprimento da pena. Sen. Arlindo Porto.  370 



 
Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2001, que denomina 

Paulo Curado trecho da rodovia BR–235. Sen. Carlos Patrocínio.  424 
 
Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2001, de autoria do 

Senador Freitas Neto, que altera dispositivo da Lei nº 9.619, de 2 de 
abril de 1998, que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS e a União a adquirirem ações da Companhia Elétrica 
de Alagoas – CEAL, da Companhia Energética do Piauí – CEPISA, 
da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – CERON, e da Companhia 
de Eletricidade do Acre – ELETROACRE, para efeito de inclusão 
dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização – PND, 
bem como o aumento do capital social das Companhias Docas do 
Rio de Janeiro – CDRJ e Docas do Estado de São Paulo – 
CODESP e dá outras providências. Sen. Freitas Neto.  425 

 
Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2001, de autoria do 

Senador Romero Jucá, que denomina Palácio Dra. Maria Luiza 
Galindo Malaquias o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Roraima. Sen. Romero Jucá.  433 

 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
Projeto de Resolução nº 17, de 2001, que denomina Instituto 

Legislativo ”Senador Humberto Lucena“ o Instituto Legislativo 
Brasileiro. Sen. Ney Suassuna.  137 

 
 

RACIONAMENTO 
 
Apelo aos integrantes do Conselho Nacional de Política 

Energética – CNPE, para que não se penalize os consumidores 
residenciais na formulação das medidas de racionamento. Sen. 
Eduardo Siqueira Campos.  329 

 
 

REGIÃO AMAZÔNICA 
 
Elogios ao governo federal pela criação da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus, destinada a 
promover o desenvolvimento econômico da região amazônica. Sen. 
Romero Jucá.   159 

 
Repúdio à decisão do Presidente da República de extinguir 

as Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste e da 



Amazônia, com prometendo o desenvolvimento industrial e agrícola 
daquelas regiões. Sen. Antonio Carlos Valadares.  194 

 
Conclamação pela retomada do programa Calha Norte, na 

região amazônica. Sen. Bernardo Cabral.  197 
 
Inconstitucionalidade da medida provisória que limita o uso 

da terra na Amazônia. Sen. Moreira Mendes.  215 
 
 

REPRODUÇÃO 
 
Importância do debate sobre o projeto de lei de autoria do 

Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a Reprodução 
Medicamente Assistida. Sen. Tião Viana.  378 

 
 

REPÚDIO 
 
Repúdio às notícias publicadas na imprensa, que anunciam 

o apoio de S. Exª, no Conselho de Ética, ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, com destaque para o equívoco cometido pelo jornalista 
Cláudio Humberto. Sen. Lauro Campos.  200 

 
 

REQUERIMENTO 
 
Requerimento nº 225, de 2001, solicitando homenagens de 

pesar pelo falecimento do jornalista Dino Almeida, ocorrido no último 
dia 25 de abril, em Curitiba. Sen. Álvaro Dias.  114 

 
Requerimento nº 226, de 2001, solicitando homenagens de 

pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal, pelo Estado do 
Amapá, Sr. Antonio Cordeiro Pontes, ocorrido no último dia 27 de 
abril. Sen. Sebastião Rocha.  119 

 
Requerimento nº 227, de 2001, de autoria do Senador Jader 

Barbalho, solicitando que o Senado Federal, na hipótese de 
formalização de denúncia contra S. Exª, apresentada pelo 
Procurador-Geral da República, antecipe a concessão de licença 
prévia ao Supremo Tribunal Federal, com vista à promoção de ação 
penal. Será votado no próximo dia 8 do corrente. Sen. Jader 
Barbalho.  220 

 
Requerimento nº 228, de 2001, de autoria do Senador João 

Alberto Souza, solicitando que seja remetido à apreciação da 



Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos 
Sociais. Sen. João Alberto Souza.  369 

 
Requerimento nº 229, de 2001, de autoria do Senador João 

Alberto Souza, solicitando que seja remetido à apreciação da 
Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei da Câmara nº 
3, de 2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos Sociais. 
Sen. João Alberto Souza.  369 

 
Requerimento nº 230, de 2001, solicitando ao Ministro de 

Estado da Fazenda as informações que menciona. Sen. Marina 
Silva.  370 

 
Requerimento nº 227, de 2001, lido em sessão anterior, de 

autoria do Senador Jader Barbalho, que solicita seja encaminhada à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do 
inciso I, do art. 101 do Regimento Interno, no sentido de que esta 
Casa antecipe a concessão de licença prévia ao Supremo Tribunal 
Federal, nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 53 da Constituição 
Federal, na hipótese de formalização de denúncia contra o 
requerente, apresentada pelo Procurador-Geral da República. Sen. 
Jader Barbalho.  434 

 
Requerimento nº 194, de 2001, do Senador Romeu Tuma, 

solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 
88, de 2000, e 6, de 2001, por regularem a mesma matéria. Sen. 
Romeu Tuma.  440 

 
Requerimento nº 232, de 2001, de autoria do Senador 

Sérgio Machado, solicitando dispensa de interstício para o Parecer 
nº 292, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
oferecido à Mensagem nº 114, de 2001. Sen. Sérgio Machado.  456 

 
Requerimento nº 233, de 2001, de autoria do Senador 

Sérgio Machado, solicitando dispensa de interstício para o Parecer 
nº 293, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
oferecido à Mensagem nº 115, de 2001. Sen. Sérgio Machado.  456 

 
 

RODOVIA 
 
Alerta ao Governo Federal sobre a necessidade de reparos 

da malha rodoviária brasileira. Sen. João Alberto Souza.  161 
 
 



SATÉLITE 
 

Considerações sobre o acordo com os Estados Unidos da 
América para utilização da base de lançamento de satélites em 
Alcântara, no Estado do Maranhão. Sen. Eduardo Siqueira Campos.  146 

 
 

SAÚDE 
 
Registro da realização em Vitória – ES, entre os dias 30 de 

abril e 1º de maio, do XVI Congresso Nacional de Hepatologia. Sen. 
Ricardo Santos.  199 

 
Preocupação de S. Exa. com a problemática das doenças 

hepáticas no País. Sen. Tião Viana.  275 
 
Atribuição do surgimento da febre aftosa no Rio Grande do 

Sul, ao descaso e negligência do Ministério da Agricultura. Sen. 
Emilia Fernandes.  445 

 
 

(SE) 
 
Registro da participação de S. Exª em reunião com políticos 

e autoridades de Sergipe, para tratar da crise que atinge a 
citricultura naquele Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares.  329 

 
 

SEMINÁRIO 
 
Participação de S. Exª, entre os dias 2 e 3, em Buenos 

Aires, de seminário sobre “Diferentes experiências sobre 
integração”, “Uma ponte sobre o projeto Nacional” e “As estratégias 
de integração supranacional”. Sen. José Agripino Maia.  335 

 
 

SENADO FEDERAL 
 
Considerações sobre a acareação amanhã, no Conselho de 

Ética, entre os envolvidos na quebra do sigilo do painel eletrônico do 
Senado Federal. Sen. Antonio Carlos Magalhães.  134 

 
Votos de pleno restabelecimento ao Senador Ronaldo 

Cunha Lima. Sen. Edison Lobão.  277 
 
Explicações sobre a concessão do uso da palavra nas 



sessões não deliberativas. Sen. Edison Lobão.  326 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO 
 
Considerações sobre o Relatório da Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, acerca 
das atividades desenvolvidas no último ano. Sen. Lúcio Alcântara.  287 
 
SOCIEDADE ANÔNIMA 

 
Justificativas à apresentação de emendas ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 23, de 2001, que reformula a Lei das Sociedades 
Anônimas, no sentido de fortalecer os acionistas minoritários. 
Convite ao jurista Modesto Carvalhosa para comparecimento 
perante a Comissão de Constituição e Justiça, a fim de contribuir ao 
debate sobre o mercado acionário brasileiro. Sen. Paulo Hartung.  323 

 
 

(SUDAM) 
 
Críticas à decisão do Governo de extinguir as 

Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do 
Nordeste. Defesa da apuração das irregularidades naquelas 
superintendências pela Comissão de Fiscalização e Controle. Sen. 
Ney Suassuna.  200 

 
Considerações sobre o episódio da violação do painel 

eletrônico. Percepção de que o Congresso Nacional deve 
manifestar-se sobre a extinção da Sudene e da Sudam. Apoio ao 
movimento pela modificação da forma de indicação do Procurador-
Geral da República. Sen. Sebastião Rocha.  224 

 
Indignação pela extinção da Sudam e da Sudene. Sen. 

Maria do Carmo Alves.  229 
 
Necessidade de cautela na discussão da Medida Provisória 

nº 2.145, de 2 de maio de 2001, que extingue a Sudam e a Sudene, 
e cria as Agências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste. 
Sen. Nabor Júnior.  270 

 
Posicionamento contrário à Medida Provisória nº 2.145, de 

2001, que extingue a Sudam e a Sudene. Sen. Maria do Carmo 
Alves.  320 

 
 

TRABALHO 



 
Análise das reivindicações trabalhistas no ensejo da 

comemoração do Dia do Trabalho, em 1º de maio. Sen. Maguito 
Vilela.  145 

 
 

TRANSCURSO 
 
Apologia ao trabalho e às desigualdades sociais e regionais 

no Brasil, por ocasião do transcurso, ontem, do Dia do Trabalhador. 
Sen. Marluce Pinto.  115 

 
 

(TSE) 
 
Apelo ao Tribunal Superior Eleitoral para que analise os 

processos de candidatos eleitos e condenados pelos TREs, no 
último pleito. Alerta às autoridades do Governo Federal para a ação 
de guerrilheiros das Forças Revolucionárias da Colômbia – Farc, no 
Estado do Acre. Sen. Mozarildo Cavalcanti.  419 

 
 

UNIVERSIDADE 
 
Transcrição de ofício encaminhado ao Ministro Paulo 

Renato, da Educação, endossando a reivindicação da Universidade 
Federal de Roraima acerca da necessidade da contratação imediata 
de professores efetivos. Sen. Romero Jucá.  198 

 
 

VOTAÇÃO 
 
Posicionamento do PPS diante do episódio de violação do 

Painel Eletrônico de votação do Senado Federal e da criação da 
CPI da Corrupção. Sen. Roberto Freire.   124 

 
Defesa de celeridade na tramitação de proposta de emenda 

à Constituição, de autoria de S. Exª, que extingue o voto secreto. 
Sen. Tião Viana.  135 

 
Considerações sobre a metodologia a ser adotada pelo 

Conselho de Ética amanhã, na acareação destinada a esclarecer o 
episódio de violação do painel de votação. Sen. Ramez Tebet.  137 

 



Solicitação de prazo para apresentação do Relatório Final, 
perante o Conselho de Ética, sobre o processo que investiga a 
violação do Painel Eletrônico do Plenário. Sen. Roberto Saturnino.  279 

 
Defesa da aprovação de Projeto de Lei do Senado de 

autoria do Senador Roberto Requião, que pretende aperfeiçoar a 
legislação eleitoral, tornando a votação eletrônica mais segura. Sen. 
Mauro Miranda.  351 

 



Ata da 44ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 2 de maio de 2001

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

 Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão
Anto nio Car los Va la da res e Ney Su as su na

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

Alber to Sil va – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga -
lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra –
Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – 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 – 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 Alen -
car – José Edu ar do Du tra – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Cam pos – 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 – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros –
Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re -
quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do –
Tas so Ro sa do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na
– Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to.

 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 65 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

   Pro je tos re ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 92, DE 2001

(Nº 656/2000, 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 Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de Tim ba ú ba a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Tim ba ú ba, Esta do de Per nam -
bu co.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 66, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de Tim ba ú ba 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 Tim ba ú ba,
Esta do de Per nam bu co.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 592, 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 66, de 21 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni -
ca ção e Cul tu ra de Tim ba ú 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 ci da de de Tim ba ú ba, 
Esta do de Per nam bu co.

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

EM Nº 63/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 66, de 21 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra de Tim ba ú ba, exe cu tar o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Tim ba ú ba,
Esta do de Per nam bu co.

2.  Após o 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 creto 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 ra efe i tos le ga is após a  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 53103.000715/98, com a fi na li da de de sub si di ar
os tra ba lhos finais.

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 66,
DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Ministro 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 no 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 53103.000715/98, re -
solve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a cão Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca cão e Cul tu ra de Tim ba ú ba, com sede na
Rua do Cru ze i ro, s/nº,  Alto do Cru ze i ro, na ci da de
de Tim ba ú ba, Esta do de Per nam bu co, 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 tort za ção re ger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,  leis sun se -
qüen tes, seus re gu lar men tos e nor mas com ple -
men tares.

Art. 3º A enti da de fica au to ri za da a ope rar
com sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na -
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 7º30’18"S e lon -
gi tu de em 35º25’32"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 cão do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca cáo 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 93, DE 2001

(Nº 657/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cre che Lar da Cri an ça Fe liz 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 i ne i ras, 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 78, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Cre che Lar da Cri an ça Fe liz 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 i ne i ras, 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 596, 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 78, de 21 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção Cre che Lar da Cri an ça
Fe liz 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 Pa i ne i ras, 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 69/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 78 de 21 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei à Asso ci a cão Cre che Lar da Cri an ça Fe liz
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 i ne i ras, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 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 53710.000864/98, 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 78, DE 21 MARÇO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu 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 53710.000864/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cre che Lar da
Cri an ça Fe liz, com sede na Rua Eloi Le i te Pra ça
nº 405, Sala 15 – Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Pa i -
ne i ras, 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 18º54’14"S e lon gi tu de
em 45º31’58"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 94, DE 2001

(Nº 658/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao “Cla mor dos Po bres” a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca i a bu, Esta do de São Pa u lo.

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 70, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção ”Cla mor dos Po bres“ a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, na ci da de
de Ca i a bu, 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 601, 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 70, de 21 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção ”Cla mor dos Po bres“ 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 i a bu, 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 79/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 70 de 21 mar ço de 2000, pela qual au to ri -
zei a Asso ci a ção “Cla mor dos Po bres” a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Ca i a -
bu, Esta do de São Pa u lo.

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 53830.002581/98, 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 70
DE 21  DE MAR ÇO 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 53830.002581/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção “Cla mor dos Po -
bres”, com sede na Rua Mo a cir Ma ran go ni nº222 –
Cen tro, na ci da de de Ca i a bu, 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 22º00’51"S e lon gi tu de
em 51º14’03"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 cão. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2001

(Nº 660/2000, 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 Cen tral de Ara ra qua ra
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ara ra qua ra, Esta do
de São Pa u lo.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 88, de 21 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de Ara ra qua ra
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ara ra qua ra, 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 619, 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 88, de 21 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de
Ara ra qua ra 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 Ara ra qua ra, 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 56/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
Po ta ria nº 88, de 21 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tral de Ara -
ra qua ra 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 Ara ra qua ra, 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 53830.001673/98, 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 88, 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 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 53830.001673/98, 
re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cen tral de Ara ra qua ra, com sede na Ave ni da Luiz
Alber to nº 1.497 – Fon te Lu mi no sa, na ci da de de
Ara ra qua ra, 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 cor de na -
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 21º46’12"S e lon -
gi tu de em 48º10’26"W, uti li zan do a fre qüên cia de
104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
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 96, DE 2001

(Nº 661/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Nos sa Se nho ra das Can de i as a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ja gua ri be, Esta do
do Ce a rá.

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 97, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Asso ci a ção Nos sa Se nho ra das Can de i as a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ja gua ri be, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 621, 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 97, de 22 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção Nos sa Se nho ra das Can -
de i as 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 Ja gua ri be. Esta do do Ce a rá.

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

EM nº 88 /MC

Ba 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 97 de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a ção Nos sa Se nho ra das Can de i -
as o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Ja gua ri be, Esta do do Ce a rá.

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 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 53650.002217/98, 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 97,
DE 22 DE MAR ÇO 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 vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53650.002217/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Nos sa Se nho ra
das Can de i as com sede na Av. oito de no vem bro, nº
815, Cen tro, na ci da de de Ja gua ri be. Esta do do Ce a -
rá, 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 enti 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 05º53’26"S e lon gi tu de 
em 38º37’19"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 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 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 cão. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 97, DE 2001

(Nº 663/2000, 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 Cul tu ral Ita poã – ACCI
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ivi nhe ma, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

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

ta ria nº 117, de 3 de abril de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ita poã – ACCI 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 Ivi -
nhe ma, 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 669, 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 117, de 3 de abril de 2000, que 
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ita poã
– ACCI 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 Ivi nhe ma, Esta do do Mato
Gros so do Sul .

Bra sí lia, 10 de mai o de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 112/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 ção de Vos sa Exce lên cia a
Por ta ria nº 117 de 3 de abril de 2000, pela qual au -
to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ita poã –
ACCI 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 Ivi nhe ma, 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 -
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 53700.001209/98, 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 117,
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 53700.001209/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cul tu ral Ita poã,  ACCI, com sede na Rua Le vi no Jo -
a quim dos San tos, 71, na ci da de de Ivi nhe ma,
Esta do do Mato Gros so 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 tu de em 22º18’9"S e lon gi -
tu de em 53º49’26"W, uti li zan do a fre qüên cia de
104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is 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 cão.

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 98, DE 2001

(Nº 670/2000, 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 Sa i de Kas sis a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ma ca u bal, Esta do de São
Pa u lo.

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 227, de 21 de de zem bro de 1999, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sa i de Kas sis 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 Ma ca u 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.

MENSAGEM Nº 129, DE 2000
(Do Poder Executivo)

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 227, de 21 de de zem bro de
1999, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sa i de
Kas sis 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 Ma ca u bal, Esta do de São
Pa u lo.

Bra sí lia, 24 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 254/99–MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 227, de 21 de de zem bro de
1999, pela qual au to ri zei a Asso ci a ção Co mu ni tá ria 
Sa i de Kas sis 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 Ma ca u bal, Esta do de
São Pa u lo.

2. Sub me to 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 na 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 53830.001833/98, 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 227,
 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de
ju nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53830.001833/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Sa i -
de Kas sis, com sede na Rua Se bas tião Dib, nº 530,
Cen tro na ci da de de Ma ca u bal, 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 entidade 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 ati tu de em 20E48’19"S e lon -
gi tu de em 49E57’47"W, uti li zan do a fre qüên cia de
104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
apos de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
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 99, DE 2001

(Nº 676/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Apro va o ato que au to ri za a AUDS –

Asso ci a çao Uru o quen se de De sen vol vi -
men to e So li da ri e da de a exe cu tar ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Uru o ca, Esta do do Ce a rá.

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 184, de 16 de maio de 2000, que au to ri za a
AUDS – Asso ci a ção Uru o quen se de De sen vol vi men -
to e So li da ri e da de a exe cu tar, 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 Uru o ca, Esta do do Ce a rá.

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

TVR Nº 92, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

MENSAGEM Nº 946/00

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 75, de 21 de mar ço de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
do Gama, na ci da de do Gama – DE;

2 – Por ta da nº 175, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Novo Mi lê nio, na ci da de de São Ga bri el
da Ca cho e i ra – AM;

3 – Por ta ria nº 176, de 16 de maio de 2000 – So -
ci e da de Ami gos de Gu a pi a ra – SAG, na ci da de de
Gu a pi a ra – SP;

4 – Por ta ria nº 177, de 16 de maio de 2000 –
ACCTROM – Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Trom bas, na ci da de de Trom bas – GO;

5 – Por ta ria nº 183, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Po si ti va
FM, na ci da de de Pla nal ti na – GO;

6 – Por ta ria nº 184, de 16 de maio de 2000 –
AUDS – Asso ci a ção Uru o quen se de De sen vol vi men -
to e So li da ri e da de, na ci da de de Uru o ca – CE; e

7 – Por ta ria nº 187, de 17 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Nos sa Mis são, na ci da de de Pas sos – MG.

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 193 /MC

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2000.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da AUDS – Asso ci a ção Uru -
o quen se de De sen vol vi men to So li da ri e dae, com
sede na ci da de de Uru o ca, Esta do do Ce a rá, ex plo re
o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi -
da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 998.

Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da filoso fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o esen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti va 
co man da da por Vos sa Exce lên cia, suas ações per mi -
tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só o pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in -
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg -
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53650.002576/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za cão, pre sen te
pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so men te
após de li be ra ção do Con gres so a teor do § 32 do art.
223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, –  Pi men ta da Ve i ga.

PORTARIA Nº 184 DE 16 DE MAIO 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 53650.002576/98 re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a AUDS – Asso ci a ção Uru o -
quen se de De sen vol vi men to e So li da ri e da de, com
sede na Pra ça Cas tro Alves, s/nº, Cen tro, na ci da de
de Uru o ca, Esta do do Ce a rá, 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.
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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 mentares.

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 -
ográfi cas com la ti tu de em 03º 18’50"S e lon gi tu de em
40º 33’24"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 42 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 deli 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 100, DE 2001

(Nº 723/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos

Apro va o ato que au to ri za a
AMOCENTRO – Asso ci a çao de Mo ra do -
res do Cen tro da Ci da de de Pom bal a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Pom bal, 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 213, de 31 de maio de 2000, que au to ri za a
AMOCENTRO – Asso ci a ção de Mo ra do res do Cen tro 
da Ci da de de Pom bal 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 Pom bal, 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 983/00

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar ser vi ços 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, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 178, de 16 de maio de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca ju ru en se, na ci da de de
Car mo do Ca ju ru – MG;
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2001

(Nº 684/2000, 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
São-Miguel a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Tava res,
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 94, de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria São Mi -
guel 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 va res, 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 1.160, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do 
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de 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 94, de 30 de ju lho de 1999, que
au to ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
São Mi gue, 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 Ta va res, Esta do
da Pa raíba.

Bra sí lia, 25 de agos to de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 112/99–MC

Bra sí lia, 30 de ju lho 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 94 de 30 de ju lho de 1999, pela
qual au to ri zei a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria São Mi guel 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 Ta va res, Esta do
da Pa ra í ba.

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 53730.000613/98, 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 94,
DE 30 JU NHO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de
ju nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53730.000613/98, re -
sol ve.

Art. 1º Fica a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria São Mi guel, com sede na Rua José
Si tô nio, s/nº, Cen tro, na lo ca li da de de Ta va res,
Esta do da Pa ra í ba, au to ri za da 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 entida 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 07º38’15"S e lon gi tu de
em 37º52’43"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
MHz.

Art. 49 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 102, DE 2001

(Nº 690/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za à Rá dio
Co mu ni tá ria Ara çá 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 
Mari, 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 99, de 22 de mar ço de 2000, que au to ri -
za a Rá dio Co mu ni tá ria Ara çá 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 Mari, 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 568, 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 99, de 22 de
mar ço de 2000, que au to ri za a Rá dio Co mu ni tá ria 
Ara çã FM 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 Mari, Esta do da
Pa ra í ba.

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

EM nº 103 /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 99 de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Rá dio Co mu ni tá ria Ara çá 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
Mari, Esta do da Pa ra í ba.

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 nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53730.000532/98 – 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, – Pimenta da Ve i ga Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 99,
DE 22 DE MAR ÇO 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 53730.000532/98, re -
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Rá dio Co mu ni tá ria Ara çá
FM, com sede na Av. Antô nio de Luna Fre i re, s/nº.
Cen tro, na ci da de de Mari, 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 ge o grá fi cas com
la ti tu de em 07º03’34"S e lon gi tu de em 35º19’01"W,
uti li zan do a 105,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 103, DE 2001

(Nº 642/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Can -
ta ga lo – ACMC a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Can ta ga lo, Esta do do Pa ra ná.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 108, de 22 de mar ço de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de
Can ta ga lo – ACMC a exe cu tar, por três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Can ta ga lo, Esta do do Pa ra -
ná.

Art. 20 Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 615, 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 108, de 22 de mar ço de 2000,
que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do -
res de Can ta ga lo – ACMC a exe cu tar, 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 ta ga lo,
Esta do do Pa ra ná.

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

EM nº 104/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 108, de 22 de mar ço de 2000, pela qual
au to ri zei a Asso ci a cão Co mu ni tá ria dos Mo ra do res
de Can ta ga lo – ACMC 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 ta ga lo, Esta -
do do Pa ra ná.

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. Esclareço que, de acor do com o § 3º do ar ti -
go nº 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 53740.001453/98, 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 108,
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 ju nho de
1988, ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53740.001453/98, re sol ve: 

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos 
Mo ra do res de Can ta ga lo – ACMC, com sede na Av.
Cas te lo Bran co, s/nº, Cen tro, na ci da de de Can ta ga -
lo, Esta do do Pa ra ná, 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 25º22’07"S e lon gi tu de
em 52º07’06"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 ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2001

(Nº 453/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Go ver -
no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da
Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as 
Man sour, 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 Rio Bran co, Esta do do Acre.

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 131, de 26 de agos to de 1999, que au to ri za o
Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun -
da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour, 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 Rio Bran co, Esta do do Acre.

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

MENSAGEM Nº 1.292, DE 1999

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do Por -
ta ria nº 131, de 26 de agos to de 1999, que au to ri za o
Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da -
ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour, a exe cu -
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da, na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

Bra sí lia, 15 de se tem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 153 /MC

Bra sí lia, 26 de agos to de 1999

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53600.000026/99, em que o Go ver no do
Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra 
e Co mu ni ca ção Eli as Man sour, re quer au to ri za 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 Rio Bran co, Esta do do Acre.

2. De acor do com o art. 7º pa rá gra fo úni co, 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,
as pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no têm pre -
fe rên cia para a exe cu ção dos ser vi ços de ra di o di fu são.

3. Escla re ço que o § 10 do art. l6 do mes mo Re -
gu la men to, com a re da ção do De cre to nº 2.108, de 24 
de de zem bro de 1996, es ta be le ce, que as ou tor gas a
Esta dos e Mu ni cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos
de au to ri za ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca ou pelo
Mi nis to de Esta do das Co mu ni ca ções, con for me o
caso, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a
ser fir ma dos en tre a União e a en ti da de is te res sa da.

4. A Con sul to ria Ju rí di ca des te Mi nis té rio ma ni -
fes tou-se pelo aten di men to do pe di do, achan do-o re -
gu larmen te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção apli -
cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi ca -
ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que me le -
vou a au to ri zá-la, nos ter mos da in clu sa Por ta ria.

5. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go 
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do 
ato, acom pa nha do do pro ces so aci ma men ci o na do.

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 131 DE 26 DE AGOSTO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso da atri bu i ção que lhe con fe re o § 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 que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, 
de 24 de de zem bro de 1996, con si de ran do o dis pos to 
no art. 7º, pa rá gra fo úni co, do ci ta do Re gu la men to, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53600.000026/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Go ver no do Esta do do Acre,
por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca -
ção Eli as Man sour, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Rio Bran co, Esta do do Acre.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção re ger-se-á pelo
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ço es, leis sub se -
quen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º As obri ga ções de cor ren tes des ta au to ri -
za ção obe de ce rão às cláu su las es ta be le ci das em
con vê nio a ser fir ma do en tre a União, por in ter mé dio
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, e o Go ver no do
Esta do do Acre, atra vés da Fun da ção de Cul tu ra e
Co mu ni ca ção Eli as Man sour, no pra zo de ses sen ta
dias, a con ta da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de
que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se nulo, 
de ple no di re i to, o ato de au to ri za ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

07820 Qu in ta-feira   3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira 3  07821

(À Co mis são de Edu ca ção.)



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2001

(Nº 457/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Go ver -
no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da
Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as 
Mar sour, 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 Sena Ma du re i ra, Esta do do Acre.

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 135, de 26 de agos to de 1999, que au to ri za o
Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun -
da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as Man sour, 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, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Sena Ma du re i ra, Esta do do Acre.

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

MENSAGEM Nº 1.296, DE 1999

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de 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 135, de 26 de agos to de 1999, que au to ri -
za o Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da
Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Elas Man sour,
a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Sena Ma du re i ra, Esta do do Acre.

Bra sí lia, 15 de se tem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 157/MC

Brasília, 26 de agosto de 1999

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

Admi nis tra ti vo nº 53600 000031/99 em que o Go ver -
no do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de 
Cul tura e Co mu ni ca ção Eli as Man sour, re quer au to ri za -
ção para exe cu tas ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre quên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Sena Ma du re i ra, Esta do do Acre.

2. De acor do com o art. 7º pa rá gra fo úni co, 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, as
pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co in ter no têm pre fe -
rên cia para a exe cu ção dos ser vi ços de ra di o di fu são.

3. Escla re ço que o § 10 do art. 16 do mes mo Re -
gu la men to, com a re da ção do De cre to nº 2.108, de 24 
de de zem bro de 1996, es ta be le ce que as ou tor gas a
Esta dos e Mu ni cí pi os se rão de fe ri das me di an te atos
de au to ri za ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ou pelo
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, con for me o
caso, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a
ser Sa na do en tre a União e a en ti da de in te res sa da.

4. A Con sul to ria Ju rí di ca des te Mi nis té rio ma ni -
fes tou-se pelo aten di men to do pe di do, achan do-o re -
gu larmen te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção apli -
cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi ca -
ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que me le -
vou a au to ri zá-la, nos ter mos da in clu sa Por ta ria.

5. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do 
ato, acom pa nha do do pro ces so aci ma men ci o na do.

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 135 DE 26 DE AGOSTO DE 1999
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no

uso da atri bu i ção que lhe con fe re o § 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 que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, 
de 24 de de zem bro de 1996, con si de ran do o dis pos to 
no o art. 7º, pa ra grá fo úni co, do ci ta do Re gu la men to,
e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53600.000031/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Go ver no do Esta do do Acre,
por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca -
ção Eli as Man sour, a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre quên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Sena Ma du re -
i ra, Esta do do Acre.

Pa ra grá fo úni co. A au to ri za ção re ger-se-á pelo
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis sub se -
quen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º As obri ga ções de cor ren te des ta au to ri za -
ção obe de ce rão às cláu su las es ta be le ci das em con -
vê nio a ser fir ma do en tre a União, por in ter mé dio do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, e o Go ver no do Esta do 
do Acre, atra vés da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni -
ca ção Eli as Man sour, no pra zo de ses sen ta dias, a
con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se nulo, de
ple no di re i to, o ato de au to ri za ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2001

(nº 529/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Uni ver si da de de São Pa u lo, 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 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 Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 302, de 9 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Uni ver si da de de São Pa u lo 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 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.

MENSAGEM Nº 1.680, DE 1998

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, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 302, de 9 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Uni ver si da de de São Pa u lo,
para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. nº 388/98-MC

Bra sí lia, 9 de de zem bro de 1998

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

Admi nis tra ti vo nº 29100.001113/86, de in te res se da
Uni ver si da de de São Pa u lo, ob je to de per mis são para 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.

2. De acor do com o art. 13 § 1º, do Re gu la men to 
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
do De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não 
depen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do en con tra-se
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi ca -
ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que me le -
vou a au to ri zá-la, nos ter mos da in clu sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do 
ato, acom pa nha do do pro ces so aci ma men ci o na do.

Res pe i to sa men te, Ju a rez Qu a dros do Nas ci -
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções (in te ri no).

PORTARIA Nº 302 , DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, 
no uso de suas atri bu i ções, e de acor do com o dis pos to
no art. 13, § 1º do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção do De cre to nº 2.108, de
24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis ta o que cons ta 
do Pro ces so Admi nis tra tivo nº 29100.001113/86, resol -
ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Uni ver si da -
de de São Pa u lo, para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ri be i rão Pre -
to, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Co mu ni ca ções, leis sub se -
qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PORTARIA Nº 1.404

O Re i tor da Uni ver si da de de São Pa u lo, usan do
de suas atri bu i ções le ga is e nos ter mos do ar ti go 6º
da Re so lu ção nº 3213/86, d e s i g n a o Prof. Dr. Sil vio
Maia Cam pos para res pon der pela Di re to ria Téc ni ca
(De par ta men to Ní vel I), jun to à Rá dio de Ri be i rão
Pre to da Uni ver si da de de São Pa u lo, fa zen do jus a
ver ba de re pre sen ta ção cor res pon den te. A des pe sa
cor re ra pe las ver bas pró pri as do or ça men to vi gen te.

Re i to ria da Uni ver si da de de São Pa u lo, 29 de ju -
lho de 1986. – José Gol dem berg, Re i tor.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107 DE 2001

(Nº 452/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto 
Pa ra na í ba para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 29 de no vem bro de 1999, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa -
ra na í ba para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to
de excl usi vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na
ci da de de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 1.820, DE 1999

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nhado de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre -
to de 29 de no vem bro de 1999, que “Ou tor ga con ces são
à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te -
le vi são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Bra sí lia, 8 de de zem bro de 1999. Mar co Ma ci el.

EM nº 192/MC

Bra si lía, 10 de no vem bro de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o in clu so pro je to 

de de cre to que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu -
ca ti va, e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba, para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são),
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Pa -
tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De cre to-Lei
nº 238, de 28 de fe ve re i ro de 1957, e com o art. 13, §
1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, não de pen de rá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53000.003009/98.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999

Ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens (te le vi são), com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Pa tos de
Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, con si de ran do o dis pos to no § 2º
do art. 14 do De cre to-Lei nº 136, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que 
lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro 
de 1996, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53000.003009/98,

De cre ta:
Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são à Fun da ção

Edu ca ti va e Cul tu ral Alto Pa ra na í ba, para exe cu tar,
pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi -
são), com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Pa tos de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de cor ren te des ta con ces são
de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias, a con tar 
da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que tra ta o
ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se nulo, de ple no
di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 29 de no vem bro de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 108, DE 2001

(Nº 575/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral Su des te do Pi a uí
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de São Ra i mun do No na to, Esta do
do Pi a uí.

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 14, de 19 de ja ne i ro de 2000, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral Su des te do
Pi a uí para exe cu tar, 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 São Ra i mun do No na to,
Esta do do Pi a uí.

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

MENSAGEM Nº 316, 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 do Por ta ria nº 14, de 19 de ja ne i ro de 2000,
que ou tor ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral Su des -
te do Pi a uí para exe cu tar, pelo pra zo de 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 São Ra i mun do No -
na to, Esta do do Pi a uí.

EM Nº 31/MC

Bra sí lia, 24 de fe ve re i ro de 2000

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53760.000082/93, de in te res se da
Fun da ção Cul tu ral Su des te do Pi a uí, ob je to de per -
mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te

edu ca ti vos, na ci da de de São Ra i mun do No na to,
Esta do do Pi a uí.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la -
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo 
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a 
re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de
24 de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a
ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li -
fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so
que lhe deu origem.

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 14,
DE 19 DE JANEIRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di -
o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de 
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe fui dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996,
e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53760.000082/93, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Cul tu -
ral Su des te do Pi a uí para exe cu tar, pelo pra zo de
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 São
Ra i mun do No na to, Esta do do Pi a uí.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, lei
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2001

(Nº 593/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da çao de Ser vi ços de Ra di o di fu são
Edu ca ti va Sha lom 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 Ron do nó po lis,
Esta do de Mato Gros so.

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 160, de 22 de se tem bro de 1999, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção de Ser vi ços de Ra di o -
di fu são Edu ca ti va Sha lom 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 ni en te edu ca ti vos, na ci da de de Ron do nó -
po lis, Esta do de Mato Gros so.

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

MENSAGEM Nº 1.591, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de 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 160, de 22 de se tem bro de 1999, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção de Ser vi ços de Ra di o di -
fu são Edu ca ti va Sha lom para exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na lo ca li da de de Ron do -
nó po lis,Esta do de Mato Gros so.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. nº 183 /MC

Bra sí lia, 7 de ou tu bro de 1999

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000103/97 de in te res se da
Fun da ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são Edu ca ti va
Sha lom, ob je to de per mis são para exe cu tar ser vi ço

de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na lo ca li da de
de Ron do nó po lis Esta do de Mato Gros so.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men -
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são nos ter mos da in clu -
sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres -
so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o
re fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu 
ori gem.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 160, DE 22 DE SE TEM BRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o dis -
pos to no art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000103/97, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção de
Ser vi ços de Ra di o di fu são Edu ca ti va Sha lom, para
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca -
ti vos, na lo ca li da de de Ron do nõ po lis. Esta do de
Mato Gros so.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri qa ções as su mi -
das nela ou tor ga da.

Art 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4ºEsta 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 110, DE 2001

(Nº 634/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Fa fit de Rá dio e TV Edu ca ti -
va para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ita ra ré, 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 29, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Fa fit de Rá dio e TV
Edu ca ti va 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 Ita ra ré, 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 605, 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 29, de 10 de fe ve re i ro de 2000,
que ou tor ga per mis são à Fun da ção Fa fit de Rá dio e
TV Edu ca ti va pra exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ita ra rê, Esta do de
São Paulo.

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

EM Nº 84/MC

Bra sí lia, 11 de abril de 2000

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53000.08644/97, de Inte res se da
Fun da ção Fa fit de Rá dio e TV Edu ca ti va ob je to de
per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va -

men te edu ca ti vos, na lo ca li da de de Ita ra ré, Esta do
de São Pa u lo.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la -
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo 
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a 
re da ção do De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 
1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe -
cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do en con tra-se
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li -
fi ca ções exi gi das para a exe cu çao do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so 
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re -
fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu
ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 29
DE 10 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 no 
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di -
o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de 
ou tu bro de 1963, com a re da ção do De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis -
ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 
53000.008644/97, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Fun da ção
Fa fit de Rá dio e TV Edu ca ti va para exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na lo ca li -
da de de Ita ra ré, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 111, DE 2001

(Nº 640/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Uni ver si da de Re gi o nal de
Blu me nau – FURB 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 Blu me nau, 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 31, de 10 de fe ve re i ro de 2000, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Uni ver si da de Re gi o nal
de Blu me nau – FURB 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 -
i nen te edu ca ti vos, na ci da de de Blu me nau, 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 319, 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 § 32 do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te do Por ta ria nº 31, de 10 de fe ve re i ro de 2000,
que ou tor ga per mis são à Fun da ção Uni ver si da de
Re gi o nal de Blu me nau – FURB para exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de 
de Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Bra sí lia, 2 de mar ço de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 28/MC

Bra sí lia, 24 de fe ve re i ro de 2000

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000556/95, de in te res se da
Fun da ção Uni ver si da de Re gi o nal de Blu me nau –
FURB, ob je to de per mis são para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,

com fins ex clu si vamen te edu ca ti vo na ci da de de
Blu me nau, Esta do de San ta Ca ta ri na.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men -
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108 de 24 de 
de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor -
ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li -
fi ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so 
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re -
fe ri do ato, acorn pah ha do do pro ces so que lhe deu
ori gem.

Res pe i to sa men te. – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 31, DE 10 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, em con for mi da de com o
dis pos to no art. 13, § 1º, do Re gu la men to dds Ser vi -
ços de Ra di o di fu são., apro va do pelo De cre to nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de -
zem bro de 1996, e ten do em vista o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53620.000556/95, re sol -
ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Uni -
ver si da de Re gi o nal de Blu me nau – FURB para exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi co 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 Blu me nau, Esta do do San ta Ca -
ta ri na.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-é
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga cões as su mi -
das pela ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra cão do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 32 do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PARECER Nº 230, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Di ver sos nº 21, de 1997 (nº
167/97, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, en ca mi nhan do có pia do Acór -
dão nº 63/97, bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so -
bre so li ci ta ção de au di to ria en ca mi nha da 
pelo en tão De pu ta do Ro nal do Ca i a do, na
qua li da de de Pre si den te da ex tin ta Co -
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to
des ti na da a apu rar ir re gu la ri da des na TV
Jo vem Pan Ltda. (TC nº 16.287/93-2)

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co
Por meio do Ofí cio CPI-JOPAN nº 109/93, o Re -

la tor da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to
des ti na da a ”Apu rar Irre gu la ri da des da TV Jo vem Pan 
Ltda.“ so li ci tou ao Pre si den te do Tri bu nal de Con tas
da União a re a li za ção de au di to ria nos con tra tos do

Gru po Adolp ho Bloch com o Ban co do Bra sil.
A so li ci ta ção de au di to ria teve como fun da men -

to co mu ni ca ção en vi a da pelo ex-Senador José Pa u lo
Bi sol, que à épo ca exer cia a pre si dên cia da Sub co -
mis são de Si gi lo Ban cá rio e Te le fô ni co, da qual cons -
ta vam as se guin tes in for ma ções acer ca de in dí ci os
de ir re gu la ri da des:

– o Ban co do Bra sil co bre che ques sem fun dos
do Gru po Adolp ho Bloch des de 1950;

– o ge ren te da agên cia Ti ra den tes do Ban co do
Bra sil, que pro pi ci a va a co ber tu ra dos che ques sem
fun dos do Gru po Adolp ho Bloch, li cen ci ou-se do Ban -
co e foi tra ba lhar na Edi to ra Bloch;

– o pro ces so de co ber tu ra de che ques sem fun -
dos tor nou-se ao lon go do tem po um ci clo vi ci o so,
pois os che ques são aca ta dos pelo Ban co do Bra sil e
o dé bi to de cor ren te des ta ope ra ção é trans for ma do
em em prés ti mos sem do cu men ta ção para co bran ça
de en car gos. E sem pre fe i to um novo em prés ti mo
para co brir o rom bo an te ri or;

– em 1987, em bo ra com o pa re cer con trá rio de
ins tân ci as da ins ti tu i ção, o Pre si den te do Ban co do
Bra sil, Se nhor Ca mi lo Ca la zans, au to ri zou cré di tos
es pe ci a is para a TV Man che te e a ma nu ten ção de tra -
ta men to di fe ren ci a do para as con tas do Gru po Adolp -
ho Bloch. No men ci o na do ano, as dí vi das do Gru po
fo ram sim bo li ca men te aba ti das com cré di tos de cor -

ren tes do for ne ci men to de 14,6 mi lhões de ca der nos
para a Fun da ção de Assis tên cia ao Estu dan te;

– o Ban co do Bra sil, em 26-11-91, re a li zou acor -
do com a TV Man che te, sem con tra to, para pa tro cí nio
da no ve la ”Ama zô nia“ e para ve i cu la ção de co mer ci a -
is no va lor apro xi ma do de 6,7 mi lhões de dó la res nor -
te-americanos;

– em pa re cer ju rí di co do Ban co do Bra sil, ela bo -
ra do em 9-10-92, fi cou con sig na do que há mais de 18
me ses, con ta dos da que la data, a TV Man che te vi nha
emi tin do che ques sem fun dos, e que não ha via me i os
para a co bran ça ju di ci al por fal ta de do cu men ta ção le -
gal, uma vez que os che ques fo ram aca ta dos.

Em sua ses são ex tra or di ná ria de ca rá ter re ser -
va do de 17-11-93, o Ple ná rio da Cor te de Con tas de -
ter mi nou ”a ime di a ta re a li za ção de Inspe ção Extra or -
di ná ria, por par te da 8ª IGCE, no Ban co do Bra sil
S.A., para exa me dos con tra tos fir ma dos en tre aque le 
es ta be le ci men to de cré di to e a TV Man che te“, além
de ter sido au to ri za da na oca sião a ex ten são dos tra -
ba lhos aos de ma is ne gó ci os en tre o Ban co do Bra sil
S.A. e o Gru po Adolp ho Bloch, com vis tas a ve ri fi car
se fo ram con du zi dos com ob ser vân cia da boa téc ni ca 
ban cá ria e das nor mas le ga is vi gen tes“.

Após a re a li za ção da au di to ria, o Mi nis -
tro-Relator, ao emi tir a opi nião fi nal do Tri bu nal so bre o
as sun to, re co nhe ceu ter fi ca do con fir ma do o tra ta men -
to di fe ren ci a do con fe ri do pelo Ban co do Bra sil ao Gru -
po Bloch e TV Man che te, ”quer pela li be ra ção de cré di -
tos in de vi da men te las tre a dos, quer pelo aca ta men to
con tu maz de che ques des pro vi dos de fun dos“. Tam -
bém es cla re ceu que ”os va lo res re la ti vos aos che ques
in de vi da men te aca ta dos re per cu ti ram ne ga ti va men te
nos re sul ta dos do Ban co do Bra sil“, na me di da em que
”os res pec ti vos va lo res fo ram trans fe ri dos para a ru bri -
ca Cré di tos em Li qui da ção, e pos te ri or men te con ta bi li -
za dos como pre ju í zo, con so an te ates tam os do cu men -
tos co le ta dos pela equi pe de ins pe ção“.

Con so an te o Re la tor, ”o aca ta men to dos che -
ques sem a de vi da pro vi são de fun dos, emi ti dos pos te -
ri or men te à fir ma tu ra dos do cu men tos de con fis são e
con so li da ção das dí vi das foi de res pon sa bi li da de do
Su pe rin ten den te Re gi o nal de Ope ra ções do Rio de Ja -
ne i ro, Sr. Antô nio Abra hão Cha li ta, bem as sim dos Srs.
Ma no el Tro go (já fa le ci do) e Jor ge Ran gel Dan tas Bra -
sil, ex-Gerentes da Agên cia Cen tro – RJ“. No en tan to,
mes mo iden ti fi can do os res pon sá ve is pelo pre ju í zo, o
Re la tor con si de rou que ”no pre sen te caso se ria ina -
pro pri a do ape nar-se os res pon sá ve is com a re pa ra ção 
do dano, não ape nas em fun ção das cons tan tes re ne -
go ci a ções de dí vi das des de en tão ocor ri das, mas tam -
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bém pela di fi cul da de de quan ti fi ca ção do já men ci o na -
do cus to de opor tu ni da de do ca pi tal da ins ti tu i ção“.

O Re la tor tam bém con si de rou ter ha vi do li be ra li -
da de por oca sião do em prés ti mo con ce di do à TV
Man che te em 13-1-88, en ten den do ter fi ca do ní ti do,
no caso, o pre ju í zo ca u sa do à ins ti tu i ção. Infor ma que
este dé bi to foi ”lan ça do em pre ju í zo e ins ta u ra do pro -
ces so de co bran ça ju di ci al“, sen do con sig na do pela
au di to ria in ter na do Ban co que ”a so lu ção de man da rá 
lon go lap so de tem po e o re ce bi men to dos nos sos di -
re i tos será pro por ci o nal aos va lo res das ga ran ti as
atu a is“, sen do res sal ta do que ”ain da que for ma li za -
dos com ga ran ti as re a is“ os cré di tos se mos tram
como de ”re cu pe ra ção in cer ta, em ra zão de que con -
cor rem com ex pres si vos cré di tos pri vi le gi a dos“. Qu -
an to a esse caso, o Tri bu nal con si de rou que ”nada
mais res ta a fa zer“, uma vez que a apli ca ção de mul ta
aos res pon sá ve is pelo pro ce di men to im pug na do im -
pli ca ria a ne ces si da de de se rem re vis tas as con tas da 
en ti da de re la ti vas ao exer cí cio de 1988, o que se ria
im pos sí vel em face da pres cri ção qüin qüe nal para a
in ter po si ção de re cur so de re vi são.

Em re la ção ao pa tro cí nio da no ve la ”Ama zô nia“, 
o Tri bu nal en ten deu ter sido este ”um pés si mo ne gó -
cio para o Ban co do Bra sil“. Se gun do o Re la tor, fi cou
com pro va do que o Ban co do Bra sil não ti nha, de fato,
ne ces si da de de ve i cu la ção das pro pa gan das ne go ci -
a das, uma vez que ain da res ta va cré di to de 715 co -
mer ci a is de 30 se gun dos con tra ta dos em 1989. Além
dis so, dos es pa ços pu bli ci tá ri os ad qui ri dos, a au di to -
ria in ter na do Ban co do Bra sil apu rou que a ins ti tu i ção 
”não uti li zou 139 cré di tos de 30 se gun dos“, os qua is
va li am, no mês de de zem bro de 1993, apro xi ma da -
men te US$820.000,00 (oi to cen tos e vin te mil dó la res
nor te a me ri ca nos).

Além dis so, o Tri bu nal apu rou que toda a ope ra -
ção de pa tro cí nio e mer chan di sing an te ri or men te re -
fe ri da foi exe cu ta da sem que hou ves se con tra to for ma -
li za do. Des se modo, o Tri bu nal con clu iu que não exis te
ins tru men to ju rí di co que as se gu re à ins ti tu i ção o di re to
à fru i ção dos es pa ços pu bli ci tá ri os por ela com pra dos.

O Ple ná rio do Tri bu nal, em face das con clu sões
da equi pe de au di to ria, apli cou mul ta aos Srs. Jor ge
Ran gel Dan tas Bra sil, Antô nio Abra hão Cha li ta e La fa i -
e te Cou ti nho Tor res, no va lor in di vi du al de R$1.120,00
(um mil cen to e vin te re a is). No en tan to, mes mo ten do
o Re la tor apon ta do a exis tên cia de pre ju í zo, não hou ve 
a ado ção de pro vi dên ci as quan to ao res sar ci men to
des ses va lo res aos co fres do Ban co do Bra sil.

I.2 – Aná li se
Cabe ini ci al men te des ta car o fato de a ação do

Tri bu nal de Con tas da União ter-se re a li za do de for ma 

ex tem po râ nea, ten do de cor ri do três anos e meio en -
tre a so li ci ta ção da au di to ria e a de ci são fi nal so bre a
ma té ria.

Des se modo, a atu a ção da Cor te de Con tas
quan to à in ves ti ga ção em co men to nada acres cen tou
às apu ra ções de sen vol vi das pela Co mis são Par la -
men tar Mis ta de Inqué ri to des ti na da a “apu rar ir re gu -
la ri da des da TV Jo vem Pan Ltda,” uma vez que esta
Co mis são con clu iu seu re la tó rio três anos an tes de o
Tri bu nal en vi ar a esta Casa sua de ci são de fi ni ti va so -
bre a au di to ria so li ci ta da.

Vale res sal tar que, não obs tan te en vi a das a
des tem po, as con clu sões apre sen ta das pelo TCU
in di cam a ocor rên cia de efe ti vo pre ju í zo ao Ban co
do Bra sil. Des sa for ma, a Cor te de Con tas, como
guar diã da cor re ta uti li za ção dos bens e va lo res pú -
bli cos, te ria a obri ga ção de to mar me di das para a
quan ti fi ca ção, a res pon sa bi li za ção e o res sar ci -
men to do dano ca u sa do à men ci o na da ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra. No en tan to, ale gan do “di fi cul da de de
quan ti fi ca ção” e “as cons tan tes re ne go ci a ções de
dí vi das” en tre o Ban co do Bra sil e o Gru po Adolp ho
Bloch, o TCU abs te ve-se de de ter mi nar a aber tu ra
de to ma da de con tas es pe ci al. Qu an to ao caso do
pa tro cí nio da no ve la “Ama zô nia“, o Tri bu nal, mes -
mo re co nhe cen do a exis tên cia de sal do de es pa ço
pu bli ci tá rio não uti li za do e a ine xis tên cia de ins tru -
men tos ju rí di cos que ga ran tam ao Ban co a fru i ção
des ses cré di tos, não ad mi tiu a exis tên cia de pre ju í -
zo aos co fres da ins ti tu i ção.

Obser va-se, por tan to, que o tra ba lho do Tri bu -
nal de Con tas da União, que, con for me já men ci o -
na do, de mo rou três anos e meio para ser con clu í do, 
em nada con tri bu iu para o res sar ci men to aos co fres 
do Ban co do Bra sil dos va lo res uti li za dos de for ma
in cor re ta, que ca u sa ram, se gun do opi nião do pró -
prio TCU, efe ti vos pre ju í zos à ins ti tu i ção. Os efe i tos
da ação da Cor te de Con tas li mi ta ram-se à im po si -
ção de mul ta aos res pon sá ve is, a qual se quer será
en vi a da para a co bran ça ju di ci al, dado o seu mó di -
co va lor.

II – Voto

Di an te do ex pos to, e con si de ran do que a Co -
mis são Mis ta Par la men tar de Inqué ri to au to ra do re -
que ri men to de au di to ria já foi ex tin ta, so mos por que
esta Co mis são:

a) tome co nhe ci men to do Acór dão 063/97, do
Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União;

b) en ca mi nhe có pia des te pa re cer à Pre si dên -
cia do Tri bu nal de Con tas da União; e
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c) au to ri ze o ar qui va men to dos au tos.
Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001. – Fre i -

tas Neto, Pre si den te –  Ney Su as su na, Re la tor –
Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Alber to Sil va –
Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ma tu sa lém –
Ge ral do Althoff – Mo re i ra Men des – Wel ling ton
Ro ber to – Fran ce li no Pe re i ra.

PARECER Nº 231, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Di ver sos nº 40, de 1997 (nº
908/97, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, en ca mi nhan do o Re la tó rio das
Ati vi da des da que le Órgão, re fe ren te ao 1º 
tri mes tre de 1997.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy

I – Con si de ra ções Pre li mi na res

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 71 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, o Tri bu nal de Con tas da União en ca -
mi nhou para co nhe ci men to des ta Casa o Re la tó rio de
suas ati vi da des re fe ren te ao 1º tri mes tre de 1997.

A ma té ria, de acor do com o pre ce i to cons ti tu ci o -
nal, não exi ge pro vi dên ci as nem ma ni fes ta ção por
par te do Se na do, uma vez que se tra ta de uma co mu -
ni ca ção das ati vi da des de sen vol vi das, para efe i to de
co nhe ci men to dos Par la men ta res acer ca do con tro le
ex ter no, no que tan ge ao seu exer cí cio como par te da
com pe tên cia do Tri bu nal.

A im por tân cia da ma té ria, con ju ga da com as
atri bu i ções re gi men ta is con fe ri das a esta Co mis são,
tor na re co men dá vel o de ba te so bre ce das ques tão
que sur gem do exa me do con te ú do do Re la tó rio e a
to ma da de po si ção em re la ção a al guns pon tos em
que se pode ve ri fi car uma fra gi li da de na efi cá cia da
atu a ção da Cor te de Con tas.

II – Re la tó rio

Do con te ú do do ma te ri al en ca mi nha do, me re -
cem des ta que al gu mas in for ma ções de es pe ci al re le -
vân cia, as qua is são, a se guir, tra ta das.

No tri mes tre em pa u ta fo ram jul ga dos 669 pro -
ces sos de pres ta ções ou to ma das de con tas anu a is e
508 to ma das de con tas es pe ci a is; do to tal, 117 con si -
de ra dos ir re gu la res, com im po si ção de mul ta ou exi -
gên cia de de vo lu ção de re cur sos ao Go ver no, no
mon tan te de R$ 3,2 mi lhões. Na que la opor tu ni da de,
ha via 2.926 ór gãos, en ti da des e fun dos su bor di na dos 
á fis ca li za ção do TCU.

Dos 117 pro ces sos jul ga dos ir re gu la res, ob ser -
va-se que 65,8% re fe rem-se a con vê ni os do Go ver no
Fe de ral com Esta dos e Mu ni cí pi os. Há que se sa li en -
tar que, na que la opor tu ni da de, como atu al men te o
faz, o TCU so men te fis ca li za con vê ni os quan do há
ques ti o na men to pelo ór gão re pas sa dor fe de ral da re -
gu la ri da de na con du ção pelo con ve ni a do.

O dado su ge re que, já que os ór gãos re pas sa do -
res exa mi nam ape nas for mal men te a apli ca ção dos re -
cur sos, é pro vá vel que o des vio es te ja sen do con si de -
ra vel men te su pe ri or ao de tec ta do, e que isto es te ja
sen do des con si de ra do pelo Po der Pú bli co. O fato veio
a ser con fir ma do nas in ves ti ga ções so bre o cri me or -
ga ni za do le va das a efe i to pela CPI do Trá fi co do Dro -
gas, que de tec tou a com pra de No tas Fis ca is ‘fri as“ pe -
las Pre fe i tu ras para uso nas pres ta ções de con tas en -
ca mi nha das aos Õr gãos do Go ver no Fe de ral.

Dig no de nota, tam bém, é o nú me ro de pro ces -
sos jul ga dos re gu la res com res sal va, 860, cor res pon -
den te a 73% do to tal. Este nú me ro apon ta para a fal ta
de aten ção dos ad mi nis tra do res pú bli cos ás nor mas
de di re i to ad mi nis tra ti vo e fi nan ce i ro vi gen tes.

III – Voto

Em ra zão da re le vân cia da ma té ria e da in su fi -
ciên cia de in for ma ções para uma boa con du ção do
real con tro le ex ter no por par te do Se na do, opi no no
sen ti do de que esta Co mis são so li ci te ao TCU:

a) que faça cons tar dos re la tó ri os a se rem pro -
du zi dos a par tir des ta data:

a .1. a lis ta gem dos de ve do res, com a res pec ti va 
data da de ci são que os con si de rou em dé bi to, e, so -
bre cada um, as in for ma ções acer ca das me di das ju -
di ci a is que es tão sen do to ma das, com vis tas ao re ce -
bi men to dos va lo res;

a .2. a lis ta gem dos ca sos em que hou ve in dí ci -
os de prá ti ca cri mi no sa de qual quer na tu re za (es pe ci -
al men te de apro pri a ção in dé bi ta, pe cu la to, fal si da de
ide o ló gi ca, fal si fi ca ção do cu men tal, es te li o na to, im -
pro bi da de ad mi nis tra ti va, cri me con tra o pro ces so li ci -
ta tô rio, pre va ri ca ção, etc.), bem como as in for ma ções 
re la ti vas às pro vi dên ci as que fo ram to ma das no sen ti -
do de dar co nhe ci men to dos fa tos ao Mi nis té rio Pú bli -
co, para o aju i za men to das ações pe na is ca bí ve is;

b) que re a li ze um apa nha do e in for me a esta
Co mis são so bre as nor mas ju rí di cas que mais co mu -
men te são des cum pri das pe los ad mi nis tra do res pú -
bli cos e que pro du zi ram os 73% de con tas jul ga das
re gu la res com res sal vas, apon tan do, ain da, as ra -
zões para tan to e pos sí ve is me di das que po dem ser
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to ma das no âm bi to do Tri bu nal, do Con gres so e do
Exe cu ti vo com vis tas à re du ção des te ín di ce.

Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001 – Ney
Su as su na Pre si den te, Edu ar do Su plicy, Re la tor –
Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Fer nan do Ma tu -
sa lém – Ju vên cio da Fon se ca – Alber to Sil va –
Wel ling ton Ro ber to – He lo í sa He le na.

PARECER Nº 232, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Di ver sos nº 15, de 1998 (nº
564/98, na ori gem), en ca mi nhan do o Re -
la tó rio das Ati vi da des do Tri bu nal de
Con tas da União re fe ren te ao 1º Tri mes -
tre de 1998.

Re la tor (ad hoc) Se na dor Fre i tas Neto.

I  – Re la tó rio

Aten den do ao de ter mi na do pela Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 71, § 4º), o Tri bu nal de Con tas da União,
me di an te o Avi so nº 564-GP/TCU, de 29-5-98, en ca -
mi nhou ao Se na do Fe de ral Re la tó rio de suas ati vi da -
des re la ti vo ao 1º Tri mes tre de 1998.

Nes te Se na do Fe de ral, re fe ri do Re la tó rio foi
iden ti fi ca do como Di ver sos nº 15, de 1998, e en vi a do
à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le em 4-6-98.

I.1. Tem pes ti vi da de e Con te ú do do Re la tó -
rio do TCU

Em con cor dân cia com a con di ção cons ti tu ci o nal 
de ór gão de au xí lio ao Con gres so Na ci o nal, a Lei
Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da União es ta be le ce
que a fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria,
ope ra ci o nal e pa tri mo ni al do Tri bu nal de Con tas da
União será exer ci da pelo Con gres so Na ci o nal (Lei nº
8.443/92, art. 90).

Re la ti va men te às for mas prá ti cas de exer cí cio
des sa prer ro ga ti va, in clu si ve quan to à com pe tên cia
para aná li se dos re la tó ri os de ati vi da des, o Con gres -
so Na ci o nal man te ve-se si len te até o mo men to. No
que se re fe re aos pra zos para apre sen ta ção dos re la -
tó ri os tri mes tral e anu al, o pró prio Tri bu nal, em seu
Re gi men to Inter no (art. 241, § 2º) de ter mi nou ses sen -
ta e no ven ta dias, res pec ti va men te, após o ven ci men -
to dos alu di dos pe río dos.

Cons ta ta-se, des sa for ma, que o Re la tó rio das
Ati vi da des re la ti vo ao 1º Tri mes tre de 1998 foi apre -
sen ta do den tro do pra zo pre vis to no Re gi men to Inter -
no do Tri bu nal de Con tas da União.

Qu an to ao con te ú do dos Re la tó ri os de Ati vi da -
des, so men te o Re gi men to Inter no do Tri bu nal traz

va gas re fe rên ci as ao tema (art. 241, §§ 2º e 3º). A Lei
nº 8.443/92 (art. 90, § 2º) de ter mi na que ”No re la tó rio
anu al, o Tri bu nal apre sen ta rá aná li se da evo lu ção
dos cus tos de con tro le e de sua efi ciên cia, efi cá cia e
eco no mi ci da de.” Nada diz, en tre tan to, quan to ao con -
te ú do dos re la tó ri os tri mes tra is.

O Re la tó rio das Ati vi da des do TCU – 1º Tri mes -
tre de 1998 con tém ca pí tu los so bre: or ga ni za ção e
fun ci o na men to do Tri bu nal; ati vi da des de con tro le ex -
ter no, en fo can do o jul ga men to de con tas, a fis ca li za -
ção e a apre ci a ção de de nún ci as, con sul tas, re cur sos 
e re pre sen ta ções; ati vi da des ad mi nis tra ti vas; re la -
ções ins ti tu ci o na is; e con clu sões. Apre sen ta em seu
bojo uma sé rie de qua dros, grá fi cos e ane xos.

I.2. Aná li se das Ati vi da des
Ao Se na do Fe de ral in te res sa ana li sar a atu a ção 

do Tri bu nal de Con tas da União em suas prin ci pa is
ati vi da des fim, que fo ram, nes te Pa re cer, des mem -
bra das nos se guin tes gru pos:

– jul ga men to de con tas;
– re a li za ção e apre ci a ção de pro ces sos de fis -

ca li za ção;
– tra ba lhos de sen vol vi dos por so li ci ta ção do

Con gres so Na ci o nal;
– apre ci a ção de de nún ci as, con sul tas e re pre -

sen ta ções;
– ou tras ati vi da des.

I.2.1. Jul ga men to de Con tas dos Admi nis -
tra do res

A apre ci a ção de to ma das e pres ta ções de con -
tas pelo TCU é fe i ta me di an te a ado ção de duas sis te -
má ti cas: pro ces sos cons tan tes de re la ção e pro ces -
sos cons tan tes de pa u ta.

A re la ção é um rol de pro ces sos sub me ti dos em
blo co à apre ci a ção e jul ga men to do co le gi a do (art. 79
do Re gi men to Inter no do Tri bu nal). Tra ta-se de uma
sis te má ti ca que visa sim pli fi car o pro ce di men to de jul -
ga men to.

A pa u ta é um rol de pro ces sos que são sub me ti -
dos, in di vi du al men te, ao co le gi a do para dis cus são e
vo ta ção (art. 77 do Re gi men to Inter no do TCU).

Ain da no in tu i to de sim pli fi car e ra ci o na li zar o exa -
me das to ma das e pres ta ções de con tas, o Tri bu nal fixa
cri té ri os para a for ma li za ção de pro ces sos de ma ne i ra
sim pli fi ca da, em face da ma te ri a li da de pú bli cos dos re -
cur sos pú bli cos ge ri dos (des pe sa in fe ri or a 1% do dis -
pên dio do Mi nis té rio a que o ór gão ou en ti da de es ti ver
vin cu la do, para o exer cí cio de 1997), a na tu re za e a im -
por tân cia so ci o e co nô mi ca dos ór gãos e en ti da des.
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No 1º tri mes tre, o TCU jul gou 1.316 pro ces sos
de to ma das e pres ta ções de con tas e de to ma das de
con tas es pe ci a is. Des ses, 185 fo ram jul ga dos ir re gu -
la res, con de nan do-se 186 res pon sá ve is, nos ter mos
da Lei nº 8.443/92, ao pa ga men to de mul ta ou ao res -
sar ci men to de dé bi to, num to tal de 7.856.988,88
Ufirs, cor res pon den te a R$7.551.352,02, em 31-3-98. 
Além dis so, ou tros 15 res pon sá ve is fo ram mul ta dos
em 40.366,22 Ufirs ou R$38.795,97, em va lo res de
31-3-98, pelo não cum pri men to de de ci sões do Tri bu -
nal ou ir re gu la ri da des pra ti ca das.

I.2.2. Apre ci a ção dos Pro ces sos de Fis ca li -
za ção

No 1º tri mes tre, fo ram ini ci a das 124 fis ca li za -
ções, cer ca de 57% do que foi pro pos to para o 1º se -
mes tre. Das fis ca li za ções re a li za das no tri mes tre, 6
re sul ta ram de so li ci ta ção do Con gres so Na ci o nal.

Entre os 77 re la tó ri os de ins pe ções e au di to ri as
apre ci a dos no 1º tri mes tre, o Re la tó rio das Ati vi da des 
des ta ca os re fe ren tes a fis ca li za ções re a li za das nos
se guin tes ór gãos:

• Co or de na ção Re gi o nal da Fun da ção Na ci o -
nal de Sa ú de no Rio Gran de do Nor te;

• Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;
• Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Tan ga rá da Ser ra/MT;
• Fun do Na ci o nal de Sa ú de, Se cre ta ria de

Assis tên cia à Sa ú de/MS, Se cre ta ria Exe cu ti val/MS,
Co or de na ção de Con tro le e Au di to ria – Co a u di/MS,
Se cre ta ria de Con tro le Inter no/MS, Se cre ta ri as Esta -
du a is de Sa ú de.

I.2.3. Aten di men to das De man das do Con -
gres so Na ci o nal

 O Re la tó rio das Ati vi da des in for ma que no 1º tri -
mes tre de 1988 o Tri bu nal aco lheu seis so li ci ta ções
do Con gres so Na ci o nal, para for ne ci men to de in for -
ma ções ou re a li za ção de au di to ri as, con for me in di ca -
das a se guir:

• Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – so li ci ta ção de 
ins pe ção com vis tas a ve ri fi car a di fe ren ça de pre ços
no for ne ci men to de va ci nas BCG pela Fun da ção Ata -
ul fo de Pa i va e pelo Insti tu to Bu tan tã (TC nº
015.174/97-2, Ata nº 02/ple ná rio, De ci são nº 06, de
28-1-98, DOU de 9-2-98);

• Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ita pa ci/GO – so li ci ta ção
de au di to ria ob je ti van do ve ri fi car a re gu la ri da de dos
pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos ado ta dos na exe cu ção
do Con vê nio nº 883/96 (TC nº 015.172/97-0, Ata nº
02/Ple ná rio, De ci são nº 12, de 4-2-98, DOU de 9-2-98);

• Uni da de de Ge rên cia de Pro je tos, vin cu la da à 
Se cre ta ria Exe cu ti va  do Mi nis té rio da Sa ú de – so li ci -

ta ção de ins pe ção nos con tra tos fir ma dos en tre o  Mi -
nis té rio da Sa ú de e as en ti da des pres ta do ras dos ser -
vi ços de sa ú de, den tro do  Pro je to REFORSUS (TC
nº 014.985/97-7, Ata nº 06/Ple ná rio, De ci são nº 48,
de  18-2-98, DOU de 10-3-98);

• De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro -
da gem – DNER – so li ci ta ção de au di to ria ope ra ci o nal
no Pro gra ma de Va lo ri za ção da Ci da da nia – Re cu pe -
ra ção Emer gen ci al da Ma lha Ro do viá ria Fe de ral (TC
nº 015.390/97-7, Ata nº 06/Ple ná rio, De ci são nº 49,
de 18-2-98, DOU de 10-3-98);

• Ban co Cen tral do Bra sil – so li ci ta ção de au di to -
ria com o ob je ti vo  de fis ca li zar as ope ra ções de re com -
pra de tí tu los pú bli cos efe tu a das nos dias 29, 30 e 31 de
ou tu bro de 1997 (TC nº 015.388/97-2, Ata nº 06/Ple ná -
rio, De ci são nº 50, de 18-2-98, DOU de 10-3-98);

• Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, Escri tó rio
de Ne gó ci os no Pa ra ná – so li ci ta ção de au di to ria para 
ave ri guar a le ga li da de, le gi ti mi da de e eco no mi ci da de
da Con cor rên cia CPL/PR-005/96 para o for ne ci men to 
de pas sa gens aé re as na ci o na is (TC nº 015.312/97-6,
Ata nº 08/Ple ná rio, De ci são nº 83, de 11-3-98, DOU
de 24-3-98).

Tam bém, no tri mes tre, fo ram apre ci a das fis ca li -
za ções re a li za das em de cor rên cia de so li ci ta ções do
Con gres so Na ci o nal, apre sen ta das nes se e em tri -
mes tres an te ri o res, con for me a se guir:

• au di to ria nas se guin tes en ti da des: Escri tó rio
de Re pre sen ta ção do  Mi nis té rio da Sa ú de no Esta do
do Rio de Ja ne i ro, Casa de Sa ú de Gra jaú,  Hos pi tal
Nos sa Se nho ra do So cor ro, Casa de Sa ú de San ta
Rita, Casa de Sa ú de Re pú bli ca da Croá cia, Assis tên -
cia Mé di co-Hospitalar São Jor ge, Casa de Sa ú de 
Ga bi nal, Casa de Sa ú de e Ma ter ni da de N. S. das Gra -
ças, Clí ni ca de Re pou so Cam po Belo, Casa de Sa ú de 
São Fer nan do e Hos pi tal São Be ne di to, vi san do 
aten der de ter mi na ção con ti da na De ci são no 429/97
– Ple ná rio (TC nº 003.328/97-0, Ata nº 08/Ple ná rio,
De ci são nº 88, de 11-3-98, DOU de  24-3-98);

• au di to ria re a li za da no Ser vi ço So ci al da
Indús tria e Co mér cio do Esta do do Rio Gran de do Sul
– para ave ri guar as obras do em pre en di men to “Por to
Ale gre Cen tro de Con ven ções – FIERGS” (TC nº
006.781/97-7, Ata nº 08/Ple ná rio, De ci são nº 84, de
11-3-98, DOU de 24-3-98).

I.2.4. Apre ci a ção de De nún ci as, Con sul tas e 
Re pre sen ta ções

Tra ta esta par te da apre ci a ção de de nún ci as,
con sul tas e re pre sen ta ções, com pe tên cia de ele va da
im por tân cia con fe ri da ao Tri bu nal pela Cons ti tu i ção
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Fe de ral, que visa ofe re cer ao ci da dão e suas en ti da -
des re pre sen ta ti vas a opor tu ni da de de par ti ci par da
fis ca li za ção e do con tro le da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Fo ram, no pe río do, apre ci a das 33 de nún ci as e
sete con sul tas, sen do que, des sas, ape nas qua tro
aten de ram aos re qui si tos de ad mis si bi li da de de fi ni -
dos no Re gi men to Inter no. Qu an to às re pre sen ta -
ções, fo ram apre ci a dos no 1º tri mes tre 66 pro ces sos
des sa ca te go ria.

I.2.5. Ou tras Ati vi da des

I.2.5.1. Atos de Admissão e de Con ces são
apre ci a dos

Se gun do o Re la tó rio, no 1º tri mes tre de 1988 fo -
ram pro ces sa das, pelo Sis te ma de Apre ci a ção e Re -
gis tro de Atos de Admis são e de Con ces sões –
SISAC, 7.869 fi chas de atos de ad mis são de pes so al
e de con ces são de apo sen ta do ri as, re for mas e pen -
sões. Des se to tal, 26,7% fo ram de vol vi das aos ór gãos 
de ori gem, por in con sis tên cia de in for ma ções ou con -
ces são de van ta gens in de vi das.

Hou ve a apre ci a ção pelo Tri bu nal de 2.950 atos
da ca te go ria em exa me, sen do que 1.016 de ad mis -
sões, 1.113 de apo sen ta do ri as e re for mas e 821 de
pen sões ci vis e mi li ta res.

I.2.5.2. Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za -
ção e FPE/FPM

Qu an to ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za -
ção, o Re la tó rio ape nas des ta ca a re a li za ção de au di -
to ri as nas Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. –
ELETROBRAS, e no Ban co Na ci o nal de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, com o ob je ti vo
de me lhor acom pa nhar o pro ces so de trans fe rên cia
ao se tor pri va do dos ser vi ços de con ces são de ener -
gia elé tri ca.

O Re la tó rio men ci o na, ain da, a atu a ção do TCU
na fis ca li za ção da en tre ga dos re cur sos dos fun dos
de par ti ci pa ção para Esta dos e Mu ni cí pi os, bem
como no acom pa nha men to da ar re ca da ção e na fis -
ca li za ção da re nún cia de re ce i tas, me di an te a re a li za -
ção de au di to ri as e ins pe ções.

I.3. Co bran ça Exe cu ti va
No 1º Tri mes tre, fo ram for ma li za dos 57 pro ces -

sos de co bran ça exe cu ti va, no to tal de 1.695.272 Ufir,
equi va len te a R$1.629.326,00 em va lo res de 31-3-98.

I.4. Exe cu ção Orça men tá ria
A Lei nº 9.598, de 30-12-97, apro vou o Orça men -

to Ge ral da União – OGU, para 1998, es ti man do a re -
ce i ta e fi xan do a des pe sa do exer cí cio. Cou be ao TCU

a im por tân cia de R$315.875.139,00. Con so an te in for -
ma do no Re la tó rio, mon tan te re a li za do até 31-3-98 foi
de R$104.334.968,95 (33% do or ça men to).

I.5. Con clu sões
A aná li se do Re la tó rio das Ati vi da des do Tri bu -

nal de Con tas da União re la ti vo ao 1º tri mes tre de
1998 per mi tiu-nos as se guin tes con clu sões:

1ª) a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal (art. 71, § 4º) e
os pre ce i tos da Lei Orgâ ni ca do TCU (Lei nº 8.443/92,
art. 90) evi den ci am ser ur gen te a ne ces si da de de re -
gu la men ta ção do con tro le a ser exer ci do pelo Con -
gres so Na ci o nal so bre as ati vi da des do Tri bu nal, de fi -
nin do, en tre ou tros, o con te ú do bá si co dos re la tó ri os
de ati vi da de, de ma ne i ra a tor nar pos sí vel a ade qua da
apre ci a ção da ação do Tri bu nal, a for ma de apre sen ta -
ção e os cri té ri os para aná li se pelo Par la men to;

2ª) o Re la tó rio das Ati vi da des en ca mi nha do pelo
Tri bu nal ao Con gres so Na ci o nal não con tém da dos su -
fi ci en tes para uma aná li se mais apro fun da da, re la ti va -
men te à efe ti vi da de da ação e a pro du ti vi da de da que la
ins ti tu i ção, para o que se ria ne ces sá rio, no mí ni mo:

a) a de fi ni ção de in di ca do res para afe ri ção do
de sem pe nho do Tri bu nal no pe río do ana li sa do;

b) o en fo que do Re la tó rio nas ati vi da des-fim da
ins ti tu i ção (jul ga men to de con tas dos ad mi nis tra do -
res, re a li za ção de pro ce di men tos de fis ca li za ção e
acom pa nha men to das ações go ver na men ta is, o
aten di men to das de man das do Con gres so Na ci o nal
etc.);

c) a apre sen ta ção de sé rie his tó ri ca dos da dos
(e não sim ples men te os da dos do pe río do), de for ma
a pos si bi li tar a aná li se da evo lu ção e o di re ci o na men -
to das ações do Tri bu nal;

d) apre sen ta ção de de mons tra ti vo das de man -
das do Con gres so Na ci o nal, re la ci o nan do, para cada
uma:

– a iden ti fi ca ção, a ori gem da so li ci ta ção e a
data de en tra da no Tri bu nal;

– o ob je to da so li ci ta ção;
– a si tu a ção do pro ces so (em an da men to, con -

clu í do no pe río do, pen dên ci as etc.) e o ór gão in ter no
res pon sá vel pelo aten di men to;

– o tem po de cor ri do, des de o re gis tro da de man -
da, e a pre vi são de con clu são dos tra ba lhos;

3ª) o re la tó rio faz re fe rên cia à for ma li za ção de
57 pro ces sos de   co bran ça ju di ci al no pe río do ana li -
sa do; não traz, no en tan to, ne nhu ma in for ma ção
quan to ao res sar ci men to de dé bi tos im pu ta dos aos
res pon sá ve is, me di an te ações ju di ci a is ou ex tra ju di -
ci a is. Con si de ran do ser esse um dos pon tos mais

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-feira 3  07851



vul ne rá ve is da ação do Tri bu nal, con for me da dos
cons tan tes de re la tó ri os an te ri o res, ne ces sá rio se
faz um acom pa nha men to mais ri go ro so des sa ação, 
com vis tas a aqui la tar a efe ti vi da de das pro vi dên ci as 
ado ta das pelo TCU para tor nar mais efe ti vo o res -
sar ci men to de pre ju í zos ca u sa dos ao Erá rio por
maus ad mi nis tra do res pú bli cos.

II – Voto

Em face do ex pos to, pro po mos que a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral:

a) tome co nhe ci men to do Re la tó rio das Ati vi da -
des do Tri bu nal de Con tas da União re la ti vo ao 1º tri -
mes tre de 1998;

b) re co men de ao Tri bu nal de Con tas da União:
b. 1) que nos pró xi mos re la tó ri os se jam apre -

sen ta das in for ma ções que per mi tam a ve ri fi ca ção da
me lho ria da pro du ti vi da de da ins ti tu i ção, em face da
mo der ni za ção ins ti tu ci o nal, apri mo ra men to das ati vi -
da des e às no vas pos tu ras e ori en ta ções do Tri bu nal,
apre sen tan do com pa ra ção de in di ca do res da efi ciên -
cia e da qua li da de de seus ser vi ços;

b.2) re la ti va men te ao aten di men to das de man -
das do Con gres so Na ci o nal, que nos pró xi mos re la tó -
ri os se jam apre sen ta dos da dos e de mons tra ti vos da
si tu a ção de to das as so li ci ta ções des se po der, des ta -
can do aque las aten di das no pe río do e in for man do,
de ta lha da men te, a si tu a ção da que las ain da pen den -
tes de aten di men to;

b.3) que os pró xi mos re la tó ri os de ati vi da des
apre sen tem in for ma ções que per mi tam a ve ri fi ca ção
da evo lu ção do res sar ci men to dos dé bi tos im pu ta dos
aos res pon sá ve is, nas es fe ras ju di ci al e ad mi nis tra ti va;

c) de ter mi ne o ar qui va men to des te Di ver sos nº
15 de 1988.

Sala da Co mis são, 4 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Fre i tas Neto, Re la tor ad
hoc – Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Alber to
Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – José Edu ar do Du -
tra – Wel ling ton Ro ber to – He lo í sa He le na – Je -
fer son Pe res.

PARECER Nº 233, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Di ver sos nº 5, de 1998 (nº
155/98, na ori gem), do Ban co do Nor des -
te, en ca mi nhan do as De mons tra ções
Con tá be is do Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor des te, com po si ção 
em 31-12-97.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le o pro ces so Di ver sos nº 5/98, que tra ta das De -
mons tra ções Con tá be is do Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE, em cum pri men to
ao que de ter mi na o § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de
28 de se tem bro de 1989.

Tra ta-se do exer cí cio da fis ca li za ção e con tro le do
Con gres so Na ci o nal so bre a ad mi nis tra ção dos re cur -
sos da que le Fun do. Ain da que a prer ro ga ti va de exa me
das con tas dos Fun dos Cons ti tu ci o na is es te jam di re ta -
men te re fe ri das à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men to Pú bli co e Fis ca li za ção, en ten de-se que pode
esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le igual men te
de bru çar-se so bre a ma té ria e emi tir seu pa re cer.

O Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Nor des te – FNE, re sul ta do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal –
art. 159, I, c, re gu la men ta do pela Lei nº 7.827, de
27-9-89, pelo qual fo ram des ti na dos re cur sos ori un dos 
de 3% da ar re ca da ção do im pos to de ren da e pro ven -
tos de qual quer na tu re za e so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos. Assim, tra ta-se de um vo lu me de re cur sos va -
riá vel, di re ta men te re la ci o na do com o ní vel da ati vi da -
de eco nô mi ca e que, no caso do Nor des te,  cor res pon -
de a 1,8% (um in te i ro e oito dé ci mos por cen to), da -
que la par ti ci pa ção ge ral do con jun to dos três Fun dos.

O Ban co do Nor des te como ad mi nis tra dor do
FNE apre sen tou a De mons tra ção Con tá bil e o Ba lan -
ço So ci al do Fun do re fe ren te ao exer cí cio de 1997,
com pa re cer dos au di to res (Tre vi san Au di to res Inde -
pen den tes) ates tan do a ade qua ção das in for ma ções
cons tan tes dos ba lan ços pa tri mo ni a is. A pri me i ra ob -
ser va ção que cum pre fa zer diz res pe i to ao cres ci -
men to de mons tra do em ter mos de au men to do Pa tri -
mô nio Lí qui do, de R$3.250.23 mil, em 1996, para
R$4.182.408 mil em 1997, ou seja, um acrés ci mo de
cer ca de 30%, quan do as trans fe rên ci as da União,
fon te bá si ca do Fun do, au men ta ram de ape nas 12%
em igual pe río do. É um de sem pe nho que de mons tra
os acer tos da ad mi nis tra ção, seja quan to aos re tor -
nos e re sul ta dos ope ra ci o na is ob ti dos, seja quan to à
pre o cu pa ção com a re mu ne ra ção dos re cur sos mo -
men ta ne a men te não apli ca dos, itens que in te gram a
com po si ção do Pa tri mô nio Lí qui do.

Do lado dos ati vos, no en tan to, a po si ção em
31-12-97 de mons tra uma dis po ni bi li da de de
R$62.136.000,00, sem qual quer com pro me ti men to, mu i -
to su pe ri or à mes ma con di ção do exer cí cio an te ri or,
quan do ape nas R$8.536.000,00 res ta ram ao fi nal do ano 
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sem apli ca ção. Por ou tro lado, na ca te go ria “Re cur sos
Alo ca dos”, onde, se gun do as No tas Expli ca ti vas, es ta ri -
am re gis tra das as dis po ni bi li da des já com pro me ti das
com ope ra ções de cré di to, o ba lan ço apre sen ta re sul ta -
do zero. De duz-se as sim que, pelo me nos em 1997,
ocor reu um des per dí cio de re cur sos, algo da or dem de
8% do to tal das trans fe rên ci as da União no exer cí cio.

Uma vez que o FNE é isen to de ris co ope ra ci o -
nal, fi can do o Ban co do Nor des te res pon sá vel pe los
cré di tos de di fí cil re cu pe ra ção, o ba lan ço não per mi te
ava li ar as con di ções de adim plên cia dos fi nan ci a -
men tos con ce di dos. De acor do com as in for ma ções
do ba lan ço so ci al as apli ca ções do FNE, em 1997,
che ga ram a R$683 mi lhões, ten do sido fi nan ci a dos
52 mil pro je tos. Com isto, o FNE atin giu R$4,1 bi lhões
de sal do de apli ca ções, o que se tra du ziu em be ne fí -
cio para 444 mil pro du to res.

II – Voto

Cum pre sa li en tar que im por ta a esta Casa, mais 
que os de mons tra ti vos con tá be is do Fun do Cons ti tu -
ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE, co nhe -
cer o sig ni fi ca do prá ti co, ou seja, os re sul ta dos so ci o -
e co nô mi cos das apli ca ções do Fun do para a re gião
Nor des te. Embo ra não cons te dos ba lan ços en ca mi -
nha dos pelo Ban co do Nor des te, o de sem pe nho do
FNE, em 1997, pode ser ava li a do, tam bém, se gun do
al guns in di ca do res cons tan tes da pu bli ca ção do Sis -
te ma de Infor ma ções Ge ren ci a is dos Fun dos Cons ti -
tu ci o na is de Fi nan ci a men to, da Se cre ta ria de Po lí ti -
cas Re gi o na is, de se tem bro de 1998.

Se gun do essa pu bli ca ção, o nú me ro de ope ra -
ções con tra ta das à con ta do FNE, em 1997, to ta li zou
52.445, cer ca de 40% in fe ri or ao re a li za do no exer cí -
cio an te ri or. Re le va ob ser var que os va lo res atu a li za -
dos re fe ren tes a es ses con tra tos igual men te re gis tra -
ram que da, uma vez que, em 1996, os va lo res con tra -
ta dos che ga ram a R$1.025.093,00 e, em 1997, li mi ta -
ram-se a R$711.751,00. Esses re sul ta dos, por ou tro
lado, de vem ser co te ja dos com a si tu a ção dos re pas -
ses efe tu a dos pelo Te sou ro Na ci o nal para o FNE. Ain -
da se gun do o de mons tra ti vo con tá bil re me ti do pelo
Ban co do Nor des te, as trans fe rên ci as da União em
1996 fo ram da or dem de R$731.384.000,00, cres cen -
do no ano se guin te, 1997, para R$820.580.000,00, um 
cres ci men to de, apro xi ma da men te, 12%.

Do ex pos to, res sal ta ob ser var que o cres ci men -
to do pa tri mô nio do FNE não teve cor res pon dên cia
em um me lhor de sem pe nho, se me di do em ter mos de
vo lu me dos fi nan ci a men tos con ce di dos, o que é a fi na -
li da de pre cí pua do Fun do. As ob ser va ções cons tan tes
dos do cu men tos ane xa dos não for ne cem ele men tos
para apro fun dar a ques tão e en con trar as jus ti fi ca ti vas
para a di mi nu i ção dos con tra tos e apli ca ções.

Assim, en ten de mos opor tu no que os mem bros
des ta Co mis são apre sen tem re co men da ção para
que o Ban co do Nor des te, com base nos pon tos le -
van ta dos nes te pa re cer, re me ta a esta Co mis são
uma aná li se mais de ta lha da do  de sem pe nho, di fi cul -
da des e pers pec ti vas do FNE, uma vez que se tra ta
de uma fon te cons ti tu ci o nal de fi nan ci a men to, da ma i -
or im por tân cia para o de sen vol vi men to da re gião.

Sala da Co mis são, 4 de abril de 2001. – Fre i tas
Neto, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor – Tas so
Ro sa do – Val mir Ama ral – Alber to Sil va – Ju vên -
cio da Fon se ca – Fer nan do Ma tu sa lém – Ge ral do
Althoff – Mo re i ra Men des – Wel ling ton Ro ber to –
Fran ce li no Pe re i ra.

PARECER Nº 234, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le, so bre o Di ver sos nº 30, de 1999 
(nº 445/99, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da 
De ci são nº 226/99, bem como dos Re la tó -
rio e Voto que a fun da men tam, so bre Au -
di to ria de De sem pe nho na alo ca ção de
re cur sos do Pro gra ma da Den gue para
os mu ni cí pi os, me di an te con vê ni os (TC
nº 929.718/98-4)

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O Pre si den te do TCU en ca mi nhou ao Pre si den -
te do Se na do Fe de ral, para co nhe ci men to, có pia da
De ci são re fe ri da, ado ta da pelo Ple ná rio do TCU, em
12-5-99, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, acom pa nha dos de có pia do Re -
la tó rio da Au di to ria de De sem pe nho.1

Por de ter mi na ção exa ra da em 25-5-99, o pro ces -
sa do foi en ca mi nha do à Co mis são de Assun tos So ci a -
is e, em có pia, à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

No con te ú do do pro ces sa do, des ta cam-se os
se guin tes pon tos:

• o TCU es ta be le ceu Pro je to de Co o pe ra ção
Téc ni ca com o Re i no Uni do. Daí re sul tou o Pla no
Espe ci al de Au di to ri as de De sem pe nho, apro va do
pelo Ple ná rio do Tri bu nal em ses são re ser va da.² O
Pro je to de Co o pe ra ção abran ge três áre as pri o ri tá ri -
as:  sa ú de, edu ca ção e meio am bi en te, ha ven do duas 
au di to ri as para cada área;

1 Avi so nº 445-SGS-TCU, de 18-5-99.
2 De ci são nº 722, de 7-10-98
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• a au di to ria em apre ço “ocu pou-se em exa mi -
nar o de sem pe nho dos de par ta men tos com pe ten tes
do Mi nis té rio da Sa ú de – MS, no pro ces so de alo ca ção 
de re cur sos fi nan ce i ros para os mu ni cí pi os no âm bi to
do PEAa [Pla no de Erra di ca ção do Ae des aegy pti]”.
Esse mos qui to cons ti tui im por tan te ve tor para a trans -
mis são da den gue e, no Bra sil, o seu com ba te fi gu ra
como a úni ca for ma de pre ven ção da do en ça;

• os re cur sos da União são des cen tra li za dos por
meio de con vê nio com o Fun do Na ci o nal de Sa ú de
(FNS), ao pas so que a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de
(FUNASA) res pon de pela su per vi são das ações de cam -
po. Em 1997, pri me i ro ano de exe cu ção do Pla no, hou ve
de sem bol so de R$248,5 mi lhões. O or ça men to para
1998 era, ao tem po da au di to ria, de R$227,7 mi lhões;

• os ana lis tas do TCU cons ta ta ram:

• a au sên cia de pa re cer téc ni co-operacional
nos pro ces sos de pres ta ção de con tas, em de sa cor -
do com o art. 31 da Instru ção Nor ma ti va (IN) nº 1, de
15-1-97, da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal (STN);3

• a inob ser vân cia dos cri té ri os téc ni cos le ga is
para de fi ni ção de va lo res a se rem re pas sa dos aos mu -
ni cí pi os.4 Ade ma is, não hou ve con sis tên cia nos cri té ri -
os para 1997 e 1998, a par da fal ta de sua di vul ga ção.
Nem mes mo os cri té ri os es ta be le ci dos ao ar re pio da lei
fo ram obe de ci dos. Daí re sul tou que, em 1997, os con -
vê ni os com al guns mu ni cí pi os fo ram acor da dos cer ca
de R$16,4 mi lhões a ma i or e, em ou tros, apro xi ma da -
men te R$22,3 mi lhões a me nor. Em 1998 (ana li sa do
par ci al men te), a di ver gên cia to ta li zou ao re dor de R$0,3 
a ma i or e R$9,2 mi lhões a me nor res pec ti va men te;

• o re ce bi men to dos re cur sos pe los mu ni cí pi os
mais ne ces si ta dos5 em pra zo su pe ri or (mé dia de 59
dias após a as si na tu ra do con vê nio) àque las lo ca li da -
des em si tu a ção me nos gra ve6 (mé dia de 39 dias); 

• a ne ces si da de de re gu la men tar de for ma
ade qua da os pro ce di men tos de tra mi ta ção dos con -
vê ni os e pres ta ções de con tas pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de. As inú me ras re dun dân ci as exis ten tes aten tam
con tra o prin cí pio da efi ciên cia, ins cul pi do no art. 37
da Cons ti tu i ção Fe de ral e re pre sen tam des per dí cio
de re cur sos pú bli cos es cas sos; 

• a fal ta de par ti ci pa ção sis te má ti ca das Co or -
de na ções Re gi o na is (CR) da Fu na sa na ela bo ra ção
do Pla no de Tra ba lho in te gran te dos con vê ni os. Aten -
te-se que as CR fi gu ram como os ór gãos téc ni cos ha -
bi li ta dos ao exa me da per ti nên cia dos pla nos de tra -
ba lho pro pos tos pe los mu ni cí pi os, ou seja, elas têm
con di ções de efe tu ar o exa me téc ni co pré vio, con co -
mi tan te e pos te ri or; 

• as su ges tões da equi pe de ana lis tas do TCU,
tan to no sen ti do de fa zer va ler o ca das tro na ci o nal
com in for ma ções atu a li za das so bre a si tu a ção dos
mu ni cí pi os com res pe i to à do cu men ta ção ne ces sá ria
para a ce le bra ção de con vê ni os7, quan to no to can te
aos in di ca do res de de sem pe nho a se rem uti li za dos
para a ava li a ção do pro gra ma8;  

• a apa ren te in di fe ren ça dos ges to res en vol vi -
dos no pro ces so (Pre si den te da Fun da ção Na ci o nal
da Sa ú de, Se cre tá rio Exe cu ti vo do Pla no de Erra di ca -
ção, Se cre tá rio de Pla ne ja men to e Orça men to e
Secre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Sa ú de) em face 
do Re la tó rio Pre li mi nar que lhes foi en ca mi nha do.
Nas pa la vras do Mi nis tro – Re la tor:

”não fo ram efe ti va das por aque le ór gão [Mi nis té rio 
da Sa ú de] cri ti cas ao  tra ba lho da equi pe, nem con tes ta -
ção dos da dos le van ta dos, cuja fon te foi o  pró prio Mi -
nis té rio: eles fo ram sim ples men te ig no ra dos“.

3 Que “dis ci pli na a ce le bra ção de con vê ni os de na tu re za fi nan ce i -
ra que te nham por ob je to a exe cu ção de pro je tos ou a re a li za ção
de even tos e dá ou tras pro vi dên ci as”. Os dis po si ti vos per ti nen tes
têm o se guin te teor:
“Art. 31. .....
§ 1º A pres ta ção de con tas par ci al ou fi nal será ana li sa da na uni -
da de téc ni ca res pon sá vel pelo pro gra ma do ór gão ou en ti da de
con ce den te que emi ti rá pa re cer sob os se guin tes as pec tos:
I – téc ni co – quan to à exe cu ção fí si ca e atin gi men to dos ob je ti vos 
do con vê nio, po den do o se tor com pe ten te va ler-se de la u dos de
vis to ria ou de in for ma ções ob ti das jun to a au to ri da des pú bli cas
do lo cal de exe cu ção do con vê nio;
II – fi nan ce i ro – quan to à cor re ta e re gu lar apli ca ção dos re cur sos 
do con vê nio.
..." (sem des ta que no ori gi nal).
4 No te-se que o art. 35 da Lei nº 8.080, de 19-9-90, elen ca os cri -
té ri os que de vem ser com bi na dos para o es ta be le ci men to de va -
lo res a se rem trans fe ri dos a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi -
os. A re fe ri da Lei “dis põe so bre as con di ções para a pro mo ção,
pro te ção e re cu pe ra ção da sa ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na -
men to dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou tras pro vi dên ci as”.
5 Estra tos 1 e 2: áre as com trans mis são de den gue e com ma i or
ris co de ocor rên cia de fe bre he mor rá gi ca, isto é, trans mis são per -
sis ten te e com cir cu la ção si mul tâ nea ou su ce dâ nea de mais de
um so ro ti po e trans mis são de den gue clás si co, res pec ti va men te. 
6 Estra tos 3 e 4: áre as in fes ta das e não in fes ta das, res pec ti va -
men te. Re cor de-se que exis tem 4 es ta dos para o in se to: ovo, lar -
va, papa ou ala do. 
7 Pre vis to no art. 3º,§ 6º da IN nº 1/97, da STN, com o se guin te
teor: “§ 6º A si tu a ção de re gu la ri da de do con ve nen te, para os efe -
i tos des ta Instru ção Nor ma ti va, po de rá ser com pro va da me di an te 
con sul ta a ca das tro es pe ci fi co, que vier a ser ins ti tu í do pelo Go -
ver no Fe de ral, para esse fim.“ 
8 A = ín di ce pre di al para Ae des aegy pti por área: per cen tu al dos
imó ve is po si ti vos para o in se to so bre os imó ve is pes qui sa dos; B = 
re cur sos re pas sa do por imó vel pes qui sa do: to tal de re cur sos con -
ve ni a dos pelo to tal de imó ve is pes qui sa dos; C = re a li za ção de
pes qui sas em imó ve is: per cen tu al de imó ve is pes qui sa dos so bre
nú me ro pla ne ja do de pes qui sas. 
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  II – Aná li se

Tra ta-se de exa mi nar a ma té ria sob o pris ma da
fis ca li za ção e do con tro le dos atos do Po der Exe cu ti -
vo.

Se gun do o TCU, os au tos vi e ram ao Con gres so
Na ci o nal “ten do em vis ta o ca rá ter ino va dor das téc ni -
cas de au di to ria apli ca das“.

Com efe i to, a ado ção de in di ca do res ope ra ci o -
na is ou es tra té gi cas para men su ra is de sem pe nho, a
par dos fi nan ce i ros, con fi gu ra um are ja men to im pres -
cin dí vel e uma lou vá vel ini ci a ti va da que la Cor te de
Con tas em prol da ac coun ta bi lity do se tor pú bli co.

Por tra tar-se de ma té ria afe ta à alo ca ção de re -
cur sos na área da sa ú de, se ria de bom al vi tre que se
en vi as se o pro ces sa do à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men to Pú bli co e Fis ca li za ção, com o in tu i to de
sub si di ar as dis cus sões so bre os cri té ri os uti li za dos
na des ti na ção dos cré di tos or ça men tá ri os.

É mis ter res sal tar a de so be diên cia a prin cí pi os e 
nor mas já po si ti va dos em nos so or de na men to ju rí di -
co. Pior, a fal ta de con si de ra ção para com o per cu ci -
en te tra ba lho ela bo ra do pela equi pe re pre sen tan te do 
con tro le ex ter no não de i xa dú vi das de que se tra ta do
des cum pri men to de re gras es ta be le ci das, em de tri -
men to do in te res se pú bli co. No en tan to, o Mi nis -
tro-Relator sa li en tou, em seu Voto, que os es cla re ci -
men tos so bre as ir re gu la ri da des ve ri fi ca das cons tam
no TC nº 675.055/98-9. Des sa ma ne i ra, é pru den te
aguar dar que o Tri bu nal tam bém o en vie ao Con gres -
so Na ci o nal, caso en ten da con ve ni en te e opor tu no.

III – Voto

Con si de ran do a aná li se efe tu a da, pro po mos
que a Co mis são ado te as se guin tes pro vi dên ci as: 

a) tome co nhe ci men to da de ci são do TCU; 
b) en vie có pia do pre sen te pa re cer ao TCU, lou -

van do a ini ci a ti va de es ti mu lar a uti li za ção de in di ca -
do res ope ra ci o na is e es tra té gi cos, além dos fi nan ce i -
ros, pela Admi nis tra ção Fe de ral; 

c) re me ta o pro ces sa do, na ver da de uma có pia
de ou tro tam bém em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral,
acom pa nha do do pre sen te pa re cer, a Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção
para co nhe ci men to.

Sala das Co mis sões,  4 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Ge ral do Altoff, Re la tor – 
Ge ral do Althoff – Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral,
Alber to Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do
Ma tu sa lém – Edu ar do Su plicy – Fre i tas Neto –
Wel ling ton Ro ber to.

PARECER Nº 235, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 31, de 1999 (nº
975/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 635/99, bem como dos res pec ti vos 
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so -
bre au di to ri as re a li za das com o ob je ti vo
de pro mo ver um di ag nós ti co da Sa ú de
Pú bli ca no Bra sil (TC nº 014.640/97-0)

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

O Tri bu nal de Con tas da União – TCU, por meio
do Avi so nº 975-SGS-TCU, en vi ou ao Se na do Fe de ral 
có pia da De ci são nº 635/99, ado ta da em 15-9-99,
bem como do re la tó rio e voto que a fun da men tam. No
âm bi to des ta Casa, a do cu men ta ção foi pro to co li za da 
como Avi so nº 31/99 e en ca mi nha da à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le, em vir tu de de suas atri bu i -
ções re gi men ta is.1 Em 17-4-99, fo mos de sig na dos
para ana li sar e emi tir pa re cer so bre a ma té ria, en -
car go que cum pri mos com a apre sen ta ção deste
tra ba lho.

O tra ba lho do Tri bu nal teve por ob je ti vo pro mo -
ver um di ag nós ti co da sa ú de pú bli ca no Bra sil,
abran gen do ór gãos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is
ges to res do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS), uni da -
des hos pi ta la res e ór gãos for mu la do res de po lí ti cas
para a área. Com esse pro pó si to, fo ram re a li za das
de ze nas de au di to ri as em uni da des da Admi nis tra -
ção Pú bli ca Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal, nos me -
ses de agos to e se tem bro de 1998. Con clu í dos os
tra ba lhos de cam po, teve lu gar a con so li da ção dos
83 re la tó ri os re sul tan tes, pro ce den do-se, en tão, a
en tre vis tas e dis cus sões com téc ni cos e au to ri da des 
do se tor, acer ca das con clu sões pre li mi na res ob ti -
das. Em se gui da, foi ela bo ra do o re la tó rio fi nal da
equi pe téc ni ca.

Con si de ran do a re mes sa da do cu men ta ção ori -
un da do TCU, em có pia, à Co mis são de Assun tos So -
ci a is, nos so re la to cin gir-se-á àque las in for ma ções
mais afe tas às atri bu i ções da Co mis são de Fis ca li za -
ção e Con tro le, le van tan do as prin ci pa is cons ta ta -
ções do Tri bu nal e as su ges tões de en ca mi nha men to
da ma té ria.

1 Foi pro vi den ci a da, ain da, có pia do pro ces sa do, a qual foi re me ti -
da à Co mis são de Assun tos So ci a is.
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I.1.  Mo de lo Atu al do Se tor Sa ú de
A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce, em seus

arts. 196 a 200, nor mas pro gra má ti cas acer ca da
área da sa ú de, dis ci pli nan do as di re tri zes e prin cí pi os
bá si cos do SUS.

No pla no in fra cons ti tu ci o nal, en con tram-se em
ple na vi gên cia a Lei nº 8.080/90, que dis põe so bre as
con di ções para a pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção
da sa ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ser -
vi ços cor res pon den tes, e a Lei nº 8.142/90, que tra ta
da par ti ci pa ção da co mu ni da de na ges tão do SUS e
das trans fe rên ci as in ter go ver na men ta is de re cur sos
fi nan ce i ros na área da sa ú de.

O mo de lo bra si le i ro de sa ú de, tal como de fi ni do
pelo or de na men to po si ti vo, con tem pla al guns prin cí -
pi os ba si la res, nor te a do res da atu a ção dos agen tes
pú bli cos. Entre eles, des ta cam-se a uni ver sa li da de, a
eqüi da de, a in te gra li da de, a des cen tra li za ção, a rede
re gi o na li za da e hi e rar qui za da e a par ti ci pa ção da co -
mu ni da de. Vale men ci o nar, ade ma is, a atu a ção com -
ple men tar de en ti da des pri va das no SUS, exer cen do
ações de sa ú de sub si di a ri a men te às or ga ni za ções
pú bli cas.

No que con cer ne ao fi nan ci a men to da sa ú de
pú bli ca, o TCU, com base em tra ba lho do Insti tu to de
Pes qui sas Eco nô mi cas Apli ca das (IPEA), apon ta que 
o gas to to tal na área da sa ú de, no ano de 1995, foi de
3,4% do PIB..2  Esse vo lu me de re cur sos foi di vi di do da 
se guin te for ma en tre as es fe ras de Go ver no: União,
63%, Esta dos, 20,7% e Mu ni cí pi os, 16,3%. Res sal -
te-se que a par ti ci pa ção dos en tes sub na ci o na is mos -
trou-se he te ro gê nea, evi den ci an do gra us dis tin tos de
ca pa ci da de ins ta la da e pri o ri za ção dos or ça men tos
da sa ú de nes sas uni da des fe de ra ti vas.

Impor ta tra zer à tona, ain da, a dis cus são re -
cen te, no âm bi to do Se na do Fe de ral, da Pro pos ta de 
Emen da Cons ti tu ci o nal (PEC) nº 86/99. A pro po si -
ção em tela foi apro va da, sem ma i o res obs tá cu los,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em

2 Ao re fe ren ci ar da dos do Ban co Mun di al, no en tan to, o TCU
men ci o na gas tos to ta is de 4,2% do PIB para o ano de 1993, no
Bra sil. Pos si vel men te, a di fe ren ça apre sen ta da en tre os da dos do 
IPEA e do BIRD de va-se à in clu são, nes tes, do gas to do se tor pri -
va do, con si de ran do que o fato de se re fe ri rem a exer cí ci os dis tin -
tos não jus ti fi ca di fe ren ça tão re le van te. Para fins com pa ra ti vos, o
TCU in for ma que no Ca na dá o gas to to tal com sa ú de (in te gral -
men te fi nan ci a do pelo Se tor Pú bli co) atin ge 9,2% do PIB. Já nos
EUA, onde pre do mi na o cus te io pri va do, o gas to to tal com sa ú de
as cen de a 13,6% do PIB. No Chi le, o mon tan te gas to com o se tor 
al can ça 4,7% do PIB.

17-5-2000. Nos mes mos mol des da vin cu la ção exis -
ten te para a área edu ca ci o nal, esta PEC es ta be le ce
per cen tu a is mí ni mos da re ce i ta pú bli ca a se rem apli -
ca dos no se tor sa ú de, para os três ní ve is de Go ver -
no. Inten ta au men tar o vo lu me to tal de re cur sos des -
ti na dos a ações e ser vi ços de sa ú de, bem como de -
fi nir par ti ci pa ções mí ni mas de Esta dos e Mu ni cí pi os
no cus te io des ses pro gra mas. Apa ren te men te, por -
tan to, a von ta de po lí ti ca des ta Casa in cli na-se na
mes ma di re ção do Voto es po sa do pelo Mi nis tro Re -
la tor do Tri bu nal, ao de fen der a ne ces si da de de vin -
cu la ção cons ti tu ci o nal para os re cur sos do se tor.

Ou tro pon to re le van te a ser con si de ra do re fe -
re-se à ori gem dos re cur sos apli ca dos no se tor. Sa -
be-se que o atu al sis te ma tri bu tá rio, em que as con tri -
bu i ções para o fi nan ci a men to da Se gu ri da de So ci al
as su mem lu gar de des ta que, não lo gra atin gir um lar -
go es pec tro de po ten ci a is con tri bu in tes, que se en -
con tram à mar gem de qual quer in ci dên cia con tri bu ti -
va. É o caso, por exem plo, da cha ma da eco no mia in -
for mal, que as su me pro por ção con si de rá vel no Bra sil. 
Cla ra men te, sem ha ver uni ver sa li da de con tri bu ti va
não há como con fe rir am pla efe ti vi da de ao prin cí pio
da uni ver sa li da de de pres ta ção de ser vi ços.

I.2.  Prin ci pa is Cons ta ta ções do Tri bu nal
O tra ba lho do TCU teve no tá vel abran gên cia,

en vol ven do as áre as de as sis tên cia am bu la to ri al e
hos pi ta lar, fi nan ci a men to do SUS, vi gi lân cia epi de mi -
o ló gi ca, vi gi lân cia sa ni tá ria, me di ca men tos e com ba -
te a do en ças, sa ne a men to, con tro le e fis ca li za ção, in -
fra-estrutura e, por fim, for mu la ção e im ple men ta ção
de po lí ti cas.

Impe ri o so des ta car que o Tri bu nal en ten deu
per ti nen te en ca mi nhar o re sul ta do dos tra ba lhos às
se guin tes au to ri da des/ór gãos: Mi nis tro da Sa ú de, Se -
cre tá ri os de Sa ú de Esta du a is, Con se lhos Na ci o nal e
Esta du a is de Sa ú de, Go ver na do res de Esta dos e
Pre fe i tos das ca pi ta is. A De ci são do TCU não con tém
de ter mi na ções e re co men da ções aos ges to res, in for -
man do que as mes mas se rão opor tu na men te efe tu a -
das, por oca sião da apre ci a ção dos pro ces sos au tô -
no mos ge ra dos a par tir das au di to ri as efe tu a das.

De for ma su cin ta, as prin ci pa is dis fun ções ve ri fi -
ca das pelo Tri bu nal fo ram:

• ba i xa qua li da de e fal ta de tem pes ti vi da de das
in for ma ções epi de mi o ló gi cas ge ra das no SUS;   

• carên cia de re cur sos hu ma nos es pe ci a li za -
dos na vi gi lân cia sa ni tá ria nas três es fe ras de
governo;
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• in de fi ni ção do pa pel da União, Esta dos e Mu -
ni cí pi os na exe cu ção das po lí ti cas na ci o na is na área
de me di ca men tos, en se jan do pre ju í zos ao abas te ci -
men to de fár ma cos à po pu la ção;

• fal ta de in te gra ção en tre os ór gãos fe de ra is,
es ta du a is e mu ni ci pa is no com ba te a en fer mi da des
como a ma lá ria, den gue, tu ber cu lo se e han se nía se,
re sul tan do em ações dis per sas e so bre pos tas;

• au sên cia de in te gra ção en tre a Fun da ção Na -
ci o nal de Sa ú de – FINASA, e a Se cre ta ria de Po lí ti ca
Urba na, do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, ór gãos for mu la do res e exe cu to res da po lí ti ca
de sa ne a men to, bem como en tre es ses ór gãos e
seus cor res pon den tes na es fe ra es ta du al;

• re pas ses re a li za dos pela Fu na sa e Se cre ta ria 
de Po lí ti ca Urba na sem fun da men to em in di ca do res
téc ni cos (epi de mi o ló gi cos) que be ne fi ci em as co mu -
ni da des mais ne ces si ta das;

• ma i o ria dos Mu ni cí pi os au di ta dos mos trou
não aten der aos re qui si tos ne ces sá ri os à ha bi li ta -
ção nas ges tões Ple na do Sis te ma Mu ni ci pal
e/Plena da Aten ção Bá si ca, não obs tan te re gu lar -
men te ha bi li ta dos;

• dis tri bu i ção ge o grá fi ca e por es pe ci a li da de
de si gual da rede ins ta la da do SUS, em fun ção de o
ca das tra men to dos pres ta do res de ser vi ços am bu la -
to ri a is e hos pi ta la res não ser re a li za do com base em
es tu dos da ne ces si da de da po pu la ção;

• aten di men to de má qua li da de em di ver sas lo -
ca li da des vi si ta das, sen do fre qüen tes fi las, con sul tas
re lâm pa go, co bran ças por fora e de fi ciên ci as em ins -
ta la ções mé di co-hospitalares;

• par ti ci pa ção do se tor pri va do no SUS su pe ri or,
no mais da ve zes, à do se tor pú bli co, des res pe i tan do o
prin cí pio da com ple men ta ri da de da rede pri va da, pre vis -
to em sede cons ti tu ci o nal. Além dis so, tem se ge ne ra li za -
do nova prá ti ca as so ci a da à ter ce i ri za ção de uni da des
pú bli cas de sa ú de, com a de le ga ção da ad mi nis tra ção
des sas uni da des a en ti da des pri va das;  ! ca das tros uti li -
za dos para pla ne ja men to, con tro le e ava li a ção do Sis te -
ma não re fle tem a re a li da de das en ti da des par ti ci pes da
rede as sis ten ci al in te gran te do SUS;  

• ar re ca da ção da CPMF não re pre sen tou apor -
te adi ci o nal de re cur sos ao SUS, ten do ocor ri do mera
subs ti tu i ção das fon tes de fi nan ci a men to do Sis te ma.

Qu an to à sis te má ti ca de con tro le, fis ca li za ção e
ava li a ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de, o TCU cons ta -
tou di ver sas im pro pri e da des. O mo de lo im plan ta do,
fun da men ta do na des cen tra li za ção das ações e ser -
vi ços pú bli cos de sa ú de, exi ge me ca nis mos efi ca zes

de acom pa nha men to e con tro le fe de ral so bre a apli -
ca ção dos re cur sos re pas sa dos.

Sub sis te, ade ma is, uma pe cu li a ri da de no que
se re fe re aos me ca nis mos de trans fe rên cia dos re cur -
sos fe de ra is no se tor sa ú de. A par tir da vi gên cia da
Lei Orgâ ni ca da Sa ú de, con ce beu-se uma nova mo -
da li da de de re pas se fi nan ce i ro, a de no mi na da trans -
fe rên cia re gu lar e au to má ti ca fun do a fun do, ine xi gin -
do-se a tra di ci o nal sis te má ti ca de ela bo ra ção de con -
vênios ou ins tru men tos con gê ne res. De re gra, os re cur -
sos são re pas sa dos pelo Fun do Na ci o nal de Sa ú de
(FNS) para os Fun dos Esta du a is e Mu ni ci pa is de Sa ú -
de, para fi nan ci a men to in te gra do das ações e ser vi ços
de sa ú de. O Tri bu nal as si na la que não lhe são for ma li -
za das pres ta ções de con tas des ses re cur sos.  

Em ra zão dis so, o TCU tem re a li za do es tu dos
com o de si de ra to de aper fe i ço ar os pro ce di men tos de 
fis ca li za ção do se tor sa ú de, bus can do tam bém pri o ri -
zar au di to ri as e ins pe ções na área. Um exem plo dis so 
é a sé rie de au di to ri as de de sem pe nho que vêm sen -
do efe ti va das no âm bi to do Pro je to de Co o pe ra ção
com o Re i no Uni do, em que a área da sa ú de as su me
pa pel re le vante.

O Tri bu nal de tec tou vá ri as de fi ciên ci as nos me ca -
nis mos de acom pa nha men to e con tro le, es ta be le ci dos
pela le gis la ção e pelo pró prio Mi nis té rio da Sa ú de, para
mo ni to rar a atu a ção de Esta dos, Mu ni cí pi os e Dis tri to
Fe de ral no ge ren ci a men to dos va lo res re pas sa dos pela
União. As res pon sa bi li da des as su mi das pe las Uni da -
des Fe de ra das para ha bi li ta ção não são ade qua da -
men te su per vi si o na das. A com pro va ção dos pres su -
pos tos para ha bi li ta ção não é a re gra, bas tan do uma
sim ples de cla ra ção de in ten ções fir ma da pe los re pre -
sen tan tes das uni da des da Fe de ra ção.

De mais a mais, para o TCU, os prin ci pa is ins tru -
men tos uti li za dos pelo Mi nis té rio para ava li a ção das
ges tões des cen tra li za das, a exem plo dos pla nos de
sa ú de e dos re la tó ri os de ges tão, são in su fi ci en tes
para per mi tir uma ava li a ção es cor re i ta da per for man -
ce das Uni da des des ti na tá ri as dos re cur sos.

Assim, com vis tas a tor nar ob je ti va a afe ri ção da 
qua li da de das ges tões es ta du a is e mu ni ci pa is do
SUS, o TCU en fa ti za a ne ces si da de da de fi ni ção de
um con jun to mí ni mo de in di ca do res de de sem pe nho
a se rem pe ri o di ca men te men su ra dos. Esses in di ca -
do res se ri am de fi ni dos em es tu dos con jun tos com 
téc ni cos do Mi nis té rio da Sa ú de, exer cen do uma fun -
ção ca pi tal no sis te ma de ava li a ção se to ri al.3

3 A equi pe téc ni ca su ge re, ain da, a for mu la ção dos in di ca do res
de con for mi da de, para men su ra ção do cum pri men to das nor mas
e prin cí pi os do Sis te ma por par te dos ges to res, ap tos a re ve la rem 
in dí ci os de des vi os e ir re gu la ri da des na apli ca ção dos re cur sos.
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Ve ri fi ca-se, tam bém, uma atu a ção pou co pro fí -
cua dos con se lhos de sa ú de e co mis sões in ter ges to -
ras, ali a da à ba i xa par ti ci pa ção co mu ni tá ria no acom -
pa nha men to da apli ca ção dos re cur sos. Há a ní ti da
im pres são de que o con tro le so ci al, pre vis to quan do
da im plan ta ção do mo de lo, não tem sido exercido a
con ten to, inobs tan te o Mi nis tro Re la tor do TCU ter
alu di do a uma me lho ria per cep tí vel, nos úl ti mos anos, 
na fis ca li za ção po pu lar das ações pú bli cas, me di an te
ins tru men tos como ou vi do ri as, dis que-denúncias e
en ti da des como as Pas to ra is da Sa ú de e da Cri an ça e 
as so ci a ções de mo ra do res.

A par dis so, im pen de des ta car o re cen te fo men -
to de atra en tes op ções na área da sa ú de pú bli ca, a
exem plo do Pro gra ma de Agen tes Co mu ni tá ri os da
Sa ú de – PACS, do Pro gra ma Sa ú de em Fa mí lia –
PSF, e dos con sór ci os in ter mu ni ci pa is de sa ú de. Por
oca sião das au di to ri as, o PACS es ta va pre sen te em
to dos os Esta dos e em 3.541 Mu ni cí pi os, aten den do
apro xi ma da men te 50 mi lhões de pes so as. Este Pro -
gra ma visa for ne cer ori en ta ções pre ven ti vas so bre
cu i da dos com a sa ú de, vol tan do-se para o con tro le da 
mor ta li da de ma ter no-infantil.

O PSF pro põe-se a in tro du zir mu dan ças no mo -
de lo as sis ten ci al vi gen te, fo ca do no aten di men to hos -
pi ta lar. A fa mí lia pas sa a ser o nú cleo do sis te ma, de -
ven do ser aten di da a par tir de suas ne ces si da des bá -
si cas. Em 1998, es ti ma va-se que cer ca de 10 mi lhões
de pes so as es ta vam sen do be ne fi ci a das pe las 3.147
equi pes do Pro gra ma, em 1.117 mu ni cí pi os. 

A mu dan ça de foco dos pro gra mas de sa ú de pú -
bli ca, pri vi le gi an do ações pre ven ti vas (ao lar go das
ações emi nen te men te cu ra ti vas), deve ser es ti mu la -
da, por apre sen tar re sul ta dos mais efi ca zes do pon to
de vis ta so ci al. Além dis so, o tra ta men to pre ven ti vo
mos tra-se me nos one ro so aos co fres pú bli cos.

Por fim, a for ma ção de con sór ci os in ter mu ni ci -
pa is de sa ú de tem sido im ple men ta da com su ces so
em al guns es ta dos, como Mi nas Ge ra is e Pa ra ná. O
com par ti lha men to de re cur sos hu ma nos e ma te ri a is
e a ade qua ção da in fra-estrutura têm pro por ci o na do
um au men to da qua li da de do aten di men to ofe re ci do à 
po pu la ção.

I.3. Con clu sões
O tra ba lho do Tri bu nal de Con tas da União ofe -

re ce a to dos que têm in te res se na de li ca da ques tão
da sa ú de pú bli ca um re tra to con sis ten te da re a li da de
atu al. Mu i to se dis cu te, nos mais di ver sos me i os,
acer ca das al ter na ti vas exis ten tes para re du zir os
pro ble mas e bus car as so lu ções para a me lho ria do

qua dro. Exis te cer to con sen so no sen ti do de que o
res ga te das ma ze las exis ten tes so men te será pos sí -
vel por in ter mé dio de uma me lhor apli ca ção dos re -
cur sos (e para isso se im põe a es tru tu ra ção de um
efe ti vo sis te ma de acom pa nha men to e ava li a ção das
ações de Go ver no), pro vi dên cia qui çá mais im por tan -
te que o sim ples acrés ci mo no vo lu me de re cur sos
pú bli cos car re a dos ao se tor.

É im por tan te fri sar, ade ma is, que as de fi ciên ci -
as apon ta das pelo Tri bu nal nes te tra ba lho, em es pe ci -
al quan to à dis tri bu i ção es pa ci al dos in ves ti men tos do 
se tor, de vem ser con si de ra das pelo Con gres so Na ci -
o nal por oca sião de seus pro ce di men tos de ci só ri os,
em es pe ci al quan do da ela bo ra ção das leis or ça men -
tá ri as. 

Enfim, en ten de mos que esta Co mis são deve to -
mar co nhe ci men to do con te ú do do tra ba lho e ofi ci ar
ao TCU que a man te nha in for ma da so bre os des do -
bra men tos da ma té ria, prin ci pal men te quan to às al te -
ra ções na sis te má ti ca de con tro le e ava li a ção do se -
tor e à im plan ta ção de in di ca do res de de sem pe nho
que pos si bi li tem a es tru tu ra ção de um mo de lo de ava -
li a ção das ações pú bli cas de sa ú de.

II – Voto

Ante o ex pos to, so mos por que esta Co mis são
de Fis ca li za ção e   Con tro le:

– tome co nhe ci men to da De ci são nº 635/99,
ado ta da pelo Tri bu nal de Con tas da União;

– oficie ao Tri bu nal de Con tas da União que
esta Co mis são to mou co nhe ci men to do tra ba lho re -
a li za do e vi su a li za a con ve niên cia de se man ter in -
for ma da so bre os des do bra men tos do tra ba lho, no -
ta da men te quan to aos me ca nis mos de fis ca li za ção
da área e à im plan ta ção efe ti va de in di ca do res de
desempe nho;

– de ter mi ne o ar qui va men to do pre sen te pro -
ces so.

Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te  – Mo re i ra Men des, Re la tor  –
Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Alber to Sil va –
Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ma tu sa lém –
Wel ling ton Ro ber to – He lo i sa He le na.

PARECER Nº 236, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e  Con -
tro le, so bre o Avi so nº 36, de  1999 (nº
939/99, na ori gem), que en ca mi nha Re la tó -
rio de  Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas
da  União re la ti vo ao 2º tri mes tre de 1999.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff
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I – Re la tó rio

I.1. Con si de ra ções ge ra is
Em aten ção ao dis pos to no art. 71, § 4º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, o Tri bu nal de  Con tas da União
(TCU) en ca mi nhou ao Se na do Fe de ral, por meio do
Avi so nº 939–GP/TCU, seu Re la tó rio de Ati vi da des
re fe ren te ao 2º tri mes tre de 1999. Nes ta Casa  Le gis -
la ti va, o pro ces so foi iden ti fi ca do como Avi so nº 36, de 
1999, e en vi a do à  Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le em vir tu de das dis po si ções con ti das na Re so lu -
ção nº 46, de 1993.

No âm bi to des ta Co mis são, fo mos de sig na dos,
em 25-11-99, para exa mi nar e emi tir pa re cer cir cuns -
tan ci a do acer ca da ma té ria, ta re fa que nos de sin cum bi -
mos com a apre sen ta ção do pre sen te tra ba lho.

Ini ci al men te, ne ces sá rio des ta car que a fis ca li -
za ção do Tri bu nal de Con tas da União está a car go do 
Con gres so Na ci o nal, ins ti tu i ção ti tu lar do con tro le ex -
ter no, nos ter mos do art. 90 da Lei nº 8.443/92 – Lei
Orgâ ni ca do TCU, aba i xo re pro du zi do:

”Art. 90. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan -
ce i ra, or ça men tá ria,  ope ra ci o nal e pa tri mo -
ni al do Tri bu nal de Con tas da União será 
exer ci da pelo Con gres so Na ci o nal, na for ma 
de fi ni da no seu  Re gi men to Co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, tri mes tral e anu al mente,
re la tó rio de suas ati vi da des.“

 A norma su pra trans cri ta re me te ao Re gi men -
to Comum do Con gres so Na ci o nal a re gu la men ta ção
do con tro le a ser exer ci do pelo Par la men to so bre a
Cor te de Con tas. La men ta vel men te, até o pre sen te
mo men to essa re gu la men ta ção não foi es ta be le ci da,
ine xis tin do pa râ me tros a dis ci pli nar o con te ú do mí ni -
mo, a for ma de tra mi ta ção e os efe i tos ad vindos da
aná li se dos re la tó ri os ori un dos do Tri bu nal.

Tal ocor re, por exem plo, com o pra zo para apre -
sen ta ção dos re la tó ri os, so men te pre vis to no Re gi -
men to Inter no do pró prio Tri bu nal (§ 1º do art. 241),
que es ta be le ce o pra zo de 60 dias para apre sen ta ção
dos re la tó ri os tri mes tra is de ati vi da des. Obser ve-se,
des sa for ma, a in tem pes ti vi da de do pre sen te Re la tó -
rio Tri mes tral, so men te re ce bi do nes te Se na do Fe de -
ral em 21 de ou tu bro de 1999, cen to e tre ze dias após
o en cer ra men to do tri mes tre de re fe rên cia.

A si tu a ção em tela está a exi gir, por tan to, uma
ação le gi fe ran te ten den te a col ma tar essa la cu na.

I.2. Aspec tos ge ra is do Re la tó rio
Antes de en fo car mos mais de ti da men te al guns

pon tos do re la tó rio, que di zem res pe i to ao de sem pe -

nho do Tri bu nal no exer cí cio de suas ati vi da des, con -
vém ex por em li nhas ge ra is o con te ú do da do cu men -
ta ção en vi a da pelo TCU.

O re la tó rio en ca mi nha do pelo Tri bu nal de Con -
tas da União apre sen ta es sen ci al men te qua tro par -
tes, a sa ber: fun ci o na men to do Tri bu nal, ati vi da des de  
con tro le ex ter no, ati vi da des ad mi nis tra ti vas e re la -
ções ins ti tu ci o na is.

No de cor rer do pe río do ana li sa do, fo ram re a li za -
das 54 ses sões pelo Ple ná rio e Câ ma ras que com põem 
a Cor te de Con tas, su pe ran do as 49 ses sões re a li za das 
em igual in ter reg no do exer cí cio de 1998. Des sas ses -
sões re sul ta ram 428 acór dãos e 448 de ci sões1.

Qu an to à exe cu ção or ça men tá ria do TCU, o Re la -
tó rio in for ma que a do ta ção to tal pre vis ta na Lei nº
9.789/99 (Lei Orça men tá ria Anu al para o exer cí cio de
1999)  para o Tri bu nal as cen de a R$348,4 mi lhões. Des -
se to tal, R$305,9 mi lhões são or ça dos  para o pa ga -
men to de pes so al, R$35,5 mi lhões para ou tras des pe -
sas cor ren tes e R$6,9  mi lhões para des pe sas de ca pi -
tal. Mis ter adu zir que da dos acu mu la dos até 30-6-99
evi den ci a vam que ha vi am sido li qui da dos R$176,0 mi -
lhões, equi va len te a 50,52% do mon tan te or ça do.

Assi na le-se que no re la tó rio en ca mi nha do pelo
TCU não cons ta re se nha acer ca das ati vi da des de -
sem pe nha das pelo Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu -
nal. Dado o en ten di men to de que a Pro cu ra do ria em
apre ço en con tra-se des vin cu la da da es tru tu ra do Mi -
nis té rio Pú bli co da União, é de bom al vi tre que se in -
clua nos re la tó ri os en vi a dos ao Par la men to um de -
mons tra ti vo de suas ações.²

Mes mo que a Pro cu ra do ria te nha cer to grau de au -
to no mia no exer cí cio de suas fun ções, pa re ce cla ro que
sua es tru tu ra as so cia-se in ti ma men te ao Tri bu nal, de for -
ma que não se pode pre ten der des car tar as ações do Mi -
nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal quan do da ela bo ra ção
dos ins tru men tos à dis po si ção do Con gres so Na ci o nal
para o exer cí cio de sua ati vi da de de fis ca li za ção. Fir -
ma-se a con vic ção, por tan to, de que é ne ces sá rio in clu ir
fu tu ra men te de mons tra ti vo das ati vi da des do Mi nis té rio
Pú bli co, ain da que em se ção se gre ga da den tro do re la tó -
rio. Por opor tu no, vale alu dir que no Re gi men to Inter no
do TCU cons ta a pre vi são de ela bo ra ção, pelo Pro cu ra -
dor-Geral ou  por quem dele re ce ber de le ga ção, de re se -
nha das ati vi da des es pe cí fi cas a car go do Mi nis té rio Pú -
bli co jun to ao Tri bu nal re la ti vas ao exer cí cio en cer rado.

¹A quan ti da de de de li be ra ções do se gun do tri mes tre de 1999 su -
pe rou o pe río do aná lo go de 1998, em que  fo ram pro fe ri dos 293
acór dãos e 453 de ci sões, po rém é in fe ri or ao re gis tra do em 1997, 
496 acór dãos e  449 de ci sões.
² A tese da des vin cu la ção fun ci o nal foi aco lhi da pelo Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral na ADIN 789, re la ta da  pelo ilus tre Mi nis tro Cel so
de Mel lo e pu bli ca da no Diá rio  da Jus ti ça em 19-12-94.
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I.3. Jul ga men to das con tas dos ad mi nis tra -
do res

No pe río do sub exa mi ne, o TCU jul gou 964 pro -
ces sos de to ma das, pres ta ções de con tas e to ma das
de con tas es pe ci a is. Des se to tal, 266 fo ram jul ga das
ir re gu la res, con de nan do-se 284 res pon sá ve is ao pa -
ga men to de mul ta ou res sar ci men to de dé bi to em um
to tal de 3.402.426,27 UFIR, cor res pon den te a
R$13.094.170,44, em 30-6-99. Além dis so, ou tros 49
res pon sá ve is fo ram mul ta dos em 157.543,91 UFIR,
ou  153.920,00 em va lo res de 30-6-99, por
não-cumprimento de de ci sões do Tri bu nal ou  prá ti ca
de ou tras ir re gu la ri da des.

O qua dro se guin te sin te ti za a evo lu ção das con -
de na ções de res pon sá ve is em pro ces sos jul ga dos
pelo Tri bu nal nos úl ti mos exer cí ci os.

Obser va-se que o mon tan te das con de na ções
im pu ta das pelo TCU man te ve-se sem gran des al te ra -
ções no se gun do tri mes tre de 1999, se co te ja do com
o mes mo pe río do do exer cí cio an te ri or. E es ses va lo -
res são apre ci a vel men te su pe ri o res aos in for ma dos
para o tri mes tre aná lo go do ano de 1997. O Tri bu nal
nada in for ma acer ca das ra zões para tal com por ta -
men to.

Das con tas jul ga das pelo TCU, 44% fo ram con -
si de ra das re gu la res com res sal vas, 38% ir re gu la res e 
18% re gu la res. Esses da dos são im por tan tes, de -
mons tran do um cres ci men to es ta tís ti co sig ni fi ca ti vo
do jul ga men to pela ir re gu la ri da de das con tas, por -
quan to no mes mo pe río do do ano pre ce den te ape nas 
29% das con tas fo ram ta cha das de ir re gu la res. Ocor -
reu, ain da, uma re du ção de 16 pon tos per cen tu a is
nas con tas jul ga das re gu la res com res sal vas e um
acrés ci mo de 7 pon tos per cen tu a is nas con tas re gu -
la res, de 1998 para 1999.

Uma ques tão im por tan te que per me ia o jul ga -
men to das con tas dos ad mi nis tra do res públi cos é a
tem pes ti vi da de da de li be ra ção do Tri bu nal. A Lei nº
8.443/92 de ter mi na, em seu art. 14, que o pra zo para
jul ga men to das con tas en cer ra-se no tér mi no do exer -

cí cio se guin te àque le em que fo ram apre sen ta das.
Sa be-se que his to ri ca men te o TCU tem di fi cul da des
para aten der re fe ri do di ta me le gal, por ve zes tar dan -
do anos para de li be rar so bre as con tas dos ges to res,
o que acar re ta di fi cul da des para a efe ti vi da de do con -
tro le ex ter no. O Re la tó rio ol vi da-se des se pon to, nada 
ins tru in do so bre a si tu a ção atu al, bem como so bre os
es for ços em pre en di dos para con fe rir efi cá cia à dis po -
si ção le gal.

I.4. Au di to ri as e ins pe ções
No de cor rer do tri mes tre abril/ju nho de 1999, fo -

ram ini ci a das 174 fis ca li za ções, das qua is 50 em ra -
zão de so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal. Esse to -
tal  sig ni fi ca um acrés ci mo de 4,8% em re la ção ao
mes mo pe río do de 1998 e uma que da de 36,5% em
com pa ra ção com o 2º tri mes tre de 1997. O TCU as si -
na la, ain da, que nos seis pri me i ros me ses de 1999 fo -
ram ini ci a das 241 fis ca li za ções, nú me ro que ul tra pas -
sa em 88% a meta fi xa da para o pe río do.

Qu an to à dis tri bu i ção das au di to ri as e ins pe -
ções, cons ta ta-se que 36 re la ci o nam-se ao con tro le
da ad mi nis tra ção di re ta, 50 de au tar qui as, 24 de go -
ver nos es ta du a is, 23 do Po der Ju di ciá rio, 11 de so ci e -
da des de eco no mia mis ta e 11 de mu ni cí pi os.

Ou tros sim, fo ram apre ci a dos 130 re la tó ri os de
ins pe ções e au di to ri as, quan ti da de su pe ri or às 115
de 1998 e às 128 de 1997.

1.5. Exe cu ção dos dé bi tos
O pro ce di men to ad mi nis tra ti vo no âm bi to do Tri -

bu nal prevê que uma vez de li be ra da a im pu ta ção de dé -
bi to ou co mi na ção de mul ta ao res pon sá vel, ex pe de-se
no ti fi ca ção para, no pra zo de quin ze dias, o res pon sá vel
re co lher o va lor de vi do aos co fres pú bli cos. Após isso,
exis tem três pos sí ve is des do bra men tos do pro ces so: pa -
ga men to da quan tia apu ra da, in ter po si ção de um dos
pos sí ve is re cur sos pre vis tos nos arts. 32, 35 e 48 da Lei
Orgâ ni ca do TCU ou, caso não seja efe ti va da al gu ma
das al ter na ti vas an te ri o res, re mes sa à Advo ca cia Ge ral
da União, por meio do Mi nis té rio Pú bli co junto ao Tri bu -
nal, do pro ces so de co bran ça exe cu ti va.3

No pe río do, o TCU apre ci ou 162 re cur sos, dos
qua is 74 fo ram pro vi dos to tal ou par ci al men te. Para
efe i to com pa ra ti vo, em 1998 ha vi am sido apre ci a dos

3 Os re cur sos aqui con si de ra dos são o re cur so de re con si de ra -
ção, o em bar go de de cla ra ção, o pe di do de re e xa me e o re cur so
de re vi são, sen do este, que não tem, na re a li da de, na tu re za ju rí -
di ca de re cur so, o úni co que é re ce bi do com efe i to me ra men te
de vo lu ti vo, não pro te lan do a exe cu ção da de ci são até que se jam
di ri mi dos os ques ti o na men tos le van ta dos.
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ape nas 97 re cur sos, dos qua is 50 fo ram pro vi dos.
Não fo ram in for ma dos a com po si ção dos 162 re cur -
sos apre ci a dos e nem o tem po de cor ri do des de sua
in ter po si ção, o que pre ju di ca a for ma ção de um ju í -
zo apro fun da do acer ca da ma té ria. Re al ça mos que,
ten do efe i to sus pen si vo a ma i o ria dos re cur sos im -
pe tra dos, exis te a ne ces si da de de rá pi da tra mi ta ção
pro ces su al, de for ma a evi tar que o ex ces so de mo -
ro si da de im pe ça a pro du ção dos efe i tos da con de -
na ção.

Fo ram for ma li za dos 182 pro ces sos de co bran ça
exe cu ti va (con tra 44 no 2º tri mes tre de 1998), no to tal de 
11.287.607,00 UFIR, equi va len te a R$ 11.027.992,03,
em va lo res de 30-6-99 (essa quan tia é sig ni fi ca ti va men -
te su pe ri or à en vi a da para co bran ça exe cu ti va no 2º tri -
mes tre do ano an te ri or, 1.005.436 UFIR, e no mes mo
tri mes tre de 1997, 6.672.062 UFIR).

O Re la tó rio é si len te so bre a efe ti vi da de da co -
bran ça em ní vel ad mi nis tra ti vo dos dé bi tos e mul tas
im pu ta das aos ges to res (nada aduz so bre o va lor ar -
re ca da do após a no ti fi ca ção dos res pon sá ve is) e so -
bre o acom pa nha men to das ações de exe cu ção ori gi -
na das de de ci sões do TCU, não in for man do quan to
efe ti va men te in gres sa nos co fres pú bli cos a par tir das 
de li be ra ções do Tri bu nal. Não obs tan te, te mos in for -
ma ções pro ve ni en tes de ou tros re la tó ri os de que as
quan ti as res sar ci das ao Erá rio cor res pon dem a um
pe que no per cen tu al do va lor to tal co bra do, fato que
ma cu la a efi cá cia das ações de con tro le.

1.6. So li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal
No exer cí cio de suas fun ções de Órgão au xi li ar

de con tro le ex ter no, o Tri bu nal de Con tas da União
aten de so li ci ta ções de tra ba lhos ema na das do Con -
gres so Na ci o nal. No pe río do em apre ço, fo ram aco lhi -
das cin co so li ci ta ções para for ne ci men to de in for ma -
ções ou re a li za ção de au di to ri as, qua is se jam:

•   pro nun ci a men to do TCU so bre a le ga li da de
de dis po si ti vos das Me di das Pro vi só ri as nºs 1.626-51
e 1.751-64, que tra tam da fis ca li za ção de re cur sos re -
ce bi dos por en ti da des pú bli cas;

•  so li ci ta ção de in for ma ções so bre va lo res re -
pas sa dos ao Esta do de Go iás, por meio de ajus tes,
acor dos, con vê ni os ou ins tru men tos con gê ne res, nos 
exer cí ci os de 1995 a 1997;

• so li ci ta ções de in for ma ções so bre in de ni za -
ções pa gas, dis po ni bi li da de de re cur sos e in ves ti -
men tos ou dé bi tos as su mi dos por di ver sos ór gãos e
en ti da des fe de ra is, en tre elas a Su dam e o Fi nam;

• so li ci ta ção de re a li za ção de di li gên ci as, ins -
pe ções e au di to ri as nos ór gãos da Admi nis tra ção Di -
re ta e Indi re ta;

• so li ci ta ção dos de mons tra ti vos de exe cu ção
fi nan ce i ra do Mi nis té rio da Edu ca ção, por pro gra ma,
nos anos de 1995 a 1998, para sub si di ar o exa me dos 
pro je tos de leis que ins ti tu em o Pla no Na ci o nal de
Edu ca ção.

Além dis so, fo ram apre ci a das sete fis ca li za -
ções re a li za das em de cor rên cia de so li ci ta ções do
Con gres so Na ci o nal, a sa ber:

• ins pe ção para exa mi nar li ci ta ções de im por ta -
ção de pre ser va ti vos des ti na dos ao com ba te à dis se -
mi na ção de do en ças ve né re as, du ran te os exer cí ci os
de 1993 a 1996;

• au di to ria na obra para im plan ta ção do Trem
Me tro po li ta no de Belo Ho ri zon te, no tre cho Ca la fe te – 
Bar re i ro;

• au di to ria ope ra ci o nal re a li za da so bre a apli -
ca ção dos re cur sos do Re for sus em Mi nas Ge ra is;

• fis ca li za ção na exe cu ção do con tra to fir ma do
en tre a Pe tro bras e a Ser tep S.A Enge nha ria e Pro je -
tos, cujo ob je to re fe re-se a pro je tos de ins ta la ções
para pro du ção de pe tró leo no Esta do do Rio Gran de
do Nor te;

• au di to ria na obra de cons tru ção e pa vi men ta -
ção da BR – 174 – Di vi sa   AM/RR;

• au di to ria na Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal
abran gen do os pro ces sos de se cu ri ti za ção de cré di -
tos com a União, ocor ri dos no pe río do de 01.91 a
10.97;

• fis ca li za ção no DNER para ve ri fi car a exe cu -
ção or ça men tá ria do sub pro je to ”Inde ni za ção e De sa -
pro pri a ção de Imó ve is“.

Con vém as se rir que não fo ram re la ta das in for -
ma ções im por tan tes re fe ren tes às so li ci ta ções do
Con gres so Na ci o nal e de suas co mis sões, a exem plo
das da tas do pe di do, do tem po to tal ne ces sá rio para o 
efe ti vo cum pri men to das so li ci ta ções e da atu al si tu a -
ção dos pro ces sos em an da men to.

1.7. Ou tras san ções ad mi nis tra ti vas e ações
de con tro le ex ter no

O Esta tu to Fun da men tal de 1988 e a Lei Orgâ ni -
ca do Tri bu nal re ser va ram ao  TCU uma gran de va ri e -
da de de ins tru men tos des ti na dos a ga ran tir a efi cá cia
do sis te ma de con tro le ex ter no. São prer ro ga ti vas ad -
mi nis tra ti vas do Tri bu nal que exis tem para fa ci li tar a
pu ni ção aos maus ges to res e ini bir atos ad mi nis tra ti -
vos con trá ri os ao in te res se  pú bli co. Fun da men tal,
nes se sen ti do, a cor re ta uti li za ção des ses ins tru men -
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tos. Entre es sas pos sí ve is ações do TCU, des ta ca -
mos as se guin tes:

� ina bi li ta ção do res pon sá vel por in fra ção
gra ve, as sim en ten di da pela ma i o ria dos mem bros do
Tri bu nal, por um pe río do de cin co a oito anos, para o
exer cí cio de car go em co mis são ou fun ção de con fi -
an ça no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca;

� re mes sa de có pia da do cu men ta ção que
evi den cie dano ao Erá rio de cor ren te de ato de ges tão
ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co ou, ain da, des fal que ou
des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli cos, ao Mi -
nis té rio Pú bli co da União (MPU) para aju i za men to
das ações cí ve is e pe na is ca bí ve is;

� sus ta ção de atos ad mi nis tra ti vos ile ga is e ir -
re gu la res, co mu ni can do-se ao Par la men to a sus ta -
ção; 

� co mu ni ca ção ao Con gres so Na ci o nal de
con tra tos ile ga is, vi san do à sua sus ta ção;

� de cla ra ção de ini do ne i da de do li ci tan te fra -
u da dor para par ti ci par de li ci ta ção na Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral por até cin co anos;

� so li ci ta ção à Advo ca cia-Geral da União, ou
aos di ri gen tes de en ti da des, das me di das ne ces sá ri -
as ao ar res to de bens dos res pon sá ve is jul ga dos em
dé bi to;

� in clu são de res pon sá ve is ocu pan tes de car -
gos ou fun ções pú bli cas que ti ve ram con tas jul ga das
ir re gu la res por de ci são ir re cor rí vel em ca das tro para
o en ca mi nha men to opor tu no ao Mi nis té rio Pú bli co
Ele i to ral, to man do-os ine le gí ve is.

Cons ta ta mos que o Re la tó rio en vi a do pelo
TCU pou co es cla re ce acer ca dos pro ce di men tos
efe tu a dos nes sa se a ra, res trin gin do-se a abor dar,
de for ma ex plí ci ta, as ques tões da in clu são no rol
de ine le gí ve is e da re mes sa de do cu men ta ção ao
Mi nis té rio Pú bli co da União. O Tri bu nal in for ma que
dos 284 res pon sá ve is cu jas con tas fo ram jul ga das
ir re gu la res, 192 eram ocu pan tes de car gos ou fun -
ções pú bli cas e, até o mo men to da ela bo ra ção do
Re la tó rio, 29 ti ve ram seus no mes in clu sos no ca -
das tro de res pon sá ve is. Ade ma is, pro vi den ci ou-se,
no 2º tri mes tre de 1999, o en ca mi nha men to ao
MPU de có pia de 86 pro ces sos para aju i za men to
das ações per ti nen tes.

De qual quer sor te, en ten de mos que uma aná li -
se mais apu ra da, por par te do Con gres so Na ci o nal,
das ações de sem pe nha das pelo TCU so men te é fac -
tí vel se em ba sa da pela ciên cia de um ma i or nú me ro
de va riá ve is as so ci a das às ati vi da des de fis ca li za ção, 
a exem plo das aci ma pro pos tas. Com efe i to, re le van te 

que nos fu tu ros re la tó ri os fa ça-se men ção às ações
de con tro le des cri tas nes ta se ção.

I.8 – Con clu sões e re co men da ções
Di an te das con si de ra ções le van ta das, fir ma-se

a ne ces si da de de  re gu la men ta ção da fis ca li za ção
exer ci da pelo Con gres so Na ci o nal so bre o Tri bu nal de 
Con tas da União, dis ci pli nan do as ques tões re la ti vas
à pres ta ção de con tas e ao re la tó rio de ati vi da des do
TCU. Nos ter mos da Lei nº 8.443/92, a re gu la men ta -
ção deve ser im ple men ta da por in ter mé dio de Re so -
lu ção do Con gres so Na ci o nal.

Em li nhas ge ra is, ao com pa rar es ta tis ti ca men te
os da dos do 2º tri mes tre de 1999 com os do mes mo
pe río do do ano an te ri or, per ce be mos cer ta in ten si fi -
ca ção das ati vi da des da Cor te de Con tas no que se
re fe re a al guns ín di ces, como o nú me ro de ses sões e
de de li be ra ções efe ti va das, a quan ti da de de fis ca li za -
ções ini ci a das e apre ci a das, o nú me ro de re cur sos
apre ci a dos, a quan ti da de de pro ces sos de co bran ça
exe cu ti va for ma li za dos e o mon tan te en vol vi do nes -
ses pro ces sos de co bran ça. Con tu do,  o Re la tó rio
aqui exa mi na do não in for ma al guns da dos im por tan -
tes para afe ri ção da efe ti vi da de e efi ciên cia da Cor te
de Con tas, não sen do pos sí vel ava li ar com se gu ran ça 
o de sem pe nho da Insti tu i ção.

Fa zem-se con ve ni en tes, por con se guin te, al gu -
mas re co men da ções no sen ti do de mi no rar as di fi cul -
da des exis ten tes e aper fe i ço ar a aná li se dos fu tu ros
re la tó ri os de  acom pa nha men to:

1) nos pró xi mos re la tó ri os o TCU in clua in for ma -
ções ati nen tes a:

– pra zo mé dio de jul ga men to das con tas dos ad -
mi nis tra do res pú bli cos, acom pa nha do de jus ti fi ca ti -
vas em caso de im pos si bi li da de de cum pri men to do
pra zo le gal;

– acom pa nha men to cro no ló gi co in di vi du al das
so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal e de suas co mis -
sões, pro vi das no pe río do e em an da men to, in for man -
do a data do pe di do, as fa ses da tra mi ta ção in ter na e
a pre vi são para o ter mo fi nal de en ca mi nha men to do
tra ba lho ao Par la men to;

– quan ti as efe ti va men te res sar ci das e ar re ca da -
das nas fa ses de co bran ça ad mi nis tra ti va e ju di ci al
ori un das de con de na ções do Tri bu nal;

– pra zos mé di os de jul ga men to dos re cur sos
com efe i to sus pen si vo in ter pos tos a de ci sões do
Tri bu nal, in di vi du a li za dos por mo da li da de de
recurso;

– re se nha das ati vi da des re a li za das pelo Mi nis -
té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal;
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– re la ção dos even tu a is ca sos de sus ta ção de
atos ad mi nis tra ti vos ile ga is;

– re la ção das even tu a is co mu ni ca ções di ri gi das
ao Con gres so Na ci o nal in for man do con tra tos ile ga is
a se rem exa mi na dos pelo Par la men to;

– re la ção dos even tu a is ca sos de ina bi li ta ção de 
res pon sá ve is por in fra ção gra ve para o exer cí cio de
car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça da ad mi -
nis tra ção pú bli ca;

– re la ção dos even tu a is ca sos de de cla ra ção de
ini do ne i da de de li ci tan tes fra u da do res para par ti ci par
de li ci ta ção na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral;

–  re la ção dos even tu a is pe di dos aos ór gãos
com pe ten tes de me di das ne ces sá ri as ao  ar res to de
bens dos res pon sá ve is jul ga dos em dé bi to;

2) a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em
vir tu de de suas atri bu i ções re gi men ta is, co mu ni que à
Mesa do Se na do Fe de ral a ne ces si da de de, o quan to
an tes, se rem pro vi den ci a das a dis cus são e a vo ta ção
das pro po si ções que tra mi tam nes ta Casa que dis ci -
pli nem a ma té ria em re la to;

3) que en quan to per du rar a au sên cia de re gu la -
men ta ção da ma té ria pelo Con gres so Na ci o nal, o Tri -
bu nal de Con tas da União ob ser ve, na apre sen ta ção
dos re la tó ri os, os pra zos de fi ni dos em seu pró prio Re -
gi men to Inter no.

II – Voto

Em fun ção dos ar gu men tos ex pos tos, en ten de -
mos que o Re la tó rio de Ati vi da des do Tri bu nal de
Con tas da União, re fe ren te ao 2º tri mes tre de 1999,
aten de às  exi gên ci as le ga is, e ain da que esta Co mis -
são deve:

– en vi ar có pia des se Pa re cer ao Tri bu nal de Con -
tas da União, re co men dan do aten ção às con si de ra ções 
dis pos tas no item I.8 que lhe se jam pertinen tes;

– co mu ni car à Mesa do Se na do Fe de ral a ne -
ces si da de de pri o ri zar a dis cus são e vo ta ção das pro -
po si ções em tra mi ta ção que dis ci pli nem a ma té ria;

– de ter mi nar o ar qui va men to des te pro ces so.
Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001. – Ney

Su as su na, Pre si den te  – Ge ral do Althoff, Re la tor  –
Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Alber to Sil va –
Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ma tu sa lém  –
Edu ar do Su plicy – Wel ling ton Ro ber to.

PARECER Nº 237, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 44, de 1999 (nº
1.045/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con -

tas da União, en ca mi nhan do o Re la tó rio
das ati vi da des da que le Órgão, re fe ren te
ao 3º tri mes tre de 1999.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy

I – Con si de ra ções Pre li mi na res

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 71 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Tri bu nal de Con tas da União 
en ca mi nhou para co nhe ci men to des ta Casa o Re la -
tó rio de suas ati vi da des re fe ren te ao 3º tri mes tre de
1999.

A ma té ria, de acor do com o pre ce i to cons ti tu ci o -
nal, não exi ge pro vi dên ci as nem ma ni fes ta ção por
par te do Se na do, uma vez que se tra ta de uma co mu -
ni ca ção das ati vi da des de sen vol vi das, para efe i to de
co nhe ci men to dos Par la men ta res acer ca do con tro le
ex ter no, no que tan ge ao seu exer cí cio como par te da
com pe tên cia do Tri bu nal.

A im por tân cia da ma té ria, con ju ga da com as
atri bu i ções re gi men ta is con fe ri das a esta Co mis são,
tor na re co men dá vel o de ba te so bre cer tas ques tões
que sur gem do exa me do con te ú do do Re la tó rio e a
to ma da de po si ção em re la ção a al guns pon tos em
que se pode ve ri fi car uma fra gi li da de na efi cá cia da
atu a ção da Cor te de Con tas.

II – Re la tó rio

Do con te ú do do ma te ri al en ca mi nha do, me re -
cem des ta que al gu mas in for ma ções de es pe ci al re le -
vân cia, as qua is são, a se guir, tra ta das.

No tri mes tre em pa u ta fo ram jul ga dos 604 pro -
ces sos de pres ta ções ou to ma das de con tas anu a is e
498 to ma das de con tas es pe ci a is; do to tal, 185 con si -
de ra dos ir re gu la res, com im po si ção de mul ta ou exi -
gên cia de de vo lu ção de re cur sos ao Go ver no, no
mon tan te de R$9,3 mi lhões. Na que la opor tu ni da de,
ha via 2.530 ór gãos, en ti da des e fun dos su bor di na dos 
à fis ca li za ção do TCU.

Dos 185 pro ces sos jul ga dos ir re gu la res, ob ser -
va-se que 70,27% re fe rem-se a con vê ni os do Go ver -
no Fe de ral com Esta dos e Mu ni cí pi os. Há que se sa li -
en tar que, na que la opor tu ni da de, como atu al men te o
faz, o TCU so men te fis ca li za con vê ni os quan do há
ques ti o na men to pelo ór gão re pas sa dor fe de ral da re -
gu la ri da de na con du ção pelo con ve ni a do.

O dado su ge re que, já que os ór gãos re pas sa -
do res exa mi nam ape nas for mal men te a apli ca ção
dos re cur sos, é pro vá vel que o des vio es te ja sen do
con si de ra vel men te su pe ri or ao de tec ta do, e que isto 
es te ja sen do des con si de ra do pelo Po der Pú bli co. O
fato veio a ser con fir ma do nas in ves ti ga ções so bre o 
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cri me or ga ni za do le va das a efe i to pela CPI do Trá fi -
co do Dro gas, que de tec tou a com pra de No tas Fis -
ca is ”fri as“ pe las Pre fe i tu ras para uso nas pres ta -
ções de con tas en ca mi nha das aos ór gãos do Go -
ver no Fe de ral.

Dig no de nota, tam bém, é o nú me ro de pro ces -
sos jul ga dos re gu la res com res sal va, 356, cor res pon -
den te a 37% do to tal. Este nú me ro apon ta para a fal ta
de aten ção dos ad mi nis tra do res pú bli cos às nor mas
de di re i to ad mi nis tra ti vo e fi nan ce i ro vi gen tes.

III – Voto

Em ra zão da re le vân cia da ma té ria e da in su fi -
ciên cia de in for ma ções para uma boa con du ção do
real con tro le ex ter no por par te do Se na do, opi no no
sen ti do de que esta Co mis são so li ci te ao TCU:

a) que faça cons tar dos re la tó ri os a se rem pro -
du zi dos a par tir des ta data:

a.1) a lis ta gem dos de ve do res, com a res pec ti va 
data da de ci são que os con si de rou em dé bi to, e, so -
bre cada um, as in for ma ções acer ca das me di das ju -
di ci a is que es tão sen do to ma das, com vis tas ao re ce -
bi men to dos va lo res;

a.2) a lis ta gem dos ca sos em que hou ve in dí ci os 
de prá ti ca crimi no sa de qual quer na tu re za (es pe ci -
al men te de apro pri a ção in dé bi ta, pe cu la to, fal si da -
de ide o ló gi ca, fal si fi ca ção do cu men tal, es te li o na to,
im pro bi da de ad mi nis tra ti va, cri me con tra o pro ces -
so li ci a tó rio, pre va ri ca ção, etc.), bem como as in for -
ma ções re la ti vas às pro vi dên ci as que fo ram to ma -
das no sen ti do de dar co nhe ci men to dos fa tos ao
Ministé rio Pú bli co, para o aju i za men to das ações pe -
na is ca bí ve is;

b) que re a li ze um apa nha do e in for me a esta
Co mis são so bre as nor mas ju rí di cas que mais co mu -
men te são des cum pri das pe los ad mi nis tra do res pú -
bli cos e que pro du zi ram os 37% de con tas jul ga das
re gu la res com res sal vas, apon tan do, ain da, as ra -
zões para tan to e pos sí ve is me di das que po dem ser
to ma das no âm bi to do Tri bu nal, do Con gres so e do
Exe cu ti vo com vis tas à re du ção des te ín di ce.

Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te  – Edu ar do Su plicy,  Re la tor 
– Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Alber to Sil va –
Ju vên cio da Fon se ca – Fre i tas Neto – Wel ling ton
Ro ber to – José Edu ar do Du tra – He lo i sa He le na.

As re co men da ções cons tan tes dos Pa -
re ce res nºs 230 a 237, de 2001, da Co mis -
são de Fis ca li za ção e Con tro le, se rão pro vi -
den ci a das pela Mesa.

PARECER Nº 238, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Di ver sos nº 27, de 1997 (nº
288/97, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 262/97, bem como dos res pec ti vos 
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re -
fe ren te à so li ci ta ção do Con gres so Na ci -
o nal no sen ti do de que se re a li ze Au di to -
ria a res pe i to da Cen tral Tró pi co (TC nº
000.345/95-4)

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co
A Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, cri -

a da em aten ção ao Re que ri men to nº 493/91-CN, com 
o ob je ti vo de in ves ti gar as ca u sas e as di men sões do
atra so tec no ló gi co nos pro ces sos pro du ti vos da in -
dús tria bra si le i ra, bem como nos pro ces sos de pes -
qui sa e ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa no Bra sil,
men ci o nou, no seu Re la tó rio Fi nal, de 7-5-92, a exis -
tên cia de “es tra té gia das em pre sas mul ti na ci o na is de
im pe dir o de sen vol vi men to tec no ló gi co e o cres ci -
men to da Cen tral Tró pi co RA.”

So men te em 2-1-95, o Re la tó rio Fi nal da CPMI,
de nº 04/94, foi en ca mi nha do ao Tri bu nal de Con tas
da União por meio do Ofí cio nº 1.024/94-Senado Fe -
de ral, so li ci tan do re a li za ção de au di to ria a res pe i to da 
Cen tral Tró pi co RA, “des de a de fi ni ção de seu de sen -
vol vi men to pelo an ti go Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
por meio do CPqD da Te le brás, o re pas se à in dús tria
na ci o nal para sua fa bri ca ção e, es pe ci al men te, a vi o -
len ta que da de pre ços das cen tra is te le fô ni cas for ne -
ci das pe las em pre sas mul ti na ci o na is ins ta la das no
País, a par tir do mo men to em que a Cen tral Tró pi co
pas sou a ser ofer ta da nas li ci ta ções pe los fa bri can tes 
na ci o na is, fato que apre sen ta in dí ci os de so bre pre ço
an te ri or ou dum ping pos te ri or”.

Para aten der à so li ci ta ção do Con gres so Na ci o -
nal, o Tri bu nal de Con tas da União re a li zou au di to ria
no an ti go Cen tro de Pes qui sa e De sen vol vi men to da
Te le brás. O Re la tó rio do tra ba lho fun da men tou o Voto 
do Mi nis tro Re la tor Pa u lo Affon so Mar tins de Oli ve i ra,
que re sul tou na De ci são nº 262/97-TCU-Plenário,
aca tan do as con clu sões do es tu do e de ter mi nan do o
ar qui va men to do Pro ces so. Os Au tos fo ram, en tão,
en vi a dos ao Pre si den te do Se na do Fe de ral por meio
do Avi so nº 288-SGS-TCU, de 15-5-97, do Pre si den te 
do Tri bu nal de Con tas da União.
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No Se na do Fe de ral, o ex pe di en te do TCU foi
ane xa do ao pro ces sa do do Re que ri men to nº
493/91-CN e, em có pia, en vi a do à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le, a qual com pe te exer cer a fis ca li -
za ção e o con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, con -
for me Re so lu ção nº 46/93 e, em es pe ci al, o dis pos to
nas alí ne as i e n do seu art. 2º

Em 19-6-97, o pro ces sa do foi dis tri bu í do, para
re la to, ao Se na dor Jú lio Cam pos, sen do de vol vi do em 
28-8-97 à CFC, com o res pec ti vo Re la tó rio.

Por não ter sido a ma té ria apre ci a da, à épo -
ca, por esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
e ten do em vis ta o afas ta men to e, pos te ri or men te,
o tér mi no do man da to do Se na dor Jú lio Cam pos,
foi o pro ces sa do re dis tri bu í do, para re la to, em
27-10-98, ao Se na dor Pe dro Piva e, em 18-3-99,
ao Se na dor Alber to Sil va e de vol vi do à Co mis são
em 7-1-99 e 13-5-99, res pec ti va men te, sem mi nu -
ta de pa re cer.

Fi nal men te, em 7-10-99, fo mos de sig na do Re la -
tor da ma té ria, mis são da qual pro cu ra mos pre sen te -
men te nos de sin cum bir, me di an te a apre sen ta ção da
res pec ti va mi nu ta de Pa re cer.

I.2. Aná li se da Ma té ria
Sa li en ta-se, pre li mi nar men te, a ab so lu ta in tem -

pes ti vi da de da pre sen te aná li se, com pro va da pe los
se guin tes fa tos:

a) pri va ti za ção do sis te ma de te le co mu ni ca -
ções, pas san do a tec no lo gia a ser pro pri e da de da
Tró pi co S/A, em pre sa cons ti tu í da pela Fun da ção que
su ce deu o CPqD em as so ci a ção com a Pro mon, uma
das em pre sas que par ti ci pa ram do de sen vol vi men to
des sa tec no lo gia;

b) gran de de fa sa gem tem po ral re la ti va men te ao 
ob je to da apu ra ção, con for me a se guin te cro no lo gia
da in ves ti ga ção:

– con clu são dos tra ba lhos da CPMI: 7-5-92;
– remes sa do Re la tó rio nº 04/94 ao TCU:

2-1-95 (tem po de cor ri do: apro xi ma da men te 2 anos e 
7 meses);

– res pos ta do TCU ao Se na do Fe de ral:
15-5-97 (tem po de cor ri do: apro xi ma da men te 2
anos e 4 meses).

Tem po to tal de cor ri do (des de o en ce ra men to da
CPMI até a apre sen ta ção da De ci são do TCU): 4
anos e 11 me ses.

Além dis so, sa li en te-se que des de 16 de maio
de 1997 o pro ces sa do en con tra-se nes ta Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le, não ten do sido ana li sa do
até a pre sen te data.

O que apu rou o TCU
A CPMI con clu iu pela exis tên cia de in dí ci os que

apon ta vam para a exis tên cia de uma “es tra té gia das
em pre sas mul ti na ci o na is em atu a ção no País, no
sen ti do de im pe dir o de sen vol vi men to tec no ló gi co e o
cres ci men to da Cen tral Tró pi co RA”.

O Estu do do TCU, ob je ti va men te, nada apu rou
em re la ção a este as sun to. Obser va-se que a pró pria
ori en ta ção da Au di to ria não ti nha tal ob je ti vo, uma vez 
que li nhas de in ves ti ga ção su ge ri das por fa tos le van -
ta dos fo ram des pre za das. Den tre es tas des ta ca mos:

a) a não-implementação da es tra té gia de fi ni da
pela Te le brás por meio da Por ta ria nº 661/75, no sen -
ti do de cons ti tu ir uma em pre sa sob o con tro le de ca pi -
ta is pri va dos na ci o na is, com a fi na li da de de, em co o -
pe ra ção com o Cen tro de Pes qui sa e De sen vol vi men -
to – CPqD, de sen vol ver e, pos te ri or men te, fa bri car
cen tra is te le fô ni cas de co mu ta ção. Essa em pre sa
trans for mar-se-ia, após o de sen vol vi men to da tec no -
lo gia di gi tal (CPA tipo tem po ral – CPA-t), na fa bri can te 
ex clu si va das CPA-t bra si le i ras. O Re la tó rio des cre ve
uma sé rie de ações das em pre sas mul ti na ci o na is que 
re sul ta ram na al te ra ção subs tan ci al des sa es tra té gia
es ta tal. Re gis trou-se que, no mo men to de efe ti vo in -
gres so no mer ca do (1990), a cen tral Tró pi co RA já
não con ta va com ne nhu ma pro te ção, ten do que com -
pe tir em igual da de de con di ções com as tec no lo gi as
es tran ge i ras;

b) os acor dos fir ma dos pela AT&T e Nort hern
Te le com com as fa bri can tes li cen ci a das da Cen tral
Tró pi co - STC e Pro mom, res pec ti va men te - no exa to
mo men to de lan ça men to no mer ca do da re fe ri da
Cen tral; e

c) a re lu tân cia na ace i ta ção da Cen tral Tró pi co
RA por par te de al gu mas em pre sas do STB, ape sar
des sa tec no lo gia apre sen tar vá ri as van ta gens re la ti -
va men te às ou tras dis po ní ve is no mer ca do, con for me
des ta ca do no Re la tó rio do TCU.

A CPMI cons ta tou tam bém uma “vi o len ta que da
de pre ço das cen tra is te le fô ni cas for ne ci das pe las
em pre sas mul ti na ci o na is ins ta la das no País, a par tir
do mo men to que a Cen tral Tró pi co pas sou a ser ofer -
ta da nas li ci ta ções pe los fa bri can tes na ci o na is, fato
que apre sen ta in dí ci os de so bre pre ço an te ri or ou
dum ping pos te ri or". Avan çou ain da para afir mar que
”é mais pro vá vel que te nha ocor ri do as duas co i sas:
pre ços abu si vos e dum ping".

Os da dos le van ta dos pelo TCU de mons tram
que, res sal va das as di fi cul da des para se es ti mar com
pre ci são o pre ço mé dio por ter mi nal, tal pre ço caiu a
me nos da me ta de, no pri me i ro ano após a en tra da no
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mer ca do da Cen tral TRÓPICO RA (de US$ 1.000
para US$ 400), si tu an do-se, no mo men to de con clu -
são da Au di to ria, na fa i xa de US$ 200. Por tan to, cer -
ca de 1/5 do pre ço pra ti ca do an te ri or men te a 1990
(fls. 12, 16 e 11 do Pro ces so).

O mes mo es tu do des car tou in te i ra men te a prá ti -
ca de ”dum ping“ pe las em pre sas mul ti na ci o na is, uma
vez que os úl ti mos pre ços são co e ren tes com aque les 
pra ti ca dos em ní vel in ter na ci o nal, es pe ci al men te em
eco no mi as se me lhan tes à nos sa (fls. 16). O que se
cons ta ta, as sim, é que ha via na re a li da de um po ten ci -
al para que da dos pre ços an te ri or men te pra ti ca dos.

O es tu do do TCU de sen vol veu um his tó ri co, na
ten ta ti va de iden ti fi car os prin ci pa is fa to res que con tri -
bu í ram, an te ri or men te, para a prá ti ca de pre ços ele -
va dos no mer ca do das te le co mu ni ca ções, re la ci o -
nan do os se guin tes:

a) re ser va de mer ca do es ta be le ci da pela Por -
ta ria nº 215/81–Te le brás, que im pos si bi li ta va a re a li -
za ção de li ci ta ções. Esse sis te ma de re ser va de
mer ca do de ve ria ter sido en cer ra do em 1986 (quan -
do foi al can ça do o nú me ro de 800.000 ter mi na is
CPA-t ins ta la dos, con for me pre vis to na Por ta ria nº
215/81). Só foi, en tre tan to, en cer ra do em 1990, após
te rem sido con tra ta dos pela Te le brás cer ca de
1.800.000 ter mi na is;

b) cri té rio de re a jus te de pre ços con tra tu a is. O
in de xa dor uti li za do nos con tra tos de com pra das
cen tra is de co mu ta ção – o IPA-PI (Co lu na 27) da
FGV –, teve uma va ri a ção per cen tu al acu mu la da
bem su pe ri or à do dó lar. Assim, con for me a data e a 
for ma de pa ga men to, o va lor pago foi su pe ri or, em
dó lar, ao va lor con tra tu al. Isso se fez sen tir com ma i -
or in ten si da de nos con tra tos de lon ga du ra ção;

Não res ta dú vi da de que os fa to res apre sen ta -
dos pelo TCU con tri bu í ram, de fato, para a ma jo ra ção
dos pre ços em aná li se. Entre tan to, de for ma al gu ma
po dem ser to ma dos como jus ti fi ca ti va para a prá ti ca de
pre ços ele va dos, nem tam pou co para im pe dir uma con -
clu são no sen ti do da ocor rên cia de pre ços abu si vos.

Na so li ci ta ção de au di to ria fe i ta pelo Con gres so
Na ci o nal ao TCU, in ter ro ga va-se, ain da ”como se deu 
a de fi ni ção do De sen vol vi men to da Cen tral Tró pi co ”.

O tra ba lho re a li za do pelo TCU per mi tiu o le van -
ta men to do se guin te his tó ri co sim pli fi ca do:

a) em 1976, foi cri a do o CPqD – Cen tro de Pes -
qui sa e De sen vol vi men to da Telebrás, ob je ti van do a
con so li da ção de uma es tru tu ra para atu a ção em
P&D, que pos si bi li tas se a di mi nu i ção da de pen dên cia
do se tor de te le co mu ni ca ções com re la ção à tec no lo -

gia es tran ge i ra. O re fe ri do Cen tro pas sou a atu ar
den tro de um mo de lo que in te gra va as uni ver si da des
e as in dús tri as;

b) em 1977, já no âm bi to do CPqD, foi de sen vol -
vi do o Pro je to Sis com II, quan do en tão se de fi niu a ar -
qui te tu ra e es pe ci fi ca ções téc ni cas a se rem ado ta das 
para uma cen tral di gi tal. A es tra té gia que pas sou a ser 
im ple men ta da não era mais a de sim ples subs ti tu i ção
de im por ta ção, mas sim de de sen vol vi men to de um
equi pa men to, con co mi tan te men te aos es for ços que
ocor ri am no ex te ri or nes se mes mo sen ti do;

c) em 1980, teve iní cio o Pro je to Tró pi co. Ini ci al -
men te, quan do do de sen vol vi men to do equi pa men to
Tró pi co C (con cen tra dor de li nhas) e Tró pi co R (cen -
tral de co mu ta ção di gi tal de pe que no por te – até
4.000 as si nan tes), as em pre sas en vol vi das fo ram
con vo ca das me di an te car ta-convite e sub me ti das a
um pro ces so de se le ção. As em pre sas ven ce do ras
as si na ram con tra tos de de sen vol vi men to. Pos te ri or -
men te, quan do do de sen vol vi men to do Pro je to Tró pi -
co RA (CPA-t de gran de por te) o en vol vi men to das
em pre sas deu-se me di an te con tra tos de obri ga ções.
Por meio des ses con tra tos as em pre sas com pro me -
te ram-se a ar car com seus cus tos no de sen vol vi men -
to do pro je to. Como con tra par ti da, a Te le brás com pro -
me teu-se a ad qui rir, du ran te 5 anos, o vo lu me mí ni mo 
de 60.000 ter mi na is Tro pi co RA. Como fi cou de fi ni do
que a pri meira cen tral so men te se ria con clu í da ao fi nal
do quin to ano de re fe rên cia, a Te le brás adi an tou aos fu -
tu ros for ne ce do res con tra ta dos va lo res equi va len tes a
60.000 ter mi na is por ano de re fe rên cia, re la ti vos aos
equipamen tos que ela iria fu tu ra men te re ce ber.

Esta va tam bém o Con gres so Na ci o nal in te res -
sa do em sa ber ”Qual for ma foi ado ta da para o re pas -
se da tec no lo gia“

O TCU apu rou que o re pas se da tec no lo gia
Trópico RA para as em pre sas fa bri can tes pro ces -
sou-se me di an te os pro ce di men tos pre vis tos nos
con tra tos de obri ga ções. A aná li se de ta lha da de tais
con tra tos foi so li ci ta da pela Câ ma ra dos De pu ta dos
ao TCU (Pro ces so TC-017.661/93-5). Me di an te a De -
ci são nº 554/97 – Ple ná rio, o Tri bu nal con si de rou
”acor des às nor mas le ga is en tão vi gen tes os con tra -
tos de obri ga ções ce le bra dos, no pe río do de 1986 a
1988, com as qua tro em pre sas na ci o na is par ti ci pan -
tes do pro ces so de ca pa ci ta ção tec no ló gi ca e fa bri ca -
ção das Cen tra is."

1.3.  Con clu sões
A aná li se mi nu ci o sa do pre sen te pro ces sa do

per mi te-nos as se guin tes con clu sões:
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a) a aná li se da ma té ria fi gu ra ab so lu ta men te in -
tem pes ti va, tan to pela de fa sa gem tem po ral re la ti va -
men te aos fa tos que se pre ten dia apu rar, como pela
al te ra ção do ce ná rio no se tor de te le co mu ni ca ções,
hoje to tal men te pri va ti za do;

b) o tra ba lho do TCU, não obs tan te o ele va do ní -
vel e a ri que za de in for ma ções de na tu re za téc ni ca e
his tó ri ca, não foi ori en ta do no sen ti do de res pon der
ob je ti va men te a to dos os ques ti o na men tos for mu la -
dos pelo Con gres so Na ci o nal, con for me Re la tó rio nº
04/94, da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to,
ins ti tu í da em aten ção ao Re que ri men to nº 493/91
-CN. Re for ça os in dí ci os apon ta dos pela CPMI, sem
en tre tan to avan çar na apu ra ção mais con cre ta das
ações das mul ti na ci o na is em atu a ção no País no sen -
ti do de im pe dir ou re tar dar o de sen vol vi men to de uma 
tec no lo gia na ci o nal. Tam pou co per mi te eli dir ca bal -
men te as sus pe i tas le van ta das;

c) foi con cre ta men te afas ta da a ocor rên cia da
prá ti ca de ”dum ping“ pe las em pre sas mul ti na ci o na is,
ten do em vis ta que os pre ços cor ren tes à épo ca de
re a li za ção da Audi to ria, ape sar de se rem bem in fe -
ri o res àque les pra ti ca dos an te ri or men te a 1990,
são co e ren tes com os pra ti ca dos em ní vel inter na -
ci o nal;

d) em bo ra o Re la tó rio não con clua ob je ti va men -
te, os dados le van ta dos per mi tem con clu ir-se que
ocor reu, de fato, a prá ti ca de so bre pre ço pe las em -
pre sas mul ti na ci o na is an te ri or men te a 1990 (pre ço
por ter mi nal: an tes de 1990, US$1.000; à épo ca do le -
van ta men to, US$ 200). O Re la tó rio do TCU apon ta di -
ver sos fa to res que ex pli cam a ele va ção dos pre ços
cons ta ta da pela CPMI – re ser va de mer ca do, for ma
de re a jus te dos va lo res con tra tu a is e for ma de atu a li -
za ção das pro pos tas –, os quais, en tre tan to, não jus -
ti fi cam a prá ti ca de so bre preço;

e) o que se pode con clu ir é que, no caso em
aná li se, a prá ti ca de pre ços abu si vos deu-se em fun -
ção de ou tros fa to res, tais como:

– au sên cia de um efe ti vo con tro le, no ta da men te
ex ter no, cuja com pe tên cia foi con fe ri da pela Cons ti tu -
i ção a este Con gres so Na ci o nal;

– for ma de de ci são po lí ti ca ca rac te rís ti ca do pe -
río do em aná li se, com au sên cia das prá ti cas de mo -
crá ti cas e par ti ci pa ti vas;

– aqui es cên cia ou omis são dos ór gãos pú bli cos
e au to ri da des que de ti nham a com pe tên cia para cor -
ri gir tais dis tor ções, es pe ci al men te da di re ção da Te -
le bras;

f) con si de ra mos, no mo men to atu al, ser in con -
ve ni en te e pou co ob je ti vo in sis tir mos na apu ra ção
des ses fa tos, até por que o Se tor de Te le co mu ni ca -
ções já foi in te i ra men te pri va ti za do, de ven do o fato em 
co men to fi gu rar ape nas como um dado his tó ri co re le -
van te.

Per sis te, en tre tan to, o in te res se em es ti mu lar e
apo i ar o de sen vol vi men to de tec no lo gia na ci o nal, no -
ta da men te no cam po das te le co mu ni ca ções, haja vis -
ta a ele va da im portân cia des se se tor para o nos so
fu tu ro pro gres so. Re lem bre-se, in clu si ve, que os
con tra tos de con ces são fir ma dos en tre as no vas
ope ra do ras te le fô ni cas e a Ana tel con têm cláu su la
que es ta be le ce a pre fe rên cia, em igual da des de
con di ções de pre ço, qua li da de e pra zo, a produ tos
na ci o na is e àque les cuja tec no lo gia seja de sen vol vi -
da no País.

Por ou tro lado, res sal te-se que a tec no lo gia tró -
pi co luta ain da hoje para con so li dar-se no mer ca do,
sen do atu al men te pro pri e da de da Tró pi co S/A, em -
pre sa cons ti tu í da pela Fun da ção que su ce deu o
CPqD em as so ci a ção com a PROMON, uma das em -
pre sas que par ti ci pa ram do de sen vol vi men to des sa
tec no lo gia.

II – Voto do Relator

Di an te do ex pos to, opi na mos pelo ar qui va men to 
do pro ces so, re co men dan do que esta Co mis são pro -
mo va, com a ur gên cia pos sí vel, es for ços para a ela -
bo ra ção de pro pos ta de Re so lu ção, vi san do re gu la -
men tar o in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
que es ta be le ce a com pe tên cia do TCU para pres tar
as in for ma ções so li ci ta das pelo Con gres so Na ci o nal.
Essa Re so lu ção po de rá, en tre ou tros be ne fi ci os, evi -
tar as di fi cul da des cons ta ta das na aná li se des te Pro -
ces so, no que se re fe re à ori en ta ção e ao pra zo de
exe cu ção dos tra ba lhos.

Bra sí lia, DF, 4 de abril de 2001. – Ro me ro Jucá
Pre si den te  –  Ney Su as su na,  Re la tor – Tas so Ro -
sa do – Val mir Ama ral – Alber to Sil va – Ju vên cio
da Fon se ca – Fer nan do Ma tu sa lém – Ge ral do
Althoff – Mo re i ra Men des – Wel ling ton Roberto.
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PARECER Nº 239, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Di ver sos nº 39, de 1997 (nº
404/97, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 401/97, bem como dos res pec ti vos 
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re -
fe ren te ao Re que ri men to nº 1.426/95, do
Se na dor Pe dro Si mon so bre a le ga li da de
da cri a ção, no Sis te ma Inte gra do de
Admi nis tra ção Fi nan ce i ra, do Go ver no
Fe de ral — SIAFI, do even to con tá bil de -
no mi na do ”Do ta ção So li ci ta da De pen -
den te de Au to ri za ção Le gis la ti va (TC nº
017.186/95-1)

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

Em 7 de no vem bro de 1995, o emi nen te Se na -
dor Pe dro Si mon, com fun da men to no dis pos to no
in ci so IV do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, apre -
sen tou ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral o Re que ri -
men to nº 1.426, de 1995, so li ci tan do ao Tri bu nal de
Con tas da União que se pro nun ci as se so bre a le ga -
li da de de cri a ção, no Si a fi, do even to con tá bil de no -
mi na do ”Do ta ção So li ci ta da Pen den te de Au to ri za -
ção Le gis la ti va ”. De vi da men te apro va do pelo Se na -
do Fe de ral, re fe ri do re que ri men to foi en ca mi nha do
ao Tri bu nal de Con tas da União, onde foi pro to co li -
za do sob o nº TC 017.186/95-1.

O Tri bu nal de Con tas da União, após efe tu ar as
pes qui sas e le van ta men tos ne ces sá ri os, ado tou a
De ci são nº 401/97-TCU-Plenário, en ca mi nha da ao
Se na do Fe de ral por in ter mé dio do Avi so nº
404-SGS-TCU, de 10-7-97, na qual in for ma que o fato 
apon ta do no Re que ri men to do no bre Se na dor Pe dro
Si mon ”... cons ti tui in frin gên cia ao dis pos to no in ci so II 
do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral; ”

Nes te Se na do Fe de ral, re fe ri da de ci são foi
iden ti fi ca da como Di ver sos nº 39, de 1997, e en vi a -
da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em
7-7-97.

Ini ci al men te, o pro ces so foi dis tri bu í do, em 12
de agos to de 1997, ao no bre Se na dor Beni Ve ras
para aná li se e re la to. Não há re gis tro quan to aos mo ti -
vos que acar re ta ram a de vo lu ção do pro ces so à Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fe de ral 
sem o res pec ti vo pa re cer.

Pos te ri or men te, foi de sig na do re la tor o ilus tre
Se na dor Gil ber to Mi ran da, que apre sen tou seu re la -

tó rio à Co mis são em ou tu bro de 1998. Ten do em vis ta 
a ine xis tên cia de de li be ra ção na Co mis são acer ca de
seu pa re cer, a mu dan ça de le gis la tu ra ve ri fi ca da ao fi -
nal do exer cí cio pas sa do e o fi nal de seu man da to
par la men tar, fo mos in cum bi dos, nes se mo men to, de
apre sen tar novo re la tó rio so bre a ma té ria.

I.1. Con si de ra ções Pre li mi na res
Não fos se a ne ces si da de for mal de apre ci a ção 

da pre sen te de ci são do Tri bu nal de Con tas da
União, ten do em vis ta ter sido ado ta da em fun ção
de so li ci ta ção ema na da do Se na do Fe de ral, o exa -
me des sa ma té ria ca rac te ri zar-se-ia por uma to tal
fal ta de ob je ti vi da de, di an te da in tem pes ti vi da de do
tema. A ex tem po ra ne i da de do as sun to pa ten te ia-se
ao con si de rar mos os se guin tes fa tos:

– re que ri men to do Se na dor Pe dro Si mon: 7 de
no vem bro de 1995;

– res pos ta do TCU ao Se na do Fe de ral: 10 de
ju lho de 1997 (tem po de cor ri do: 1 ano e 8 me ses);

– dis tri bu i ção do pro ces so para nos sa aná li se:
18 de mar ço de 1999;

– tem po to tal, des de o re que ri men to do Se na -
dor Pe dro Si mon: 3 anos e 4 me ses.

Des ne ces sá rio, des sa for ma, de mons trar mos
que o as sun to está in te i ra men te ul tra pas sa do, de
for ma a tor nar ino por tu no um exa me apro fun da do
da ma té ria, em face da im pos si bi li da de de ado ção
pelo Se na do Fe de ral de qual quer me di da ou pro ce -
di men to re ves ti do de uti li da de ao caso.

Cabe, no en tan to, sob um as pec to qua se
his tó ri co, co men tar a for ma de con du ção do as -
sun to, na bus ca de evi den ci ar a ne ces si da de de
fi xa ção de di re tri zes pelo Con gres so Na ci o nal, a
fim de que fa tos des sa na tu re za não ve nham a se 
re pe tir no futu ro.

I.2. For ma de Con du ção da Ma té ria
Ine gá vel a gran de re le vân cia do fato le van ta do

pelo ilus tre Se na dor Pe dro Si mon, so li ci tan do apu ra -
ção so bre a cri a ção, pela STN – Se cre ta ria do Te sou -
ro Na ci o nal/Mi nis té rio da Fa zen da, do even to con tá bil 
de no mi na do ”Do ta ção So li ci ta da De pen den te de Au -
to ri za ção Le gis la ti va“. De fato, con for me apu ra do pelo 
TCU, ”tal even to pos si bi li tou a am pli a ção do li mi te de
cré di tos dis po ní ve is, tan to or ça men tá ri os quan to adi -
ci o na is, per mi tin do que di ver sos ór gãos com pro me -
tes sem cré di tos além do li mi te au to ri za do pelo Con -
gres so Na ci o nal... ”. A ação do Se na dor Pe dro Si mon
pos si bi li tou, de ime di a to, a sus pen são des se pro ce di -
men to.
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Tra tan do-se de in dí ci os de des pe sas não au to ri -
za das, con for me con clu são do pró prio Tri bu nal de
Con tas da União, o fato de ve ria ter sido apu ra do em
con for mi da de com o rito es pe ci al es ta be le ci do no
art. 72 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Nes se caso, di an te
da gra vi da de do fato, o cons ti tu in te de fi niu um rito su -
má rio para apu ra ção, es ta be le cen do pra zos tan to
para res pos ta da au to ri da de go ver na men tal res pon -
sá vel (5 dias) como para o pro nun ci a men to con clu si -
vo do TCU so bre a ma té ria (30 dias), com pa tí ve is
com a ne ces si da de de de ci são ime di a ta do Con gres -
so Na ci o nal, a quem com pe te de ci dir nes se caso,
me di an te exa me e pro pos ta da Co mis são Mis ta a que 
se re fe re o art. 166, § 1º, da Cons ti tu i ção.

Tal pro ce di men to, no en tan to, de i xou de ser ob -
ser va do – ou mes mo exi gi do pelo Se na do Fe de ral –,
em pre ju í zo de uma ação mais ob je ti va, con for me re -
que ria o caso. Ao con trá rio dos trin ta dias cons ti tu ci o -
na is, o Tri bu nal de Con tas da União de mo rou um ano
e oito me ses para apre sen tar as suas con clu sões ao
Se na do Fe de ral. Ade ma is, tam bém com inob ser vân -
cia dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is, an te ci pou-se o TCU 
no jul ga men to da ma té ria, des co nhe cen do a com pe -
tên cia es pe cí fi ca con fe ri da pela Cons ti tu i ção ao Con -
gres so Na ci o nal para de ci dir so bre ca sos des sa na tu -
re za (in dí ci os de des pe sas não au to ri za das).

I.3. Aná li se da Ma té ria
Os fa tos le van ta dos pelo TCU, con for me pro nun ci -

a men tos con cor dan tes da uni da de téc ni ca e do Mi nis té -
rio Pú bli co jun to àque la ins ti tu i ção, cons ti tu í ram infra ção
ao dis pos to no in ci so II do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, as sim como à ve da ção ex pres sa no art. 61 da
Lei nº 8.931/94 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para o
exer cí cio de 1995) a se guir trans cri ta:

“Art 61. É ve da da, em aten ção ao que
es ta be le ce o art. 167, II, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, a ar ti cu la ção de qua is quer pro ce di -
men tos, no âm bi to dos sis te mas de or ça -
men to, pro gra ma ção fi nan ce i ra e con ta bi li -
da de, que vi a bi li zem a exe cu ção de des pe -
sas sem ade qua da e su fi ci en te dis po ni bi li -
da de de do ta ção or ça men tá ria.”

Assim, afi gu ra-se-nos dis cu tí vel a con clu são do
Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União no sen ti do de
que “con si de ran do as cir cuns tân ci as que cer ca ram as
ocor rên ci as a que se re fe re o item an te ri or (8.1), ad mi -
tir que es ses atos de ges tão não com por tam me di da
de ca rá ter pu ni ti vo por par te do TCU, mas
tão-somente de cu nho ori en ta dor ou pe da gó gi co;”

Pre fe ri mos in ter pre tar que o fato, mes mo se
cons ta ta do não ter oca si o na do ne nhum pre ju í zo ao
Erá rio (fato não ci ta do no pro nun ci a men to do TCU),
cons ti tu iu um ato pra ti ca do com gra ve in fra ção à
norma le gal e cons ti tu ci o nal, su je i to, des sa for ma,
à pe na li da de pre vis ta no in ci so II do art. 58 da Lei

nº 8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da
União). Aliás, essa foi a pro pos ta uni for me da uni da de 
téc ni ca e do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU.

No en tan to, di an te da in tem pes ti vi da de do exa -
me da ma té ria, con clu í mos pelo ar qui va men to do pro -
ces so, con si de ran do ain da que:

– o pro ce di men to foi sus pen so no pró prio exer -
cí cio de 1995;

– a con clu são da uni da de téc ni ca do TCU de
que o pro ce di men to em co men to pos si bi li tou a
“....re a li za ção de des pe sas que não ob ti ve ram a apro -
va ção quer do Con gres so Na ci o nal, quer do Pre si -
den te da Re pú bli ca...”, afas ta qual quer pos si bi li da de
de res pon sa bi li za ção des sa au to ri da de;

– o as sun to será ob je to de per ti nen te aná li se do
TCU por oca sião do jul ga men to das con tas/1995 das
uni da des en vol vi das com o re fe ri do pro ce di men to;

– as de ma is de ter mi na ções do Tri bu nal de Con -
tas da União em sua De ci são nº 401/97 são ade qua -
das para sa nar as even tu a is pen dên ci as e pre ve nir fu -
tu ras ocor rên ci as de prá ti cas se me lhan tes.

II – Voto

Di an te da aná li se em pre en di da, opi na mos pelo
ar qui va men to do pro ces so, so li ci tan do, não obs tan te,
a aten ção dos emi nen tes pa res para dois te mas, evi -
den ci a dos nes sa e em al gu mas ou tras oca siões, que
es tão a exi gir uma ime di a ta re gu la men ta ção pelo
Con gres so Na ci o nal:

a) a de fi ni ção de pra zos para res pos ta do TCU
às de man das des te Par la men to;

b) a re gu la men ta ção do rito es ta be le ci do no
art. 72 da Cons ti tu i ção Fe de ral para apu ra ção de in dí -
ci os de des pe sas não au to ri za das.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO:

REQUERIMENTO Nº 1.426, DE 1995

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor José Sar ney,

Com fun da men to no dis pos to no in ci so IV do
art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i ro a Vos sa
Exce lên cia que, ou vi do o Ple ná rio, seja so li ci ta do, ao
Tri bu nal de Con tas da União, que se pro nun cie so bre a
le ga li da de do pro ce di men to que es ta ria sen do ado ta do 
pelo Po der Exe cu ti vo de cri a ção de “Do ta ções Orça -
men tá ri as Pen den tes de Au to ri za ção Le gis la ti va”.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to tem por fi na li da de ob -
ter da dos que per mi tam a esta Casa exer cer uma de
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suas mais im por tan tes fun ções, qual seja a de apro -
var o Orça men to e fis ca li zar sua exe cu ção.

Ora, se do ta ções or ça men tá ri as são cri a das
sem a im pres cin dí vel apro va ção le gis la ti va, ne ces sá -

rio se faz que o Con gres so Na ci o nal de las tome co -
nhe ci men to, para co i bi-las, se for o caso.

Cons ta, Se nhor Pre si den te, do acom pa nha men -
to or ça men tá rio man ti do pelo Pro da sen, o es tra nho tí -
tu lo “Do ta ções Orça men tá ri as
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PARECER Nº 240, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le so bre o Di ver sos nº 7, de 1998
(nº 4/98, na ori gem), que tra ta do Re que -
ri men to nº 1/98, do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, so li ci tan do a ins pe ção, se gui da de
to ma da de con tas es pe ci al, pelo Tri bu nal
de Con tas da União – TCU, jun to à Co -
mis são Per ma nen te de Li ci ta ção do Insti -
tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci a is –
INPE, re fe ren te à Con cor rên cia nº 1/97 –
SJC.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Tra ta-se de de nún ci as de ir re gu la ri da des em
pro ces so li ci ta tó rio efe tu a das pela Avi brás e suas
con sor ci a das, re sul tan te da des clas si fi ca ção em con -
cor rên cia para cons tru ir três sa té li tes or bi ta is para o
INPE, ava li a da em US$60 mi lhões.

Essas de nún ci as re ce be ram des ta que na im -
pren sa na ci o nal, em me a dos de mar ço de 1998, e
sen si bi li za ram o Se na dor Edu ar do Su plicy, bem como 
esta CFC, para a even tu al par ci a li da de na con du ção
do pro ces so li ci ta tó rio re la ti vo à exe cu ção de pro je to,
fa bri ca ção, in te gra ção, mon ta gem, tes tes e qua li fi ca -
ção de um Con jun to de Pla ta for mas Mul ti mis são dos
Sa té li tes da Mis são Espa ci al Com ple ta Bra si le i ra
(MECB), cons ti tu í do de uma uni da de prin ci pal e duas
uni da des op ci o na is.

O cer ne da con tro vér sia re si de na des qua li fi ca -
ção téc ni ca da pro pos ta for mu la da pela Avi brás e
con sor ci a dos, por quan to con si de ra da de alto ris co.
Des sa for ma, o INPE en ten deu que os even tu a is atra -
sos no pro gra ma, de cor ren tes dos ajus tes ne ces sá ri -
os em vir tu de da tec no lo gia ino va do ra, po de ri am
com pro me tê-lo ir re me di a vel men te. Já o con sór cio
vis lum brou in dí ci os de ir re gu la ri da des ten den tes a
de cre tar a nu li da de do jul ga men to das pro pos tas.

Des sa for ma, a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral apro vou, em 10 de mar -
ço de 1999, o Re que ri men to nº 1/98, de au to ria do Se -
na dor Edu ar do Su plicy, re que ren do ao TCU as pro vi -
dên ci as emen ta das. Re qui si tou-se o au xí lio do TCU,
em face da com ple xi da de da ma té ria e das com pe -

tên ci as do ór gão au xi li ar de con tro le ex ter no, dis cri mi -
na das no art. 71 da Lei Ma i or. Até o mo men to, en tre -
tan to, não hou ve res pos ta à so li ci ta ção, efe tu a da pela 
CFC por meio do Ofi cío nº 4/98, de 13 de mar ço de
1998.

Bus can do in for ma ções mais re cen tes, es ta be le -
ceu-se con ta to te le fô ni co com o Pre si den te da Co -
mis são Espe ci al de Li ci ta ção, em 6-4-1999. Apu -
rou-se que, além dos pro ces sos tra mi tan do no TCU,
hou ve sen ten ça da Jus ti ça Fe de ral, de ter mi nan do a
re a va li a ção das pro pos tas téc ni cas. Ou seja, por de ci -
são ju di ci al, foi anu la da a des qua li fi ca ção téc ni ca ob -
je to da con tro vér sia e cons ti tu iu-se nova co mis são
téc ni ca. Essa co mis são, que in clui duas pes so as es -
tra nhas ao INPE, de ci di rá so bre as so lu ções téc ni cas
ofe re ci das no pra zo de até o fi nal do mês de abril, se -
gun do in for mou o INPE.

Ante o ex pos to, cabe su ge rir que se edi tem pro -
po si ções le gis la ti vas, con for me ane xo, vi san do a:

I – con ce der pra zos para o aten di men to das so li -
ci ta ções ema na das das co mis sões de qual quer das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal. Tal pro po si ção po de -
ria as su mir a for ma de novo pa rá gra fo, acres ci do ao
art. 71 da Lei Ma i or. Tal pro ce di men to, to da via, deve
ater-se aos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
que não re ser vou a ini ci a ti va às Co mis sões das Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal;

II – re gu la men tar a ma nu ten ção de re gis tros de
an da men to dos pro ces sos li ci ta tó ri os na Inter net pe -
los ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral por meio
de lei or di ná ria.

II – Voto

Con si de ran do a aná li se em pre en di da, pro po -
mos que a CFC tome co nhe ci men to da ma té ria, bem
como de li be re pelo ar qui va men to do pro ces sa do e
pela apro va ção da pro po si ção em ane xo, com ful cro
no art. 133, in ci sos III e V, alí nea a, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te,  – Fre i tas Neto, Re la tor (ad
hoc) – Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Alber to
Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – José Edu ar do Du -
tra – Wel ling ton Ro ber to – He lo í sa He le na – Ri car -
do San tos.
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                                           PROJETO A QUE SE REFERE O PARECER:



As re co men da ções cons tan tes do Pa -
re cer nº 240, de 2001, da Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le, se rão pro vi den ci a das
pela Mesa.

PARECER Nº 241 , DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le so bre o Di ver sos nº 35, de 1996 
(nº 307/96, na ori gem),  que en ca mi nha
Re la tó rio das Ati vi da des do Tri bu nal de
Con tas da União, re fe ren te ao exer cí cio
de 1995.

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

O Tri bu nal de Con tas da União (TCU) en ca mi -
nha ao Pre si den te do Con gres so Na ci o nal re la tó rio
das suas ati vi da des, re fe ren te ao exer cí cio de 1995,
em cum pri men to ao dis pos to no § 4º do art. 71 da Lei
Ma i or, bem como ao art. 90 da Lei nº 8.443, de 16 de
ju nho de 1992 (Lei Orgâ ni ca do TCU).

I.1 – O Con tro le Exter no e o TCU

O exer cí cio do con tro le ex ter no pelo Po der Le -
gis la ti vo jus ti fi ca-se pela ne ces si da de de ele co nhe -
cer as ano ma li as e as ile ga li da des en con tra das, bem
como sua re le vân cia, ex pres sa em ter mos fi nan ce i -
ros, de modo a pro mo ver aper fe i ço a men tos que pre -
vi nam a re pe ti ção des sas ir re gu la ri da des.

De toda a sor te, fo ram jul ga dos ou apre ci a dos
11.086 pro ces sos no pe río do em apre ço (Qu a dro nº
4 – fl. 14 do re la tó rio). Ape nas 5% des ses pro ces sos 
se re fe rem a au di to ri as, ins pe ções e le van ta men tos,
en quan to 33% cor res pon dem a to ma das e pres ta -
ções de con tas (Grá fi co nº 1 – fl. 15).

Dos 3.580 pro ces sos jul ga dos, re fe ren tes a to -
ma das e pres ta ções de con tas, 565 con tas fo ram
con si de ra das ir re gu la res, con de nan do-se os res pon -
sá ve is ao re co lhi men to do to tal de 14.926.188,82
UFIR (R$14.582.886,47, em abril de 1999). La men -
ta vel men te, não fo ram se gre ga dos os va lo res cor -
res pon den tes aos pre ju í zos ca u sa dos ao erá rio da -
que les con cer nen tes às mul tas.
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Ou tros sim, a ine fi cá cia das con de na ções e das
co bran ças exe cu ti vas pelo TCU é ma te ri a li za da no
Qu a dro nº 5, re co nhe cen do a pró pria Cor te que ”a
efe ti vi da de dos re sul ta dos da ação fis ca li za do ra do
TCU é, la men ta vel men te, in sig ni fi can te“ (fl. 17). De
fato, ve ri fi ca-se no ci ta do de mons tra ti vo que, du ran te
os exer cí ci os de 1991 a 1995, fo ram con de na dos
3.582 res pon sá ve is. Hou ve 1.782 au tos de co bran ça
exe cu ti va (87.918.323,77 UFIR). Con tu do, per ma ne -
cem em an da men to 1.672 pro ces sos, cor res pon den -
tes a 94% das exe cu ções. Os va lo res res sar ci dos re -
pre sen ta ram ape nas 0,18% dos va lo res de vi dos, ou
seja, 155.446,09 UFIR.

A res pe i to des sa ma té ria, afir ma o TCU que “a
de ci são do Tri bu nal da qual re sul te im pu ta ção de dé -
bi to ou co mi na ção de mul ta tor na a dí vi da lí qui da e
cer ta e tem efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo” (fls. 16). Con -
tra di to ri a men te, a se guir ale ga: ”É pre ci so con fe rir efi -
cá cia prá ti ca às de ci sões do TCU, cri ar me ca nis mos
de co a ção ca pa zes de re du zir o ní vel de im pu ni da de
exis ten te no País" (fls. 17).

Sob o tó pi co ”Au xí lio Pres ta do ao Con gres so
Na ci o nal“, o TCU des ta cou o aco lhi men to de 39 so li -
ci ta ções, em 1995 (fls. 18 e 19), sem es pe ci fi car as
res pec ti vas pro vi dên ci as:

a) re a li za ção de es tu do acer ca da exe cu ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra do Fun do de Esta bi li za ção
Fis cal e do seu im pac to so bre as trans fe rên ci as cons -
ti tu ci o na is aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os;

b) ma ni fes ta ção a res pe i to do De cre to nº 1.358,
de 1994, que dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre
as re ce i tas e des pe sas na exe cu ção or ça men tá ria do
exer cí cio de 1994;

c)re a li za ção de au di to ria nos Po de res Ju di ciá rio 
e Le gis la ti vo (sem es cla re cer o ob je to nem os re sul ta -
dos);

d)fis ca li za ção dos re cur sos li be ra dos para o re i -
ní cio de obras ina ca ba das e re a li za ção de au di to ri as
nas 113 obras pri o ri za das pela res pec ti va Co mis são
Tem po rá ria do Se na do Fe de ral.

Ain da em au xí lio ao Con gres so Na ci o nal, o TCU
re a li zou 50 au di to ri as e ins pe ções so li ci ta das e ce deu
14 Ana lis tas de Fi nan ças e Con tro le Exter no a co mis -
sões téc ni cas ou de in qué ri to ao lon go de 1995 (fl. 19).

Com re la ção às con tas do Pre si den te da Re pú -
bli ca re la ti vas ao exer cí cio de 1994, in for ma o re la tó -
rio que o pa re cer do TCU foi ”no sen ti do da apro va ção 
das con tas, po rém com uma sé rie de res sal vas“ (fl.
20). Mas de i xou de es pe ci fi car a es pé cie e a im por -
tân cia das alu di das res sal vas.

Re fe rin do-se à fis ca li za ção das “Con tas Na ci o -
na is das Empre sas Mul ti na ci o na is”, o TCU in for ma
que, ao exa mi nar as con tas de 1992 da Itaipu
Binacional:

“o Ple ná rio en ten deu ser im pos sí vel o
exer cí cio, pelo TCU, de ação ju ris di ci o nal
so bre essa em pre sa ante a au sên cia de
pre vi são, nes se sen ti do, nos atos que a re -
gem”, acres cen tan do que “faz-se ne ces sá ria 
a mo di fi ca ção das suas nor mas es ta tu tá ri as 
e re gi men ta is, em co mum acor do com o Pa -
ra guai, com vis tas a per mi tir a fis ca li za ção
pelo TCU”“(fl. 24).

Ao con clu ir tal di ag nós ti co, o TCU po de ria su ge rir 
pro je tos de al te ra ções no es ta tu to e no re gi men to da
ci ta da em pre sa, de modo a exer cer a am pla ação fis -
ca li za do ra que a Cons ti tu i ção bra si le i ra lhe con fe riu.

Com re la ção ao acom pa nha men to da ar re ca da -
ção e fis ca li za ção da re nún cia de re ce i tas, o re la tó rio
re gis tra que se re a li za ram 9 fis ca li za ções, sem men -
ci o nar re sul ta dos (fls. 28 e 29). Acres cen ta que a re a li -
za ção de fis ca li za ções nes sa área tem sido mar ca da
por di fi cul da des, em bo ra só ex pli ci te o aces so a in for -
ma ções pro te gi das pe los si gi los fis cal e ban cá rio.
Escla re ce ter fir ma do en ten di men to de que o si gi lo
fis cal a que se re fe re o art. 198 da Lei nº 5.172/66 (Có -
di go Tri bu tá rio Na ci o nal) não se apli ca ria às ações de
fis ca li za ção do TCU (em di ver gên cia à tra di ci o nal
exe ge se do Mi nis té rio da Fa zen da).

O re la tó rio tam bém afir ma que, no le van ta men to 
re a li za do em ór gãos e uni da des do Po der Ju di ciá rio,
abran gen do pro ce di men tos de ar re ca da ção de cus -
tas ju di ci a is, o Tri bu nal de ci diu co mu ni car ao Con se -
lho da Jus ti ça Fe de ral as fa lhas e ir re gu la ri da des de -
tec ta das (fl. 29). Infe liz men te, não cons tam rol das fa -
lhas ou das de ma is pro vi dên ci as ado ta das.

Me re ce des ta que a sus ta ção, pelo Con gres so
Na ci o nal, da exe cu ção do con tra to fir ma do en tre a
Fun da ção Uni ver si da de de Mato Gros so do Sul e a
Assis tên cia ao Me nor Enfer mo, por con tra ri ar os di ta -
mes da lei, após co mu ni ca ção efe tu a da pelo TCU (fl.
29). Isso de mons tra que a ar ti cu la ção en tre es ses ór -
gãos é pos sí vel e de se já vel.

No to can te às ati vi da des ad mi nis tra ti vas, vale
men ci o nar o au men to do nú me ro de ser vi do res do
qua dro de pes so al da Se cre ta ria do TCU, em vir tu de
da cri a ção de car gos pela Lei nº 8.968, de 28 de de -
zem bro de 1994.
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Já a exe cu ção or ça men tá ria de 1995 cor res pon -
deu a 99,30% da do ta ção, re pre sen tan do R$237 mi -
lhões.

Ain da no pe río do em exa me, hou ve as si na tu ra
de vá ri os con vê ni os e acor dos na ci o na is e in ter na ci o -
na is. Des sa ma ne i ra, fir ma ram-se ins tru men tos de
co o pe ra ção com a Advo ca cia-Ge ral da União (AGU),
o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral (MPF) e o Pro da sen, en -
tre ou tros. Ade ma is, fo ram as si na dos Acor dos de Co -
o pe ra ção Téc ni ca com a Au di to ria Ge ral da Argen ti na 
e a Con tro la do ria Ge ral do Chi le.

I.2 – Con si de ra ções Fi na is
Há que se res sal var a ca rên cia de in for ma ções

im pres cin dí ve is para que o Con gres so Na ci o nal pro -
ce da à fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, 
ope ra ci o nal e pa tri mo ni al de man da da pelo art. 90 da
Lei Orgâ ni ca da Cor te de Con tas (Lei nº 8.443, de 16
de ju lho de 1992). A re a li da de fá ti ca, por tan to, re cla -
ma aper fe i ço a men to le gis la ti vo que apri mo re o exer -
cí cio do con tro le ex ter no, a car go do Con gres so Na ci -
o nal. Nes se sen ti do, é mis ter que se edi te nor ma re -
gu la men ta do ra do con te ú do mí ni mo e da for ma de
apre sen ta ção do re la tó rio de ati vi da des da Cor te de
Con tas.

II – Voto

Isso pos to, pro po mos que os no bres pa res (a)
to mem co nhe ci men to do re la tó rio das ati vi da des do
TCU, con cer nen tes ao exer cí cio de 1995 e (b) de li be -
rem pelo ar qui va men to do pro ces sa do, com ful cro no
art. 133, in ci so II, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to, Re la -
tor – Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Fre i tas Neto
– Ju vên cio da Fon se ca – Ge ral do Althoff – Fran ce -
li no Pe re i ra – Mo re i ra Men des – Alber to Sil va –
Fer nan do Ma tu sa lém.

PARECER Nº 242, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 37, de 2000,
ten do como 1º se cre tá rio o Se na dor Mo -
re i ra Men des, que dis põe so bre a re gu la -
ri za ção da si tu a ção dos in te gran tes da
car re i ra po li ci al mi li tar do ex-Território
Fe de ral de Ron dô nia.

Relator: Se na dor Romeu Tuma
Re la tor ad hoc: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, nos ter mos
do art. 356, ca put, do Re gi men to Inter no, a pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção em epí gra fe, subs cri ta por
qua ren ta e cin co Se na do res, que ob je ti va cons ti tu ir
qua dro em ex tin ção da ad mi nis tra ção fe de ral os in te -
gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar do ex-Território Fe -
de ral de Ron dô nia que se en con tra vam no exer cí cio
re gu lar da fun ção na data da trans for ma ção do re fe ri -
do Ter ri tó rio em Esta do.

Esta be le ce, ade ma is, que os men ci o na dos ser -
vi do res po li ci a is con ti nu a rão pres tan do ser vi ços ao
Esta do de Ron dô nia, na con di ção de ce di dos, sub -
me ten do-se, po rém, às dis po si ções le ga is e re gu la -
men ta res a que está su je i ta a res pec ti va Cor po ra ção
Mi li tar, ob ser va das as atri bu i ções de fun ções com pa -
tí ve is com seu grau hi e rár qui co.

Os au to res jus ti fi cam a sua pro pos ta ale gan do
que seja con ce di do o mes mo tra ta men to dado pelo
cons ti tu in te de ri va do aos in te gran tes da car re i ra po li -
ci al mi li tar dos Ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is do Ama pá e de
Ro ra i ma, na for ma do dis pos to do art. 31 da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, que es ta be le ceu a Re -
for ma Admi nis tra ti va.

Des se modo, pre ten dem re pa rar o que en ten -
dem ter sido um cla ro equí vo co e in jus ti ça do Se na do
Fe de ral para com os po li ci a is mi li ta res do ex-Ter ri tó rio 
de Ron dô nia ao não per mi tir que fos se emen da da a
pro pos ta que re sul tou na re fe ri da EC nº 19/98, sob a
jus ti fi ca ti va de se evi tar que a ma té ria re tor nas se à
Câ ma ra dos De pu ta dos, não obs tan te ter ha vi do, por
oca sião de sua tra mi ta ção nes ta Casa, am plo en ten -
di men to a esse res pe i to en tre os mem bros da ban ca -
da do Esta do de Ron dô nia e o Go ver no Fe de ral.

Não fo ram apre sen ta das emen das du ran te o
pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Voto

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art. 356,
ca put, do Re gi men to Inter no, emi tir pa re cer, in clu si ve 
quan to ao mé ri to, so bre pro pos tas de emen da à
Cons ti tu i ção.

Con cor da mos com os ar gu men tos dos au to res
da pro pos ta, pois en ten de mos que o tra ta men to con -
ce di do pelo cons ti tu in te de ri va do aos in te gran tes da
car re i ra po li ci al mi li tar dos ex-Territórios Fe de ra is do
Ama pá e de Ro ra i ma, me di an te a Emen da Cons ti tu ci -
o nal nº 19, de 1998, de ve ria ter sido dado, tam bém,
aos in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar do
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ex-Território Fe de ral de Ron dô nia, ten do em vis ta o
prin cí pio da igual da de, ex pres sa men te pre vis to no
ca put do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ade ma is, pre ten dem os au to res da pro pos ta
tão-somente re pa rar a in co e rên cia le gis la ti va que se
re co nhe cia exis tir na pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que re sul tou na re fe ri da Emen da Cons ti tu ci o nal
que es ta be le ceu a Re for ma Admi nis tra ti va, mas que
não foi fe i ta quan do da sua tra mi ta ção nes ta Casa
sob o ar gu men to de que a al te ra ção da pro pos ta im -
pli ca ria o seu re tor no à Casa de ori gem.

Assim, não há o que con tes tar quan to ao mé ri to
da pro pos ta ten do em vis ta o seu ele va do pro pó si to
de jus ti ça. Ade ma is, é ir ri só rio o au men to de des pe -
sas da União com esse acrés ci mo de pes so al se a
pro pos ta for apro va da, em ra zão de ser pe que no o
nú me ro de po li ci a is na ati va e re for ma dos e de seus
pen si o nis tas a se rem be ne fi ci a dos, pois já trans cor re -
ram qua se duas dé ca das des de a data da cri a ção do
Esta do de Ron dô nia me di an te trans for ma ção do Ter -
ri tó rio Fe de ral com o mes mo nome, quan do es ta vam
no exer cí cio de suas fun ções os po li ci a is que os au to -
res da pro pos ta pre ten dem in clu ir em qua dro em ex -
tin ção da ad mi nis tra ção fe de ral.

Se no mé ri to a pro pos ta só me re ce, s.m.j., en cô -
mi os, nada te mos a ob je tar quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de e re gi men ta li da de, pois en ten de -
mos que a pro pos ta ob ser va a re gra cons ti tu ci o nal
que exi ge nú me ro mí ni mo de sig na tá ri os e veda
emen da à Cons ti tu i ção, na vi gên cia de in ter ven ção
fe de ral, de es ta do de de fe sa ou de es ta do de sí tio,
que tra te de ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen -
da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da na atu al ses -
são le gis la ti va e ten da a abo lir a for ma fe de ra ti va do
Esta do, o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co, a
se pa ra ção dos Po de res e os di re i tos e ga ran ti as in di -
vi du a is (art. 60, I, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Cons ti tu i ção e
arts. 354, §§ 1º e 2º, e art. 373 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral – RISF). Tam bém, não in cor re na
pro i bi ção pre vis ta no art. 371 do RISF, em ra zão de a
pro pos ta não vi sar a al te ra ção de dis po si ti vos sem
cor re la ção en tre si.

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 37, de
2000.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
Osmar Dias – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Ro me ro
Jucá – Fran ce li no Pe re i ra – José Agri pi no – Jef fer -
son Pé res – Álva ro Dias – Ade mir Andra de – Lú cio 
Alcân ta ra (sem voto por es tar com ple to o nº de ti tu la -
res do PSDB) – Maguito Vilela – Sérgio Machado –
Sebastião Rocha –  Wellington Roberto – Ramez
Tebet.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

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 Pais a in vi o la bi li -
da de do di re i to á vida, á li ber da de, ái gual da de, á se -
gu ran ça e á pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

Sub se ção 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:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ -
ma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem bléi as Le -

gisl ati vas das uni da des da Fe de ra ção, ma ni fes tan -
do-se, cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus
mem bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser emen da da
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fe -
sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta da em cada
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, con si -
de ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin -
tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será pro mul ga da
pe las Me sas da Cã ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral, com o res pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a pro pos ta
de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º – A ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen -

da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da não pode ser
ob je to de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti va.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19,
DE 04 DE JUNHO DE 1998

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas da Admi nis tra ção
Pú bli ca, ser vi do res e agen tes po lí ti cos,
con tro le de des pe sas e fi nan ças pú bli cas 
e cus te io de ati vi da des a car go do Dis tri -
to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 31. Os ser vi do res pú bli cos fe de ra is da ad mi -

nis tra ção di re ta e in di re ta, os ser vi do res mu ni ci pa is e os 
in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar dos ex-Ter ri tó ri os
Fe de ra is do Ama pá e de Ro ra i ma, que com pro va da -
men te en con tra vam-se no exer cí cio re gu lar de suas
fun ções pres tan do ser vi ços àque les ex-Ter ri tó ri os na
data em que fo ram trans for ma dos em Esta dos; os po li -
ci a is mi li ta res que te nham sido ad mi ti dos por for ça de lei 
fe de ral, cus te a dos pela União; e, ain da, os ser vi do res
ci vis nes ses Esta dos com vin cu lo fun ci o nal já re co nhe -
ci do pela União, cons ti tu i rão qua dro em ex tin ção da ad -
mi nis tra ção fe de ral, as se gu ra dos os di re i tos e van ta -
gens ine ren tes aos seus ser vi do res, ve da do o pa ga -
men to, a qual quer ti tu lo, de di fe ren ças re mu ne ra tó ri as
....................................................................................

PARECER Nº  , DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de
Emen da àCons ti tu i ção nº 37, de 2000,
que Dis põe so bre a re gu la ri za çâo da si -
tua çâo dos in te gran tes da car re i ra po li -
ci al mi li tar do ex-Território Fe de ral de
Ron dô nia.

Relator:Se na dor Romeu Tuma

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, nos ter mos
do art. 356, cap ta, do Re gi men to Inter no, a pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção em epí gra fe, subs cri ta por
qua ren ta e cin co Se na do res, que ob je ti va cons ti tu ir
qua dro em ex tin ção da ad mi nis tra ção fe de ral os in te -
gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar do ex-Território Fe -
de ral de Ron dô nia que se en con tra vam no exer cí cio
re gu lar da fun ção na data da trans for ma ção do re fe ri -
do Ter ri tó rio em Esta do.

Esta be le ce, ade ma is, que os men ci o na dos ser -
vi do res po li ci a is con ti nu a rão pres tan do ser vi ços ao
Esta do de Ron dô nia, na con di ção de ce di dos, sub -
me ten do-se, po rém, às dis po si ções le ga is e re gu la -

men ta res a que está su je i ta a res pec ti va Cor po ra ção
Mi li tar, ob ser va das as atri bu i ções de fttnções com pa -
tí ve is com seu grau hi e rár qui co.

Os au to res jus ti fi cam a sua pro pos ta ale gan do
que seja don ce di do o mes mo tra ta men to dado pelo
cons ti tu in te de ri va do aos in te gran tes da car re i ra po li -
ci al mi li tar dos Ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is do Ama pá e de
Ro ra i ma, na for ma do dis pos to do ad. 31 da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, que es ta be le ceu a Re -
for ma Admi nis tra ti va.

Des se modo, pre ten dem re pa rar o que en ten -
dem ter sido um cla ro equí vo co e in jus ti ça do Se na do
Fe de ral para com os po li ci a is mi li ta res do ex-Ter ri tó rio 
de Ron dô nia ao não per mi tir que fos se emen da da a
pro pos ta que re sul tou na re fe ri da EC nº 19/98, sob a
jus ti fi ca ti va de se evi tar que a ma té ria re to mas se à
Câ ma ra dos De pu ta dos, não obs tan te ter ha vi do, por
oca sião de sua tra mi ta ção nes ta Casa, am plo en ten -
di men to a esse res pe i to en tre os mem bros da ban ca -
da do Esta do de Ron dô nia e o Go ver no Fe de ral.

Não fo ram apre sen ta das emen das du ran te o
pra zo re gi men tal.

E o re la tó rio.

II – Voto

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do ad. 356,
ca put, do Re gi men to Inter no, emi tir pa re cer, in clu si ve 
quan to ao mé ri to, so bre pro pos tas de emen da à
Cons ti tu i ção.

Con cor da mos com os ar gu men tos dos au to res
da pro pos ta, pois en ten de mos que o tra ta men to con -
ce di do pelo cons ti tu in te de ri va do aos in te gran tes da
car re i ra po li ci al mi li tar dos ex-Territórios Fe de ra is do
Ama pá e de Ro ra i ma, me di an te a Emen da Cons ti tu -
ci o nal  nº 19, de 1998, de ve ria ter sido dado, tam bém,
aos in te gran tes da car re i ra po li ci al mi li tar do
ex-Território Fe de ral de Ron dô nia, ten do em vis ta o
prin cí pio da igual da de, ex pres sa men te pre vis to no
ca put do artº da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ade ma is, pre ten dem os au to res da pro pos ta
tão-so men te re pa rar a in co e rên cia le gis la ti va que se
re co nhe cia exis tir na pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que re sul tou na re fe ri da Emen da Cons ti tu ci o nal
que es ta be le ceu a Re for ma Admi nis tra ti va, mas que
não foi fe i ta quan do da sua tra mi ta ção nes ta Casa
sob o ar gu men to de que a al te ra ção da pro pos ta im -
pli ca ria o seu re to mo à Casa de ori gem.

Assim, não há o que con tes tar quan to ao mé ri to
da pro pos ta ten do em vis ta o seu ele va do pro pó si to
de jus ti ça. Ade ma is, é ir ri só rio o au men to de des pe -
sas da União com esse acrés ci mo de pes so al se a
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pro pos ta for apro va da, em ra zão de ser pe que no o
nú me ro de po li ci a is na ati va e re for ma dos e de seus
pen si o nis tas a se rem be ne fi ci a dos, pois já trans cor re -
ram qua se duas dé ca das des de a data da cri a ção do
Esta do de Ron dô nia me di an te trans for ma ção do Ter -
ri tó rio Fe de ral com o mes mo nome, quan do es ta vam
no exer cí cio de suas fun ções os po li ci a is que os au to -
res da pro pos ta pre ten dem in clu ir em qua dro em ex -
tin ção da ad mi nis tra ção fe de ral.

Se no mé ri to a pro pos ta só me re ce, s.m.j., en cô -
mi os, nada te mos a ob je tar quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de e re gi men ta li da de, pois en ten de -
mos que a pro pos ta ob ser va a re gra cons ti tu ci o nal
que exi ge nú me ro mí ni mo de sig na tá ri os e veda
emen da à Cons ti tu i ção, na vi gên cia de in ter ven ção
fe de ral, de es ta do de de fe sa ou de es ta do de sí tio,
que tra te de ma té ria cons tan te de pro pos ta de emen -
da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di ca da na atu al ses -
são le gis la ti va e ten da a abo lir a for ma fe de ra ti va do
Esta do, o voto di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co, a
se pa ra ção dos Po de res e os di re i tos e ga ran ti as in di -
vi du a is (art. 60, I, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Cons ti tu i ção e
arts. 354, §§ 1º e 2º, e art. 373 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral – RISF). Tam bém, não in cor re na
pro i bi ção pre vis ta no art. 371 do RISF, em ra zão de a
pro pos ta não vi sar a al te ra ção de dis po si ti vos sem
cor re la ção en tre si.

To da via, te mos ob je ções a fa zer quan to à téc ni -
ca le gis la ti va ado ta da, pois en ten de mos que não é re -
co men dá vel que pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
seja re di gi da sem que o seu con te ú do não se in te gre
ao seu tex to, cons ti tu in do, as sim, nor ma cons ti tu ci o -
nal ex tra va gan te, não obs tan te a Emen da à Cons ti tu -
ci o nal nº 19, de 1998, con te nha oito ar ti gos (arts. 25 a
31 e 33) que não se in clu em no tex to cons ti tu ci o nal
per ma nen te ou no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o -
na is Tran si tó ri as (ADCT), con tra ri an do, as sim, a sis -
te má ti ca e a uni da de da Car ta de 1988.

Tor na-se in dis pen sá vel ade quar a re da ção às
exi gên ci as da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, de
modo a in se rir o con te ú do da pro pos ta no ADCT, já
que não é pos sí vel in te grá-la no tex to per ma nen te
como se ria de me lhor téc ni ca.

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 37, de
2000, quan to ao mé ri to, à cons ti tu ci o na li da de e à re -
gi men ta li da de, nos ter mos do se guin te subs ti tu ti vo:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 37(SUBSTITUTIVO), DE 2000

Acres cen ta ar ti go ao Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as para
es ten der aos in te gran tes da car re i ra po li -
ci al mi li tar do ex-Ter ri tó rio de Ron dô nia o 
dis pos to no art. 31 da Emen da Cons ti tu -
ci o nal nº 19, de 1998.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do 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 É acres cen ta do o art. 76-A ao Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, com a se -
guin te re da ção:

“Art. 76-A. Apli ca-se aos in te gran tes da 
car re i ra po li ci al mi li tar do ex-Território Fe de -
ral de Ron dô nia o dis pos to no art. 31 da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19 de 1998.”

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, Pre si den te. Re la tor

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 92 a 111, de 2001, li -
dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na -
do de 45 dias, nos ter mos do art. 223, § 1º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral e de acor do com o art. 122, item 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) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

Of.037/01-LPSDB

Bra sí lia, 2 de maio 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 in clu ir o Se na dor
Ser gio Ma cha do, como su plen te, na com po si ção do
Blo co PSDB/PPB na Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra.

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. – Se na dor Ser gio Ma -
cha do, Lí der do Blo co PSDB/PPB.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia de sig na o Sr. Se na dor Sér gio Ma cha do para
in te grar, como Su plen te, a Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, in di ca do pela Li de ran ça do Blo co
PSDB/PPB, nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser
lido.

 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 Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 225, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, de acor do com as tra di -
ções da Casa, as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci -
men to, ocor ri do no úl ti mo dia 25, em Cu ri ti ba, do jor -
na lis ta Dino Alme i da: in ser ção em ata de voto de pe -
sar e apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Dino José Bron ze de Alme i da nas ceu em São
Fran cis co do Sul, em San ta Ca ta ri na, mas se con si -
de ra va cu ri ti ba no de co ra ção. Advo ga do, jor na lis ta e
re la ções pú bli cas, com ple tou 45 anos de jor na lis mo
no dia 6 de ou tu bro. Co me çou em 1955 no jor nal A
Tar de. Escre veu em vá ri os ou tros jor na is e re vis tas,
como o O Dia e Diá rio do Pa ra ná. Tam bém atu ou em
rá dio e te le vi são. Des de 1964, man ti nha uma co lu na
diá ria na Ga ze ta do Povo.

Os pa ra na en ses ti nham em Dino Alme i da um in -
tér pre te, não ape nas dos fa tos so ci a is, mas tam bém
das re i vin di ca ções da so ci e da de, em to das as áre as,
prin ci pal men te da cul tu ra e da as sis tên cia so ci al.

Con si de ra do um re no va dor do co lu nis mo so ci al, 
Dino, des de as suas pri me i ras re por ta gens e no tas,
se em pe nhou em dar um con te ú do jor na lís ti co ao se -
tor so ci al, fa lan do so bre po lí ti ca, ne gó ci os, arte, cu ri o -
si da des, fes tas e pro mo ções so ci a is.

Dino teve ain da des ta ca da atu a ção na vida po lí -
ti ca do Pa ra ná, ten do sido ve re a dor en tre os anos de
1997 e 2000, em cujo man da to se de di cou à cul tu ra, à 
pro mo ção so ci al e à me lho ria das con di ções de se gu -
ran ça da ci da de.

Re ce beu vá ri os prê mi os ao lon go de sua tra je tó -
ria de vida, me re cen do des ta que a “Ordem do Mé ri to
Ju di ciá rio”, en tre gue pelo Su pe ri or Tri bu nal do Tra ba -
lho, em Bra sí lia, e o “Top of Mind”, há seis anos, re sul -
ta do de pes qui sa em que foi ci ta do como jor na lis -
ta/co lu nis ta mais lem bra do do Pa ra ná.

É au tor de 12 li vros, den tre os qua is des ta -
cam-se Ban de i ran tes do Pro gres so, em três vo lu mes;

Mil Pen sa men tos Pre fe ri dos, So ci e da de Pa ra na en se
e So ci e da de Cu ri ti ba na, os dois úl ti mos com edi ções
atu a li za das, ano a ano.

Pelo in con tes tá vel pa pel que exer ceu por tan to
tem po e por tudo o que fez pelo Pa ra ná, Dino Alme i da 
se tor nou me re ce dor do mais pro fun do res pe i to por
par te de to dos nós.

Sala das Ses sões, 2 de maio de 2001. – Se na -
dor Álva ro Dias.

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

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
 O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT  AP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do a

pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.

Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri -
ção para usar da pa la vra em co mu ni ca ção ina diá vel
após a Hora do Expe di en te. Gos ta ria de ser ins cri to
em ter ce i ro lu gar.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB  GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to tam bém a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel em se gun do lu gar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
SE) – Sr. Pre si den te, igual men te gos ta ria de re que rer, 
nos ter mos re gi men ta is, que eu pu des se fa lar numa
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.)  Da mes ma for ma, se pos sí vel, gos ta ria
de fi car ins cri to em quar to lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão aten di -
dos, as se gu ran do-lhes a pa la vra por cin co mi nu tos.

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

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Mar lu ce
Pin to, por vin te mi nu tos.

07880 Qu in ta-feira   3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, 1º de
maio, co me mo ra mos o Dia do Tra ba lha dor.

É sem pre opor tu no lem brar, para a per pe tu a ção 
da his tó ria, que o 1º de maio não foi aci den tal, nem
ale a to ri a men te con sa gra do como o Dia do Tra ba lha -
dor. Esse dia tem a sua ori gem na luta dos ope rá ri os
nor te-ame ri ca nos pela re du ção de sua jor na da diá ria
de tra ba lho e pela pro te ção da mu lher ope rá ria.

Uma gre ve ge ral, con vo ca da pe los ope rá ri os
ame ri ca nos no 1º de maio de 1886, teve um trá gi co
fim. Um ar te fa to ex plo si vo, de i xa do em meio a um pa -
cí fi co co mí cio, ex plo diu ca u san do a mor te de sete po -
li ci a is. Tal fato cul mi nou com a pri são de oito lí de res
sin di ca is – os fa mo sos ”8 de Chi ca go“ , dos qua is cin -
co fo ram in cri mi na dos e con de na dos à mor te pela for -
ca. As exe cu ções fo ram con su ma das um ano de po is,
em 1887. Con ta-nos a his tó ria, in fe liz men te, que o
fato ge ra dor de tan ta dor e an gús tia ja ma is foi de vi da -
men te es cla re ci do.

Como se vê, exis te uma am pla sig ni fi ca ção de
luta nes se dia de di ca do ao tra ba lha dor. Ofi ci al men te,
a con sa gra ção do 1º de maio como o Dia Inter na ci o -
nal do Tra ba lha dor foi de ci di do num con gres so in ter -
na ci o nal de tra ba lha do res, re a li za do em Pa ris no ano
de 1890, e, pos te ri or men te, aca ta do por ou tros pa í -
ses. No Bra sil, a data pas sou a ser ofi ci al a par tir de
1902.

Em ho me na gem ao tra ba lha dor bra si le i ro, por -
tan to, é que faço as re fle xões de ago ra.

O tra ba lho, to dos sa be mos, é o mais no bre com -
po nen te da fun ção pro du ti va da so ci e da de. Mes mo
que a pro du ção seja re sul tan te da con ju ga ção ca pi -
tal/tra ba lho, ape nas o tra ba lho é dig no de ser uma ex -
pres são ma i or da pes soa hu ma na.

Toda e qual quer van ta gem que pos sa o ca pi tal
dar a quem o pos sua deve ser an te ce di da de hon ra,
ho nes ti da de e dig ni da de do tra ba lho que o ori gi nou.
Sem las tro e sem tra ba lho, o ca pi tal ma cu la a dig ni da -
de de quem o pos sui.

É a par tir des tas má xi mas – hon ra, dig ni da de e
éti ca  que cada um de nós, bra si le i ros, ame ri ca nos,
eu ro pe us – en fim, toda a hu ma ni da de , de ve mos exa -
mi nar a ques tão das re la ções en tre o ca pi tal e o tra ba -
lho. Prin ci pal men te ago ra, na al de ia glo bal qua se sem 
fron te i ras em que vi ve mos e onde, sem dú vi da, te re -
mos que ade quar ma té ri as que le gis lam so bre o
tema, e mes mo ela bo rar no vas pro pos tas que pro te -
jam os que tra ba lham.

O tra ba lho, na vi são dos cons ci en tes e pos su i -
do res de bom sen so, não é uma mer ca do ria em le i lão, 
que se com pra pelo me nor pre ço do mer ca do; nem é,
para nós que as sim so mos, um pe da ço de vida que se 
alu ga por de ter mi na do. O tra ba lho, numa con cep ção
mais ade qua da, é um va lor hu ma no ím par, ine ren te à
pró pria con di ção de es tar vivo, que se mo bi li za para a
re a li za ção de uma obra dig na. E quan do ocor re essa
mo bi li za ção, não há como dis tin guir o va lor do tra ba -
lho do va lor da pes soa hu ma na.

E onde há tra ba lho, Sr. Pre si den te, há sa lá rio.
Re fle tin do so bre esse, é opor tu no di zer que sa lá rio
não é o sim ples pa ga men to por um tra ba lho re a li za do. 
O sa lá rio não é ape nas o pre ço pago por um in su mo
da pro du ção. O sa lá rio, an tes e aci ma de tudo, é a
con tra par ti da ma te ri al a que o tra ba lha dor tem ab so -
lu to di re i to por sua par ti ci pa ção no em pre en di men to
pro du ti vo. O sa lá rio, para o tra ba lha dor, é fru to re sul -
tan te de seus co nhe ci men tos, de seus es for ços, de
sua de di ca ção, do de ver cum pri do, da obra re a li za da.
Sa lá rio, para o tra ba lha dor, deve, por di re i to, ga ran -
tir-lhe to dos os re qui si tos ne ces sá ri os a uma vida dig -
na: ali men ta ção, edu ca ção, sa ú de, ha bi ta ção e la zer.
E, ao tra ba lha dor – não im por ta sua con di ção ou qua -
li fi ca ção, não im por ta se au tô no mo, se as sa la ri a do,
se ar te são ou in te lec tu al, na ci da de ou no cam po ,
não pode fal tar o tra ba lho.

O tra ba lho, qual quer que seja ele, deve ser o ca -
mi nho mais cur to, mais am plo e mais lim po para que o 
ho mem re a li ze suas as pi ra ções, pois nada é tão trá gi -
co, tão de su ma no, do que uma fa mí lia as sen ta da à
mesa sem o pão de cada dia, em vir tu de de que o pai
ou a mãe, de sem pre ga dos, não têm como pro ver a
ali men ta ção dos pró pri os fi lhos.

Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas, mu i to te -
mos o que co me mo rar no en gran de ci men to des ta Na -
ção, par ti cu lar men te nes ta úl ti ma dé ca da. Mu i to, po -
rém, ain da nos fal ta para que a re a li da de do tra ba lha -
dor bra si le i ro se en ca i xe nas mi nhas pa la vras ini ci a is.

É mais do que jus to enal te cer mos os fa tos po si -
ti vos ha vi dos, mas tam bém é pre ci so abra çar mos
com mais for ça, mais von ta de e mais ve e mên cia o
mu i to que ain da fal ta e que ca u sa afli ção e de ses pe ro
em mi lha res de fa mí li as em solo pá trio.

Da dos ofi ci a is do IBGE nos dão con ta de que
nos so País me lho rou al guns ín di ces so ci a is nos úl ti -
mos dez anos, res sal va das al gu mas ex ce ções lo ca li -
za das.

No ge ral, ti ve mos que da da mor ta li da de in fan til
em tor no de 20%, e o anal fa be tis mo de cres ceu, pas -
san do dos 17,2% da po pu la ção em 1992 para 13,3%
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no fim do mi lê nio. Ampli a mos o aces so de nos sas cri -
an ças na es co la, ul tra pas san do o per cen tu al dos
90% no en si no fun da men tal, e nos or gu lha sa ber que
o ín di ce das re si dên ci as bra si le i ras aten di das com
água ca na li za da, es go to sa ni tá rio e co le ta de lixo su -
biu para 62,3%, quan do, em 1992, era de 53%. Em
face dis so, hou ve no tá vel au men to da ex pec ta ti va de
vida dos bra si le i ros.

Con tu do, pa ra le las a es sas boas no tí ci as, per -
sis tem as más.

Se fo mos mun di al men te re co nhe ci dos como um 
dos pa í ses em de sen vol vi men to que mais avan ça ram 
po si ti va men te nos in di ca do res da mor ta li da de in fan til, 
per ma ne ce fla gran te a dis pa ri da de en tre as Re giões
Nor des te e Su des te. Enquan to no País como um todo
a re du ção foi de 20%, atin gin do o per cen tu al de 34,6
óbi tos por mil nas ci dos – mu i to pró xi mo da meta de 33 
por mil es ti pu la da pela Orga ni za ção das Na ções Uni -
das para o ano 2000 , no Nor te/Nor des te o ín di ce con -
ti nua em 53 mor tes por mil, che gan do ao ab sur do de
70 por mil em Ala go as, a ma i or taxa bra si le i ra, com -
pa rá vel à de pa í ses afri ca nos em guer ra e aban do na -
dos à pró pria sor te.

O mes mo, in fe liz men te, ocor re nas ques tões
edu ca ção e sa ne a men to bá si co, quan do ana li sa das
sob a óti ca das dis pa ri da des re gi o na is. Enquan to no
Sul a taxa de anal fa be tos é de 7,8%, no Nor des te é de 
26,6%. Da mes ma for ma, 80% dos la res do Sul têm
aces so à rede co le to ra de es go to, en quan to nas re -
giões Nor te e Nor des te ape nas 7,5% das re si dên ci as
con tam com esse ser vi ço.

O mais gra ve, Sr. Pre si den te, e que nos obri ga a
uma pro fun da me di ta ção nes se dia de di ca do ao tra -
ba lha dor, é a cons ta ta ção de que, en tre nós, per pe -
tua-se a má dis tri bu i ção de ren da.

O es tu do do IBGE de i xa cla ro que, mes mo com
o au men to do ren di men to mé dio na ci o nal, que pas -
sou dos R$402, em 1992, para R$525 no novo mi lê -
nio, os 40% mais po bres da po pu la ção con ti nu am a
au fe rir me nos de um sa lá rio mí ni mo men sal, con tra
os qua se 20 sa lá ri os mí ni mos dos 10% mais ri cos.

E, mais uma vez, mes mo que a po bre za atin ja
to dos os qua dran tes da Na ção, a su pe ri o ri da de dos
po bres per sis te exa ta men te nas re giões me nos pri vi -
le gi a das, isto é, nas Re giões Nor te e Nor des te.

Per pé tua, tam bém, pa re ce a idéia de que as
mu lhe res são in fe ri o res aos ho mens nos di re i tos e
obri ga ções – uma afron ta ao in ci so I do art. 5º de nos -
sa Car ta Mag na –, prin ci pal men te quan do o as sun to
é re tri bu i ção pe cu niá ria. Este jam elas no Sul ou no
Nor te, no Les te ou no Oes te, a mé dia sa la ri al das mu -

lhe res gira em tor no de 60% do que per ce bem os ho -
mens em fun ções cor re la tas.

Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas, há mu i to,
mas mu i to tem po mes mo, pas sou a hora de unir mos,
em um só, os dois bra sis que, que i ra mos ou não, exis -
tem e cujo di vi sor é re pre sen ta do pelo abis mo das de -
si gual da des so ci a is.

Os tra ba lha do res bra si le i ros, aqui e ali, es te jam
eles no cam po ou nas ci da des, se jam téc ni cos ou
exe cu ti vos, dou to res ou bra ça is, far da dos ou ci vis,
me re cem par ti ci par, com mais jus ti ça e ma i o res be -
ne fí ci os, da mesa que dis tri bui o bolo da ri que za na ci -
o nal. Va mos tra ba lhar para isso. Va mos fa zer com que 
cada tra ba lha dor bra si le i ro te nha, re al men te, a con -
tra par ti da jus ta que ga ran ta, a si e a sua fa mí lia, aces -
so ao bá si co para uma vida dig na e fe liz. Te nha mos
como meta, su pe ri or a qua is quer ou tros ob je ti vos,
uma mais jus ta dis tri bu i ção da ren da na ci o nal, le gí ti -
mo di re i to in di vi du al e so ci al de cada bra si le i ro.

Eram es sas, Sr. Pre si den te e meus no bres Co le -
gas, as pa la vras que gos ta ria de de i xar à re fle xão de V. 
Exªs. E que nos ins pi re Deus para, quan do es ti ver mos
le gis lan do so bre ma té ri as tão re le van tes, que o fa ça -
mos como quem cons trói so bre a ro cha da his tó ria, e
não ape nas como quem se me ia pa la vras ao ven to!

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
Con ce de-me V. Exª um apar te, Se na do ra?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Con -
ce do, com mu i ta hon ra, o apar te ao no bre Se na dor
Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT  AP) – Se -
na do ra Mar lu ce Pin to, mi nhas con gra tu la ções a V. Exª 
pelo tema que abor da na tar de de hoje. Em pri me i ro
lu gar, ho me na ge ia os tra ba lha do res e as tra ba lha do -
ras do Bra sil. Em se gun do lu gar, não só faz uma apo -
lo gia ao tra ba lho como dis ser ta mu i to bem so bre a
sua im por tân cia, vis to que até mes mo se cons ti tui
num dos fa to res de auto-es ti ma do ser hu ma no. Por
úl ti mo, in vo ca um equi lí brio en tre as for ças de tra ba -
lho, um ma i or res pe i to aos di re i tos da mu lher, um tra -
ta men to mais eqüi ta ti vo en tre o tra ba lho de sen vol vi do 
pelo ho mem e pela mu lher. Nes te dia que su ce de o
Dia do Tra ba lho, de fato tem ra zão V. Exª de tra zer
esse tema ao ple ná rio. Qu e ria ape nas acres cen tar
um as pec to que con si de ro re le van te. Embo ra o tra ba -
lho es te ja in ti ma men te li ga do não ape nas à ques tão
sa la ri al – como mu i to bem men ci o nou V. Exª , esse é
um pro ble ma do qual não po de mos nos afas tar. É pre -
ci so lem brar ao Bra sil que o sa lá rio mí ni mo de R$180, 
cujo va lor de ve ria ser equi va len te a US$100  se gun do 
o de se jo do Con gres so de al gum tem po atrás , hoje já
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se en con tra ex tre ma men te de fa sa do, uma vez que,
equi va len do o dó lar a cer ca de R$2,20, o sa lá rio mí ni -
mo de ve ria ser de pelo me nos R$220. Esse pa ta mar,
ain da que ale a to ri a men te, ser ve de pa ra dig ma para
que pos sa mos di men si o nar mais jus ti ça ou me nos
jus ti ça na re mu ne ra ção dos nos sos tra ba lha do res
me nos aqui nho a dos, que vi vem do sa lá rio mí ni mo.
Por isso, ape lo ao Con gres so e ao Go ver no bra si le i ro
que con ti nu em lu tan do para que nes te ano as se gu re -
mos no va men te re cur sos or ça men tá ri os des ti na dos a 
essa fi na li da de. Hoje, o Mi nis tro Mar tus Ta va res es ta -
rá – pro va vel men te já está – na Co mis são de Orça -
men to dis cu tin do a LDO, Lei de Di re tri zes Orça men -
tá ri as. No se gun do se mes tre, dis cu ti re mos o Orça -
men to. Espe ro que fa ça mos o mes mo es for ço do ano
pas sa do para que Go ver no e Par la men to, jun tos, ga -
ran tam os re cur sos ne ces sá ri os para que se al can ce
o pa râ me tro di men si o na do de US$100, como eu dis -
se. Embo ra não sa i ba mos a quan to vai equi va ler o
dó lar no pró xi mo ano, que fa ça mos uma pre vi são ra -
zoá vel com vis tas à ele va ção, em bre ve, do sa lá rio
mí ni mo bra si le i ro para va lor cor res pon den te a
US$100. Pa ra béns a V. Exª pelo pro nun ci a men to! 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se -
na dor Se bas tião Ro cha, agra de ço a V. Exª, por que as
suas pa la vras, a sua in ter pre ta ção so bre o meu dis -
cur so vêm so men te com ple men tá-lo, aler tan do mais
uma vez a to dos os nos sos Co le gas para que te nha -
mos, do ra van te, mais ca u te la, e se ja mos mais hu ma -
nos a fim de con se guir mos me lho rar a dis tri bu i ção de
ren da em nos so País, tor nan do-a mais igua li tá ria.

Ain da há pou co, quan do eu já es ta va dis cur san -
do, en trou em nos so ple ná rio o Vice-Go ver na dor do
Esta do do Ce a rá, o ex-Se na dor Beni Ve ras. Lem bro
mu i to bem da épo ca em que S. Exª pre si diu uma co -
mis são so bre as de si gual da des re gi o na is. Foi um tra -
ba lho mu i to bo ni to. Fo ram fe i tas vá ri as vi a gens por to -
das as re giões do País, e, àque la épo ca, jul gá va mos
que aque le es tu do fos se o pon to de par ti da para que
os re sul ta dos na dis tri bu i ção de jus ti ça so ci al em nos -
so País fos sem mais con cre tos. Mas, com o pas sar
dos anos, o que vi mos é que o qua dro con ti nua o
mes mo.

Qu an do se diz que não se pode pa gar um sa lá -
rio mais alto por que o Te sou ro não su por ta, fi ca mos a
la men tar e a pen sar: como não su por ta se saem mi -
lhões e até bi lhões de re a is para itens que não dig ni fi -
cam o ser hu ma no nem, mu i to me nos, en gran de cem
o nos so País?

O Sr. CA SIL DO MAL DA NER (PMDB – SC) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com 
mu i to pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor Ca sil do
Mal da ner, re pre sen tan te de San ta Ca ta ri na, Esta do
de uma re gião bem mais pri vi le gi a da do que a mi nha
e do Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. CA SIL DO MAL DA NER (PMDB – SC) –
Se na do ra Mar lu ce Pin to, V. Exª, ao ho me na ge ar, em
seu pro nun ci a men to, o Dia do Tra ba lho, trans cor ri do
on tem, faz uma re fle xão e uma aná li se so bre as di fe -
ren ças exis ten tes em nos so País, so bre as de si gual -
da des. Em fun ção des sas de si gual da des, ocor rem as
imi gra ções, as con cen tra ções po pu la ci o na is, e aí
che ga mos ao pon to que sem pre le van to: em bo ra a
Re gião Sul te nha um PIB e uma ren da per ca pi ta me -
lho res do que os das Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te, fre qüen te men te pre go a tese da in te ri o ri -
za ção do de sen vol vi men to no Bra sil. A in te ri o ri za ção,
Se na do ra Mar lu ce Pin to, é im por tan te não só nes sas
re giões que V. Exª de fen de, como a Re gião Nor te,
que V. Exª re pre sen ta, mas em to das as ou tras. Aliás,
digo mes mo que ela é fun da men tal para evi tar mos os
bol sões em gran des me tró po les, como São Pa u lo,
Belo Ho ri zon te, Rio de Ja ne i ro e até mes mo em meu
Esta do, bol sões que de cor rem do êxo do ru ral. Pre ci -
sa mos cri ar me ca nis mos que es ti mu lem as pes so as
a per ma ne ce rem em seus lo ca is de ori gem, a sen ti -
rem-se bem em seu meio, a en con trem tra ba lho, edu -
ca ção, la zer, sa ú de. Pre go mu i to a in te ri o ri za rão do
de sen vol vi men to em meu Esta do, por que lá ocor re
mu i to o que cha ma mos de li to ra li za ção. O que é li to ra -
li za ção? É o mo vi men to da que les que vêm prin ci pal -
men te de pe que nas pro pri e da des ru ra is da fron te i ra
da Argen ti na, a oes te do Esta do, e vão para o li to ral.
Isso está ocor ren do mu i to, bem como o êxo do para as 
ci da des ma i o res do meu Esta do. No Bra sil, vem ocor -
ren do tam bém, em ra zão des sa di fe ren ci a ção, uma
cor ri da às gran des me tró po les do País. V. Exª sabe
dis so, sen te isso. Por isso, a in te ri o ri za rão do de sen -
vol vi men to é fun da men tal para o Bra sil e V. Exª tem
ra zão quan do vem à tri bu na de fen der a mi ni mi za ção
des sas de si gual da des. Entre tan to, como va mos so lu -
ci o nar esse pro ble ma? Não so men te ex tin guin do a
Su dam e a Su de ne. Não so men te isso. Te mos que
cor ri gir dis tor ções e tam bém bus car me ca nis mos
para de sen vol ver a in te ri o ri za rão. No Sul, ex tin guiu-se 
a Su de sul. Po rém, não po de mos nos es que cer do
BNDES. Além des ses me ca nis mos, des ses fun dos
para aju dar a de sen vol ver al gu mas re giões do Bra sil,
o BNDES tem que ser um ins tru men to des cen tra li za -
dor do de sen vol vi men to. De ve mos fa zer aqui lo que o
nos so ex tra or di ná rio Se na dor de Mi nas Ge ra is, José
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Alen car, um gran de em pre sá rio, faz em suas em pre -
sas: a des cen tra li za ção. S. Exª pro cu ra ir ao in te ri or
do Bra sil em bus ca de mão-de-obra para a pro du ção
lo cal. O Go ver no bra si le i ro tem que usar o BNDES
para fo men tar isso, o que é, sem dú vi da al gu ma, im -
por tan tís si mo. Por isso, cum pri men to as pes so as que 
já ado tam essa prá ti ca, al guns ho mens pú bli cos já
pen sam des sa for ma. Sei que o Se na dor José Alen -
car faz isso em Mi nas, no seu Esta do, mas pro cu ra
con tem plar tam bém o Bra sil, por que os pro du tos que
S. Exª pro duz são co nhe ci dos mun di al men te e são
ori un dos do Bra sil. S. Exª pro cu ra fa zer com que haja
uma ocu pa ção ge o gra fi ca men te eqüi ta ti va no Bra sil.
Sen do as sim e ra ti fi can do o que dis se V. Exª, pa re -
ce-me que o Go ver no Fe de ral pre ci sa ado tar essa li -
nha de pen sa men to. Cum pri men to V. Exª de todo o
co ra ção nes sa tar de.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Mu i -
to obri ga da pelo apar te de V. Exª, que foi bas tan te sa -
lu tar não só para o Nor te e Nor des te, mas para toda a
Na ção. Te nho cer te za de que os 81 Se na do res des ta
Casa têm a mes ma con cep ção. 

Mu i tas ve zes so mos en vol vi dos pe las di fi cul da -
des que en con tra mos em me lho rar as con di ções do
tra ba lha dor bra si le i ro e, com isso, o tem po vai pas -
san do. Mas já che gou a épo ca de nos cons ci en ti zar -
mos de que ilu são tem o seu li mi te. Não há mais como 
es pe rar. Já es ta mos bas tan te atra sa dos.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Pois
não.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Cum pri -
men to V. Exª pela opor tu ni da de do seu pro nun ci a -
men to. Ape nas acen tuo um fato: apro va mos, no Se -
na do e no Con gres so Na ci o nal, uma lei que dá aos
go ver na do res e às as sem bléi as le gis la ti vas a opor tu -
ni da de de avan çar um pou co mais com re la ção ao sa -
lá rio mí ni mo, ou seja, cada Esta do pode ins ti tu ir o sa -
lá rio mí ni mo que bem lhe aprou ver. Essa ini ci a ti va le -
gal do Con gres so Na ci o nal foi, por par te dos Esta dos, 
mu i to tí mi da. Veja V. Exª que um Esta do rico como
São Pa u lo nem se quer ado tou seu sa lá rio mí ni mo; o
do Espí ri to San to foi para R$211,00; o do Rio de Ja -
ne i ro, pa re ce-me, foi para R$230,00. Quer di zer, os
Esta dos não avan ça ram. O Rio Gran de do Sul nem
se quer ado tou um sa lá rio mí ni mo re gi o nal pró prio.
Então, en ten do que de ve mos es ti mu lar aque les Esta -
dos em que o cres ci men to eco nô mi co e a ren da são
ma i o res a apro ve i ta rem a opor tu ni da de des sa le gis la -
ção e avan ça rem mais, se rem mais ou sa dos, co lo -

can do o sa lá rio mí ni mo numa con di ção bem me lhor e
bem ma i or do que a dos ou tros Esta dos que não po -
dem fa zer isso. É só uma lem bran ça que co lo co no
opor tu no e bem fe i to pro nun ci a men to que V. Exª faz
nes ta tar de, Se na do ra. Mu i to obri ga do pelo apar te.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sou
eu quem agra de ço, meu no bre co le ga, pela sua par ti -
ci pa ção no meu pro nun ci a men to. Te nho cer te za de
que, V. Exª, quan do foi Go ver na dor do seu Esta do,
con tri bu iu bas tan te para que fos se fe i ta uma dis tri bu i -
ção de ren da mais jus ta. Mas, in fe liz men te, o tem po
vai pas san do, as co i sas vão acon te cen do e nada fa -
ze mos para mu dar essa si tu a ção. Te mos que as su mir 
essa cul pa. Nós, Se na do res, de ve ría mos ter o pul so
mais for te, pois to dos te mos ple na cons ciên cia de que 
não dá para uma fa mí lia man ter seus fi lhos com uma
ren da de R$180,00. Entre tan to, sem pre de i xa mos
essa ques tão para de po is. Mas as fa mí li as que pas -
sam fome já não po dem mais es pe rar, já es tão aci ma
do li mi te das suas re sis tên ci as.

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

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com
mu i ta hon ra, pas so a pa la vra ao Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na do ra Mar lu ce Pin to, ao le var uma pa la vra de
apla u so e de con gra tu la ção pelo dis cur so que V. Exª
pro nun cia hoje da tri bu na do Se na do em ho me na gem 
ao tra ba lha dor, eu gos ta ria de tra zer tam bém al gu ma
in for ma ção. Essa in for ma ção é tra zi da da mi nha ex -
pe riên cia. O pa pai já nos en si na va que as pes so as
eram mais im por tan tes que os es to ques. E, re pe tin do
o en si na men to dele, cos tu mo di zer nas mi nhas fá bri -
cas que mu i to mais im por tan tes que as pa re des e as
má qui nas, por mais mo der nas que se jam, são as
pes so as, por que as em pre sas são, an tes, as pes so -
as. É as sim que pro cu ra mos trans mi tir o nos so apre -
ço por to das aque las pes so as en vol vi das na em pre -
sa. Con si de ra mos a em pre sa um bem da co mu ni da -
de, mes mo aque las em que não haja só ci os, só tem
um dono, mes mo as sim elas per ten cem à co mu ni da -
de, a co me çar pela pró pria co mu ni da de em pre sa ri al.
Cada tra ba lha dor, do mais alto car go que ocu pe ao
mais hu mil de tra ba lho que re a li za, é um dono da que la 
com pa nhia, seja ela es ta tal, pri va da, pe que na, mé -
dia, gran de, na ci o nal ou não. É pre ci so que to dos nós
com pre en da mos que a em pre sa é uma fra ção da
eco no mia e como tal ela per ten ce à co mu ni da de; e a
pró pria co mu ni da de em pre sa ri al é cons ti tu í da dos
tra ba lha do res. Por isso, con gra tu lo-me com V. Exª
pelo pro nun ci a men to que faz em ho me na gem ao tra -
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ba lha dor bra si le i ro e ao Dia do Tra ba lho. Gos ta ria de
agra de cer tam bém, se V. Exª me per mi te, ao emi nen -
te Se na dor Ca sil do Mal da ner pe las pa la vras com que
se re fe riu a mi nha pes soa. Te nho que agra de cer a S.
Exª por que nós tam bém, jun ta men te com ele, es ta -
mos lá no Esta do de San ta Ca ta ri na pro cu ran do ge rar 
opor tu ni da de de tra ba lho e ri que zas para o Esta do,
den tro des se prin cí pio de que aque la em pre sa, que
está lá em Blu me nau, como to das as ou tras que es -
tão em São Gon ça lo do Ama ran te, em Ma ca í ba, em
Cam pi na Gran de, em João Pes soa, em Mon tes Cla -
ros, são um bem da co mu ni da de, a co me çar pela co -
mu ni da de tra ba lha do ra que nos aju da no nos so af fa -
ir. Con gra tu lo-me com V. Exª e de se jo-lhe tudo de
bom. V. Exª, to das as ve zes que ocu pa a tri bu na, tem
tra zi do para nós uma pa la vra de bom com por ta men -
to, de exem plo de uma pes soa sen sí vel aos pro ble -
mas so ci a is e que apren deu a ves tir a ca mi sa ver de e
ama re la do Bra sil. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Mu i -
to obri ga da, Se na dor José Alen car. 

Ben di tas são as pa la vras do nos so co le ga, Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, que nos per mi ti ram a opor -
tu ni da de de co nhe cer como V. Exª e o seu gru po em -
pre sa ri al atu am em re la ção aos em pre ga dos. Espe ro
que os gran des em pre sá ri os des te País es te jam ou -
vin do as pa la vras de V. Exª e que elas sir vam de
exem plo para que, do ra van te, eles tam bém pro cu rem
ve ri fi car que o ho mem vale mais do que a má qui na,
do que a pa re de, do que a fan ta sia e até do que as
gran des for tu nas. Por que a não va lo ri za ção pelo pa -
trão do ho mem que tra ba lha como ope rá rio, que o
aju da no dia-a-dia a ge rar ri que za, é, de fato, de mons -
tra ção de mu i ta in sen si bi li da de por par te da que les
que só que rem jun tar e não pro cu ram di vi dir. 

Sr. Pre si den te, sei que já ul tra pas sei o meu tem -
po de vin te mi nu tos, mas não gos ta ria de des cer des -
ta tri bu na sem in for mar a meus no bres Co le gas que,
on tem, foi ina u gu ra da em meu Esta do a BR-401, que
liga a Ca pi tal Boa Vis ta à an ti ga Gu i a na Ingle sa, ao
lon go de 120 qui lô me tros. Essa es tra da faz par te do
Pro gra ma Bra sil em Ação. O Go ver na dor an te ri or,
com re cur sos do nos so pró prio Esta do, já ha via as fal -
ta do 40 qui lô me tros, e o Go ver na dor atu al le vou o as -
fal to à fron te i ra da Gu i a na. Do ra van te, já exis tem re -
cur sos alo ca dos no Orça men to, por meio das nos sas
emen das de Ban ca da, para a exe cu ção da Pon te do
Rio Ta cu tu, li gan do o Bra sil à Gu i a na.

Agra de ço a pa ciên cia do meu no bre Co le ga,
Pre si den te Edi son Lo bão, e de to dos os co le gas que

me ou vi ram com tan ta aten ção, prin ci pal men te aque -
les que me apar te a ram.

Mu i to obri ga da.
 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 226, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no art. 218,
com bi na do com o art. 221, in ci so I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, Vo tos de Pe sar pelo fa le -
ci men to do ex-De pu ta do Fe de ral pelo Ama pá – Antô -
nio Cor de i ro Pon tes, que teve atu a ção nas le gis la tu -
ras de 1971 – 1975 e 1975 –1979, ocor ri do no dia 27
de abril úl ti mo, nes ta Ca pi tal.

Sala das Ses sões, 2 de maio de 2001. – Se na -
dor Sebastião Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, para en ca mi nhar, 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, o povo ama -
pa en se está de luto. 

Embo ra no re que ri men to cons te dia 27, foi no
dia 26 de abril pró xi mo pas sa do o fa le ci men to do
ex-De pu ta do Fe de ral Antô nio Pon tes. Cer ta men te,
ele foi co le ga de vá ri os Se na do res aqui pre sen tes. O
Se na dor Ro ber to Fre i re e o emi nen te Pre si den te des -
ta ses são, Se na dor Edi son Lo bão, ace nam que sim.

Antô nio Pon tes ti nha 64 anos, nas ceu em 21 de
mar ço de 1937 e fa le ceu aqui em Bra sí lia. Seu pai era
Fran cis co Pon tes – o sa u do so Chi co Noé –, sua mãe,
Jo a na Cor de i ro Pon tes e sua es po sa, a Srª Be ne di ta
Ra i mun da Mira Pon tes.

Antô nio Pon tes era for ma do em Admi nis tra ção 
Pú bli ca pela Esco la Bra si le i ra de Admi nis tra ção da
Fun da ção Ge tú lio Var gas, além de ser for ma do em
Ciên ci as Con tá be is, ter sido fun ci o ná rio pu bli co e
pro fes sor. Foi Di re tor da Esco la Au gus ta Antu nes no 
Mu ni cí pio em que re si do, San ta na, no Ama pá, foi
De pu ta do Fe de ral em qua tro Le gis la tu ras pelo Esta -
do do Ama pá, ten do sido ele i to nos anos de 1970,
1974, 1978 e 1982 

Era co mum, nos úl ti mos anos, ver mos Antô nio
Pon tes fre qüen tan do o ple ná rio do Se na do com a sua 
Bí blia na mão, haja vis ta ter-se con ver ti do ao ca to li -
cis mo, as su mi do o ca to li cis mo e mais pre ci sa men te o 
Mo vi men to Ca ris má ti co.
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Faço esse re gis tro de cer ta for ma emo ci o na do,
Sr. Pre si den te, pela apro xi ma ção que sem pre tive
com o Sr. Antô nio Cor de i ro Pon tes e sua fa mí lia. Co -
nhe ci Antô nio Pon tes quan do eu ti nha por vol ta dos
10 anos de ida de, exa ta men te na es co la em que ele
era Di re tor – a Esco la Au gus to Antu nes no meu Mu ni -
cí pio de San ta na. E, para to dos nós, foi uma sur pre sa, 
na que le ano de 1970, quan do o MDB, em ple na di ta -
du ra mi li tar, in di ca va o nome da que le jo vem pro fes -
sor, cuja voz era co nhe ci da na Esco la como “voz do
tro vão”, pelo tim bre for te e pela to na li da de ele va da,
co nhe ci da tam bém da que les que pu de ram con vi ver
com ele, aqui, nes te Ple ná rio, no “Ca fe zi nho” e no ple -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Na que le mo men to, eu, um ga ro to de 12 anos,
sem ne nhu ma for ma ção po lí ti ca, ja ma is po de ria ima -
gi nar que aque le jo vem de 33 anos, Di re tor de uma
Esco la de Pri me i ro Grau – não ha via nem mes mo o
Se gun do Grau na que le edu can dá rio – em uma ci da -
de in te ri o ra na, pu des se ir para uma dis pu ta fron tal
con tra o de ca no da po lí ti ca ama pa en se da épo ca, o
ines que cí vel Ja nary Gen til Nu nes. Este, cer ta men te,
foi co nhe ci do de mu i tos bra si le i ros, ten do sido o pri -
me i ro Go ver na dor do Ama pá, De pu ta do Fe de ral e
Pre si den te da Pe tro bras. 

A pe que na clas se mé dia que se for ma va no
Esta do do Ama pá, jun tan do-se ao fun ci o na lis mo pú -
bli co, re sol veu que, de fato, de ve ria mu dar as suas po -
si ções po lí ti cas em ní vel de Con gres so Na ci o nal. E
Antô nio Cor de i ro Pon tes foi acla ma do ven ce dor em
uma ele i ção que cer ta men te re pre sen tou um mar co
im por tan te na his tó ria do Ama pá, por que sig ni fi cou a
vi tó ria da re sis tên cia: um jo vem de clas se po bre, fi lho
de um pe que no pe cu a ris ta, cha ma do de va que i ro
mu i tas ve zes du ran te a cam pa nha ele i to ral, dis pu ta va 
con tra um íco ne da po lí ti ca e que per ten cia ao Par ti do 
go ver nis ta, a Are na. 

Na que le mo men to, co me ça va a se for mar em
mim essa per so na li da de, essa vi são de Bra sil e co me -
cei a apre en der que era pre ci so ques ti o nar a di ta du ra
mi li tar. Foi exa ta men te com Antô nio Pon tes, ins pi ra do
em Antô nio Pon tes que me tor nei um con tes ta dor da
di ta du ra no Bra sil. E Antô nio Pon tes veio para o Con -
gres so Na ci o nal e, com hon ra dez e dig ni da de, re pre -
sen tou o povo do Ama pá, des ta can do-se so bre tu do
nas Le gis la tu ras de 1971 e 1975. De po is vi e ram er ros
e de sa cer tos, mas a fi gu ra hu ma na de Antô nio Cor de i -
ro Pon tes man te ve-se mu i to pró xi ma da so ci e da de
ama pa en se; a afi ni da de teve pros se gui men to e não te -
nho dú vi das ao di zer que o Ama pá todo, o povo do
Ama pá está de luto com a per da de Antô nio Pon tes, jo -

vem ain da, aos 64 anos, ain da na ple ni tu de de sua
for ma fí si ca e de suas ca pa ci da des in te lec tu al e
men tal. 

É im por tan te des ta car que Antô nio Pon tes as -
so mou à tri bu na, como aqui es tou, em vá ri as opor tu -
ni da des, de fen den do os in te res ses do povo do Ama -
pá e bra dan do con tra a di ta du ra ins ta la da na que la
épo ca. E uma gran de con tri bu i ção de Antô nio Cor de i -
ro Pon tes para o Esta do do Ama pá foi a con quis ta da
hi dre lé tri ca Co a ra ci Nu nes, a nos sa úni ca hi dre lé tri -
ca, ain da exis ten te no Esta do do Ama pá.

Embo ra te nha ob ti do todo esse des ta que no ce -
ná rio po lí ti co na ci o nal, Antô nio Cor de i ro Pon tes mor -
reu pra ti ca men te no ano ni ma to. Mas mor reu tam bém
na so li da ri e da de hu ma na, por que pas sou os úl ti mos
mo men tos de sua vida de di can do-se ao Mo vi men to
Ca ris má ti co, le van do uma men sa gem de paz, de fra -
ter ni da de e de con tem pla ção àque las pes so as que
so frem, àque las pes so as que es tão em des van ta -
gens so ci a is.

Por tan to, fica este re gis tro. Os vo tos de pe sar
são de todo o Se na do da Re pú bli ca; fica uma pro fun -
da sa u da de da que le ami go que nos vi si ta va, até há
al gum tem po, da que le ami go que há cin co me ses eu
não via, por que aqui não com pa re cia mais. Infe liz -
men te, fui sur pre en di do pela sua sú bi ta mor te na
quin ta-fe i ra que pas sou.

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

ção o Re que ri men to n.º 226, de 2001.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de por 20 mi nu tos,
por ces são do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos acom -
pa nha do pela im pren sa uma ver da de i ra guer ra en -
tre Esta dos da Fe de ra ção bra si le i ra por ca u sa da
ques tão fis cal.

Mu i tas ve zes, são os Esta dos mais de sen vol vi -
dos, como São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is,
Ba hia e ou tros que se de fron tam com essa ques tão
jus ta men te por fa ze rem con ces sões aos in ves ti do res, 
pro vo can do re a ções mu i tas ve zes, quem sabe, jus -
tas; e ou tras, in jus tas. 

Po rém, Sr. Pre si den te, essa ação, que se ob ser -
va va até há pou co tem po en tre os con si de ra dos gran -
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des Esta dos, hoje já é no ta da e, por que não di zer, já
é sen ti da pe los pe que nos e mé di os Esta dos. 

Mais re cen te men te, de pa ra mo-nos com uma
ação do Go ver no de São Pa u lo, que pro to co lou no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral Ação Di re ta de Incons ti tu -
ci o na li da de con tra o Esta do de Go iás.

Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na tra zer o as -
sun to por que cabe ao Se na do ze lar pela con so li da -
ção da Fe de ra ção bra si le i ra. Tan to é que as Cons ti tu i -
ções, ao es ta be le ce rem um sis te ma bi ca me ral, uma
re pre sen ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos pro por ci o -
nal à po pu la ção e uma re pre sen ta ção igual para to -
dos os Esta dos, no Se na do, ob je ti va ram jus ta men te
im pe dir que pe que nos e mé di os Esta dos, de uma
hora para ou tra, se jam su fo ca dos e tri tu ra dos pela sa -
nha dos gran des Esta dos. Se ria pos sí vel, na Câ ma ra, 
jun tan do as re pre sen ta ções dos qua tro ma i o res Esta -
dos do Bra sil, apro var qual quer lei que fe ris se os in te -
res ses dos pe que nos Esta dos. Aqui, no Se na do, não,
por que se São Pa u lo tem três Se na do res, Go iás e
Ama pá tam bém, e as sim por di an te. Por tan to, aqui se
evi ta que haja es ses re cur sos. 

Mas ve nho, en tão, à tri bu na, Sr. Pre si den te, com 
a res pon sa bi li da de de de fen der os in te res ses do meu
Esta do e, ao mes mo tem po, como Se na dor, aler tar o
Se na do Fe de ral para que esta Casa não per mi ta
ações po lí ti co-ad mi nis tra ti vas dos gran des Esta dos
con tra os pe que nos.

Obser va-se que a am bi ção não tem li mi te. Os
Esta dos de São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is
ex pe ri men ta ram um ín di ce de cres ci men to ex tra or di -
ná rio, mu i to gran de, mas que rem cres cer mais, que -
rem tudo, es que cen do-se de que in te gram uma Fe de -
ra ção.

Em 1984, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
en ten di que para um Esta do pe que no ou mé dio cres -
cer, para se in dus tri a li zar prin ci pal men te, pre ci sa
con tar com in fra-es tru tu ra su fi ci en te. 

Par ti mos para a aber tu ra de es tra das, um dos
pro gra mas ro do viá ri os mais ar ro ja dos da His tó ria do
Bra sil. Abri mos mi lha res e mi lha res de qui lô me tros de 
es tra das e pa vi men ta mos ou tros mi lha res de qui lô -
me tros. Para se ter uma idéia, no pri me i ro go ver no,
con se gui mos pa vi men tar 3.800 qui lô me tros de es tra -
das es ta du a is. E é in te res san te sa li en tar que des ses
3.800 qui lô me tros, me nos de 1.000 qui lô me tros fo ram 
fi nan ci a dos. Os de ma is o fo ram com re cur sos pró pri -
os do Esta do. 

Esta be le ce mos ali um sis te ma em que o cus to
da pa vi men ta ção era a me ta de ou 1/3 do que cus ta va
a obra tra di ci o nal men te no Bra sil. Estão lá, até hoje,

es tra das que dão trá fe go nos 365 dias do ano. São as 
me lho res es tra das, as mais bem-con ser va das. 

Pa ra le la men te ao pro gra ma ro do viá rio, par ti -
mos para a cons tru ção de hi dre lé tri cas. Cons tru í mos
a quar ta eta pa da Ca cho e i ra Dou ra da, au men tan do o
nos so po ten ci al em 210 me ga watts, e a usi na de São
Do min gos, no nor des te de Go iás. Cri a mos um pro gra -
ma de in cen ti vo à in dus tri a li za ção de no mi na do Fo -
men tar. Isen ção de Impos to não se per mi tia, por que
os gran des Esta dos tra va vam qual quer ação dos pe -
que nos Esta dos, es ta be le cen do le gal men te que
qual quer isen ção pre ten di da te ria que con tar com a
una ni mi da de dos vo tos no Con se lho Fa zen dá rio – ve -
jam bem, para não per mi tir. 

Jul ga mos e de sis ti mos da idéia de isen ção, mas 
ins ti tu í mos um fi nan ci a men to por par te do Esta do,
por in ter mé dio do BNDES, de 70% do im pos to de vi do
para que as in dús tri as vi es sem se ins ta lar na que le
Esta do. Era im pos to que o Esta do não ti nha, in dús tri -
as que não exis ti am. Isso por que, Sr. Pre si den te, nin -
guém pro cu ra ria o in te ri or do Bra sil não ace nas sem
os go ver nos lo ca is com algo que pu des se fa vo re cer
es ses in ves ti men tos.

Foi o pri me i ro pro gra ma de in cen ti vo e ime di a ta -
men te se tor nou co nhe ci do no Bra sil. Che ga ram os
in ves ti do res e, de lá até hoje, tre zen tos e se ten ta e
oito agro in dús tri as, com ra rís si mas ex ce ções, ins ta la -
ram-se em Go iás.

O todo po de ro so Esta do de São Pa u lo, Sr. Pre si -
den te, tem PIB e po ten ci al mu i tas ve zes su pe ri o res
aos de Go iás e do Mato Gros so. Esta Casa não ne gou 
a São Pa u lo os bi lhões que o Go ver no Fe de ral in ves -
tiu na pri va ti za ção do Ba nes pa, bem como nun ca ne -
gou qual quer ple i to de seu Go ver no nos mo men tos
de di fi cul da des. No en tan to, Sr. Pre si den te, sabe o
que o Go ver no de São Pa u lo fez ago ra? Aju i zou, no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, uma ação di re ta de in -
cons ti tu ci o na li da de con tra o pro gra ma Fo men tar, de
Go iás, ins ti tu í do em 1984!

Pri me i ra men te, o Se cre tá rio da Fa zen da de São
Pa u lo as si nou uma por ta ria re cu san do qual quer cré di to 
de pro du tos de em pre sas que go zas sem dos be ne fí ci -
os do Fo men tar. Foi um gol pe ter rí vel. Ago ra, veio com
uma ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de, a qual não
temo, Sr. Pre si den te, por que a lei que ins ti tu iu o Fo -
men tar é cons ti tu ci o nal e não fere qual quer le gis la ção
fe de ral. Foi uma lei cri a ti va. No en tan to, o Esta do de
São Pa u lo, eu en ten do, bus ca esse se gun do ca mi nho
para tor pe de ar o pro gra ma de in cen ti vo à in dus tri a li za -
ção go i a na, con fun din do aque les que ain da pen sa vam
em in ves tir em Go iás ou em ou tros Esta dos.
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Assim, ve nho a esta tri bu na para fa zer um ape lo
ao Go ver na dor Ge ral do Alckmim. S. Exª deve en ten -
der que São Pa u lo pre ci sa man dar in dús tri as para o
in te ri or bra si le i ro, a fim de de sa fo gar um pou co a vida
que le vam os pa u lis ta nos. Em qual quer par te des te
País, quan do vem o de sem pre go, pen sam ime di a ta -
men te em bus car São Pa u lo, o Esta do das in dús tri as
e do em pre go. Hoje, todo o Bra sil vol ta os olhos para
lá em bus ca de tra ba lho e, em de cor rên cia dis so, o
seu con tin gen te de de sem pre ga dos é qua se in su por -
tá vel. Mu i tos dos que bus cam em pre go e não o en -
con tram, que so nham com uma nova vida em São Pa -
u lo e não a en con tram, par tem para o cri me: aque le
pai que não con se gue ver o fi lho em casa pe din do co -
mi da, a es po sa pe din do rou pa, a fa mí lia pe din do teto.
Atu al men te, já as sal tam nos si na le i ros, e por todo
lado, para to mar um re ló gio, en quan to as au to ri da des
pa u lis tas fi cam in sen sí ve is, sem con se guir en ten der
que é o povo do in te ri or bra si le i ro que bus ca São Pa u -
lo, so nhan do com uma vida me lhor. Ape sar dis so, que -
rem im pe dir o cres ci men to dos pe que nos Esta dos.

Go iás tra zen do in tran qüi li da de a São Pa u lo?!
Pe ri go à in dus tri a li za ção de São Pa u lo sim ples men te
por que in dús tri as ali pros pe ra ram?!

Sr. Pre si den te, Fle ury era Go ver na dor de São
Pa u lo e eu, de Go iás, quan do foi as si na da pelo Se cre -
tá rio de Esta do de seu Go ver no a pri me i ra por ta ria
con tra uma em pre sa go i a na, a Aris co, para aten der
aos in te res ses de duas em pre sas ali men tí ci as pa u lis -
tas. Eu dis se ao meu co le ga e ami go: ”Fle ury, isso é
im pra ti cá vel. O Esta do de São Pa u lo pre o cu pa do com 
uma em pre sa go i a na sim ples men te por que ela está
cres cen do? A Aris co é de Go iás e seus pro pri e tá ri os
são go i a nos. Eles não vi e ram bus car in dús tria aqui,
es tão ali cres cen do.“ Mas nin guém pode cres cer, Sr.
Pre si den te, na con cep ção dos pa u lis tas, se não eles
mes mos. Nin guém pode ins ta lar in dús tria se não em
São Pa u lo. Até onde va mos su por tar isso? E por que
se pre o cu pou?

Na ver da de, a Aris co, que co me çou pro du zin do,
num fun do de quin tal, uma mis tu ra de alho e sal, cres -
ceu com esse pro gra ma. Go iás, que pro du zia ape nas
o to ma te de mesa, pas sou a ser o ma i or pro du tor do
Bra sil. Go iás, que não pro du zia mi lho ver de para a in -
dus tri a li za ção, é hoje o ma i or pro du tor na ci o nal. Go -
iás pas sou a ser o ma i or pro du tor de pi men ta, de er vi -
lha e de tan tos ou tros pro du tos agrí co las. Com isso,
sur gi ram mu i tos em pre gos na roça e, hoje, há mi lha -
res e mi lha res de fa mí li as vol ta das para a pro du ção
des ses itens uti li za dos na in dús tria de ali men tos. Isso
pre o cu pa São Pa u lo.

Sr. Pre si den te, vol to a cha mar à ra zão o Go ver no 
de São Pa u lo e faço-lhe um pe di do: ra ci o ci ne, pen se e
de i xe que os pe que nos Esta dos tam bém cres çam. Te -
nho cer te za de que São Pa u lo con ti nu a rá con tan do
com a boa von ta de do povo bra si le i ro. Te mos ad mi ra -
ção pe los pa u lis tas, tan to que o prin ci pal mo nu men to
da ci da de de Go iâ nia, na Pra ça Cen tral, é de di ca do
aos ban de i ran tes e foi um pre sen te dos aca dê mi cos de 
Di re i to à épo ca da ina u gu ra ção da ca pi tal.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Pois não.
O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Estou

acom pa nhan do aten ta men te o pro nun ci a men to de 
V. Exª, que, como ex-Go ver na dor de Go iás por
duas ve zes e Se na dor dos mais pre o cu pa dos com 
os pro ble mas do nos so Esta do e do nos so povo,
sobe à tri bu na para ape lar ao Go ver na dor Ge ral do 
Alckmin que de i xe nos so Esta do em paz e que de -
i xe os go i a nos pro du zi rem em fa vor des te País.
Na re a li da de, V. Exª tem toda ra zão. Os pa u lis tas
e o Go ver na dor de São Pa u lo tal vez não te nham
fe i to um es tu do mi nu ci o so da pró pria His tó ria: fo -
ram os pa u lis tas que des bra va ram Go iás em bus -
ca do ouro e, de po is, em bus ca de pas ta gens, in -
tro du zin do as gran des cri a ções ex ten si vas de
gado. Go iás nun ca cri ou o me nor pro ble ma para
São Pa u lo. No epi só dio do Cé sio-137, hou ve, por
par te da que le Esta do, uma gran de dis cri mi na ção
a Go iás, in clu si ve ten do a nos sa eco no mia so fri do 
bas tan te. Se na dor Iris Re zen de, hou ve go ver nos
que ti ve ram um boa con vi vên cia com São Pa u lo,
tais como o de V. Exª com o do Go ver na dor Fle ury 
e o meu com do en tão Go ver na dor Má rio Co vas,
onde con se gui mos su pe rar pro ble mas. É bom que 
o Go ver na dor Ge ral do Alckmin aten te para es ses
de ta lhes, bus can do uma me lhor con vi vên cia com
o Go ver na dor e os po lí ti cos de Go iás, en fim, com
o povo go i a no. Que S. Exª não se in sur ja da ma -
ne i ra com vem fa zen do, ou seja, im pe tran do uma
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de no Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Cre io que de ve mos dis cu tir as
ques tões com mais pro fun di da de an tes de re al -
men te pro cu rar mos a Jus ti ça como so lu ção. Infe -
liz men te, S. Exª já o fez. Ao as so ci ar-me ao pro -
nun ci a men to de V. Exª, que ro tam bém fa zer um
ape lo ao Go ver na dor Ge ral do Alckmin: que di a lo -
gue mos mais para bus car mos o en ten di men to. Há 
pou co tem po São Pa u lo fez o mes mo com a Ba -
hia, pro cu rou, de to das as for mas, im pe dir que in -
cen ti vos fos sem des ti na dos ao Esta do. Aliás, São
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Pa u lo tem sem pre pro cu ra do cri ar pro ble mas para 
e com ou tros Esta dos bra si le i ros. Isso não é bom
para São Pa u lo, não é bom para Go iás, não é bom 
para a Ba hia, en fim, não é bom para qual quer Uni -
da de da Fe de ra ção. No bre Se na dor Iris Re zen de,
apo io in te gral men te o de po i men to de V. Exª em
gê ne ro, nú me ro e grau. Tam bém ape lo ao Go ver -
na dor Ge ral do Alckmin para que S. Exª bus que o
en ten di men to e não par ta con tra Go iás, como vem 
fa zen do, in clu si ve ape lan do para a Jus ti ça. Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la, pelo apar te de
V. Exª, que, como ex-Go ver na dor de Go iás, pôde 
en ten der a ne ces si da de da agro in dús tria em Go -
iás. Nós não es ta mos bus can do ou tros ti pos de
in dús tri as. Não! Te mos bus ca do a agro in dús tria.
Hoje te mos a Mit su bis hi ins ta la da em Ca ta lão,
Go iás, mais por ques tões téc ni cas do que po lí ti -
cas ou ad mi nis tra ti vas. 

É na tu ral quan do São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro ou
Mi nas Ge ra is se de sen ten dem, por que pode qual quer 
um des ses Esta dos ofe re cer in cen ti vos mi li o ná ri os ou 
bi li o ná ri os. Mas esse não é o caso dos Esta dos do
Cen tro-Oeste, prin ci pal men te; não é o caso dos Esta -
dos do Nor te e Nor des te. Não dis po mos de bi lhões
para ar ras tar in dús tri as que ge ra rão 200 ou 300 em -
pre gos. 

Um pe di do eu faço – prin ci pal men te ao Go ver -
na dor de São Pa u lo – na con di ção de Se na dor por
Go iás, de Se na dor que tem pro cu ra do ana li sar as
ques tões a par tir de uma óti ca ma cro: de i xem os pe -
que nos Esta dos cres ce rem! Dêem opor tu ni da de de
de sen vol vi men to tam bém aos pe que nos Esta dos,
aos Esta dos agro pas to ris. 

A so lu ção dos pro ble mas des te País está no
Cen tro-Oes te, que i ram ou não São Pa u lo e Rio de Ja -
ne i ro. Hoje ou ama nhã eles vão en ten der isso: não
exis te sal va ção para este País sem o Cen tro-Oes te,
com suas ter ras fér te is, sua gen te tra ba lha do ra e uma 
po pu la ção cos mo po lis ta, ori un da de to dos os Esta -
dos bra si le i ros. Não há so lu ção para São Pa u lo e ou -
tros gran des cen tros se não o Cen tro-Oes te. É ne ces -
sá rio que os gran des Esta dos en ten dam isso.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do 
um apar te ao no bre Se na dor Pa u lo Sou to.

O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Se na dor Iris
Re zen de, eu não fi ca ria tran qüi lo com a mi nha cons -
ciên cia se não vi es se a este Ple ná rio tra zer a mi nha

pa la vra de apo io e, so bre tu do, de so li da ri e da de a V.
Exª. Sei o quan to cus ta aos Go ver nos des ses Esta -
dos lu ta rem pela sua in dus tri a li za ção; o quan to cus ta
de es for ço e de sa cri fí cio lu ta rem em con di ções de si -
gua is em uma Fe de ra ção tam bém tão de si gual como
a nos sa, para con se guir um pou co mais de de sen vol -
vi men to. Nós tam bém te mos so fri do mu i to isso. Por -
tan to, nes te mo men to, faço ques tão de tra zer o meu
apo io ao seu pro nun ci a men to, aos go i a nos que tan to
fi ze ram para que Go iás tam bém se in dus tri a li zas se
um pou co mais, pe din do mais com pre en são aos
Esta dos da Fe de ra ção. Os elos que nos unem são
mu i to frá ge is e não po dem ser ain da mais fra gi li za dos 
por ati tu des des se tipo. Afi nal de con tas, o que pre -
ten dem? Qu e rem ti rar dos Esta dos a sua so be ra nia
no uso de um ins tru men to que é seu, para ten tar fa zer 
uma po lí ti ca de in dus tri a li za ção, já que so mos for ço -
sos a re co nhe cer que as po lí ti cas na ci o na is am plas
não fo ram su fi ci en tes para re du zir es sas de si gual da -
des. Qu e rem, por tan to, re ti rar dos Esta dos fe de ra dos
a so be ra nia de fa ze rem eles pró pri os um pou co de
po lí ti ca de in dus tri a li za ção. Isso não é jus to! Nes te
ins tan te, além do meu apo io, te nho a obri ga ção de
cha mar a aten ção de V. Exªs: va mos olhar com a má -
xi ma aten ção para as mo di fi ca ções pro pos tas no
ICMS. Por que, aí sim, se apro var mos o que está sen -
do ur di do nes te mo men to, não te re mos mais nem a
pos si bi li da de de fa zer mos o que ago ra faz V. Exª, ou
seja, as so mar à tri bu na para fa zer um pro tes to, um
ape lo aos Esta dos mais ri cos da Fe de ra ção. Va mos
olhar com mu i to cu i da do o que se pre ten de. O Cen -
tro-Oes te tem uma ca pa ci da de de cres ci men to mu i to
mais pelo au men to da sua pro du ção do que pelo seu
con su mo. A Re for ma Tri bu tá ria como está pos ta apa -
ren te men te pri vi le gia os Esta dos em um pri me i ro mo -
men to para de po is tor ná-los pri si o ne i ros de uma lei
que não vai per mi tir que eles lu tem pelo seu pró prio
de sen vol vi men to e pela sua pró pria in dus tri a li za ção.
Suas pa la vras, Se na dor Iris Re zen de, de i xam-me
mais re con for ta do. Espe ro que pos sa mos nos unir,
aqui, em uma luta jus ta como essa.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Pa u lo Sou to. O apar te de V. Exª,
in dis cu ti vel men te, va lo ri za o nos so pro nun ci a men to
nes ta tar de. Ele não me sur pre en de, por que um Se -
na dor que tem de mons tra do ser ao lon go de sua vida
pú bli ca, quer como Go ver na dor e hoje como Se na dor
da Re pú bli ca, um po lí ti co sen sa to, jus to, não po de ria,
em hi pó te se ne nhu ma, na ver da de, fi car alhe io a uma
ques tão que, pre ju di can do a um, a dois ou a três
Esta dos pre ju di ca ao País. 
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Te nho mi nhas re ser vas. Eu as te nho, não pos so
negá-las. Re cém-ele i to e em pos sa do Go ver na dor,
em 1983, pro cu rei um Mi nis tro do Go ver no de en tão – 
vi vía mos a Di ta du ra – para con ver sar a res pe i to da
ques tão da in dus tri a li za ção. S. Exª, à épo ca, foi de
uma fran que za rude para co mi go. Dis se-me ele:
”Olha, po nham na ca be ça: vo cês têm que cu i dar da
pro du ção de ali men tos; in dús tria é em São Pa u lo“. Eu
não quis dis cu tir, já que ini ci a va uma Admi nis tra ção,
mas fui es tu dar esse pro gra ma. Há dois anos, veio a
esta Casa uma men sa gem do Mi nis tro do Pla ne ja -
men to, pa u lis ta. Lá, em um ar ti go mi ú do, qua se ocul -
to, tal ar ti go re vo ga va to dos os pro gra mas de in cen ti -
vo. Por pou co, eram re vo ga dos pro gra mas de in cen ti -
vos dos Esta dos de Go iás, Ba hia, Mato Gros so e as -
sim por di an te. Sem pre São Pa u lo se pre o cu pa. É pre -
ci so que São Pa u lo en ten da que os de ma is Esta dos
me re cem de sen vol ver-se e que são eles que irão aca -
bar com aque le su fo co, com aque la vida qua se in su -
por tá vel exis ten te em uma ca pi tal onde o cri me co me -
ça a gras sar ex tra or di na ri a men te e a co lo car em pâ ni -
co mi lhões e mi lhões de ha bi tan tes da que le Esta do. 

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sin to-me 
hon ra do com o apar te de V. Exª. 

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na dor
Iris Re zen de, eu não po de ria de i xar de tes te mu nhar o 
tra ba lho de V. Exª pelo Esta do de Go iás. Qu an do an -
da va, jun ta men te com os meus pais, pe las es tra das
car ro çá ve is de Go iás, lem bro-me de ter re pa ra do
como mu da ram aque las es tra das de po is que V. Exª
as su miu o seu pri me i ro go ver no. Go iás foi um dos
Esta dos que mais as fal tou suas es tra das em qui lô me -
tros. V. Exª re a li zou um ex ce len te tra ba lho nes se sen -
ti do, com mu i ta com pe tên cia. Esses em pre en di men -
tos fo ram com ple men ta dos no go ver no do no bre Se -
na dor Ma gui to Vi le la, que, tam bém, com gran de com -
pe tên cia re a li zou um bri lhan te tra ba lho. Eu gos ta ria,
nes te mo men to, que o Go ver na dor de São Pa u lo, Ge -
ral do Alckmin*, co pi as se as co i sas boas que V. Exª re -
a li zou, como o Pro gra ma Fo men tar, que trou xe vá ri as
in dús tri as e ge rou mu i tos em pre gos. Pen so que S.
Exª de ve ria fa zer o in ver so, não en trar com de nún ci -
as, mas co pi ar as co i sas boas fe i tas no Esta do de Go -
iás. V. Exª está de pa ra béns, Se na dor Iris Re zen de.
De i xo aqui o meu tes te mu nho.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Val mir Ama ral.

Fico fe liz por sen tir que to das as pes so as de
bom sen so, do ta das de ra zão, de es pí ri to de jus ti ça

ja ma is apo i a ri am essa opo si ção, essa ação do Go -
ver no do Esta do de São Pa u lo con tra a in dus tri a li za -
ção dos pe que nos e mé di os Esta dos bra si le i ros.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço 
V. Exª com pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
José Alen car, peço a V. Exª que seja bre vís si mo. Te -
mos que ini ci ar a Ordem do Dia.

O Sr. José de Alen car (PMDB – MG) – Sr.
Pre si den te, que ro ape nas me con gra tu lar com o
emi nen te Se na dor Iris Re zen de pelo opor tu no e lú -
ci do pro nun ci a men to. Da for ma como São Pa u lo
tem agi do, fica pa re cen do que de se ja que to das as
in dús tri as se ins ta lem na Pra ça da Sé. Até mes mo
para con sul tar os in te res ses eco nô mi cos e so ci a is
de São Pa u lo, o Esta do de ve ria es ti mu lar ações como
aque las que V. Exª co me çou, em 1984, em Go iás.
Na que le tem po, era tam bém tem po, em Mi nas Ge -
ra is, do iní cio do Go ver no Tan cre do Ne ves, que as -
su miu em 1983. E o Go ver na dor Tan cre do Ne ves
era mu i to li ga do a V. Exª, era um ad mi ra dor de V.
Exª. Ele tam bém, ao ini ci ar o seu go ver no, ten tou
de sen vol ver áre as me nos fa vo re ci das. E so mos tes -
te mu nhas de que essa con cor rên cia do com por ta -
men to pa u lis ta é tam bém sen ti da no meu Esta do de 
Mi nas Ge ra is, com ame a ças de glo sas de ICMS e
por aí afo ra. O Bra sil são mu i tos Bra sis. E é pre ci so
que to dos es ses Bra sis cres çam har mo ni ca men te,
até mes mo para fa vo re cer São Pa u lo. Meus pa ra -
béns a V. Exª.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor José Alen car. Par tin do de V. Exª,
Se na dor por Mi nas Ge ra is, re al men te me toca e me
sen si bi li za o seu apar te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de ço
a to le rân cia de V. Exªs. Apro ve i to a opor tu ni da de para
co mu ni car que pre ten do vol tar a esta tri bu na, tra zen -
do da dos, para mos trar ao Bra sil a vi o lên cia que ten -
tam pra ti car con tra Go iás e con tra os pe que nos Esta -
dos des te País. Obri ga do.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção 
de Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª, para uma co mu ni ca ção de Li de -
ran ça.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.

Para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça. Sem re vi são do 
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ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há
pou cos dias, quan do en con tra va-me no Chi le re pre -
sen tan do o Bra sil na XV Con fe rên cia Inter par la men -
tar Amé ri ca La ti na – União Eu ro péia, o meu Par ti do –
o Par ti do Po pu lar So ci a lis ta – di vul gou uma im por tan -
te nota pú bli ca, ma ni fes tan do a sua ine quí vo ca po si -
ção em re la ção ao epi só dio de vi o la ção do si gi lo do
voto na ses são que cas sou um mem bro do Se na do.
Nela, afir ma va-se que os in dí ci os co lhi dos pela Co mis -
são de Éti ca e De co ro Par la men tar do Se na do já eram
su fi ci en te men te só li dos para ins ta u rar o pro ces so de
cas sa ção con tra os Se na do res Anto nio Car los Ma ga -
lhães e José Ro ber to Arru da, mem bros des ta Casa.

A po si ção do Par ti do con ti nua a mes ma. E não
exis te ne nhum fato novo no ce ná rio po lí ti co que pos -
sa le var-nos a al te rá-la. 

E por que ado ta mos tal re so lu ção? Sim ples -
men te por que a ques tão de mo crá ti ca está no cen tro
da po lí ti ca do nos so Par ti do e com ela não tran si gi -
mos. Sem dú vi da, não há cri me mais gra ve do que
aque le per pe tra do con tra a de mo cra cia. E é tam bém
in du bi tá vel que a vi o la ção do pa i nel foi um cri me con -
tra o re gi me de mo crá ti co e suas ins ti tu i ções. 

Em nos sa opi nião, não há ou tro ca mi nho, fora
da de mo cra cia, para se cons tru ir a so ci e da de jus ta e
mo der na com a qual tan to so nha mos. É tam bém na
vi gên cia do re gi me do Esta do De mo crá ti co de Di re i to
que po de mos me lhor com ba ter a cor rup ção e a cri mi -
na li da de. Nes se sen ti do, con si de ra mos fun da men tal
a de fe sa da le ga li da de cons ti tu ci o nal e da Re pú bli ca. 

Aqui fa ze mos um bre ve his tó ri co do nos so com -
por ta men to par ti dá rio em re la ção à atu al cri se. Des de 
a di vul ga ção do diá lo go en tre o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co,
quan do já se evi den ci a va a vi o la ção do pa i nel por
oca sião da vo ta ção que cas sa ria o en tão Se na dor
Luiz Este vão*, so li ci ta mos a ri go ro sa apu ra ção dos
fa tos e a pu ni ção dos cul pa dos. 

Em ne nhum mo men to, abri mos mão des sa pos -
tu ra, nem mes mo em nome de uma ali an ça tá ti ca com 
de nun ci a dos para vi a bi li zar ex clu si va men te a CPI da
Cor rup ção, como que ri am – num gra ve equí vo co – al -
gu mas cor ren tes opo si ci o nis tas de Esquer da. Afi nal,
não vía mos con tra di ção em apo i ar ao mes mo tem po
a apu ra ção da vi o la ção do pa i nel e a ins ta la ção da
CPI para ave ri guar de nún ci as de cor rup ção, es sas
en vol ven do o Go ver no e tam bém ou tro im por tan te
Se na dor com as sen to nes ta Casa. 

Ama nhã, quin ta-fe i ra, dia 3 de maio, va mos ter o 
des pra zer de as sis tir, no Se na do, a uma cena ex plí ci -
ta de cons tran gi men to na ci o nal. Dois Se na do res, dos

mais im por tan tes e des ta ca dos des ta Le gis la tu ra,
irão se sub me ter a uma ses são de aca re a ção, mo da -
li da de co mum às in ves ti ga ções po li ci a is, quan do a
men ti ra pa re ce ser a re gra en tre tes te mu nhas ou in di -
ci a dos em pro ces sos. 

No caso, a aca re a ção tor nou-se ne ces sá ria
pela cons ta ta ção de que se ha via rom pi do a omer tà
da men ti ra, a par tir do in ques ti o ná vel re sul ta do da pe -
rí cia so bre a vi o la ção do si gi lo do voto. Ini ci ou-se aí
uma ca ri ca ta te o ria do do mi nó, em que ver da des vão
so bre pon do-se a men ti ras, e dois Se na do res e uma
gra du a da ser vi do ra não con se guem acer tar-se em
suas men ti ras ou ver da des, di an te de uma Na ção es -
tu pe fa ta e per ple xa.

O mais in te res san te de tudo isso é que o epi só -
dio traz para den tro do Se na do, de um lado, a des fa -
ça tez de não se as su mi rem res pon sa bi li da des e, de
ou tro, um sen ti do es tra nho, o da ”le al da de“, o da obe -
diên cia ao che fe, de res to, am bas mu i to uti li za das por
li de ran ças e su bal ter nos do na zis mo, que a es ses ex -
pe di en tes re cor re ram para ten tar sa far-se das de nún -
ci as de atro ci da des e cri mes co me ti dos con tra a hu -
ma ni da de. Mes mo que os cul pa dos pelo caso do pa i -
nel se jam ri go ro sa men te pu ni dos, como de fen de o
PPS, cabe ou tra dis cus são: a Mesa e os de ma is Se -
na do res de vem as su mir, com com pos tu ra e trans pa -
rên cia, suas po si ções, não po den do con si de rar os
fun ci o ná ri os da Casa como ins tru men tos a se rem
ma ni pu la dos; e os fun ci o ná ri os pre ci sam ter co ra gem
para afir mar o pri ma do da éti ca no ser vi ço pú bli co,
não se de i xan do le var pe los fa vo res dos car gos co -
mis si o na dos ou pelo trá fi co da in fluên cia po lí ti ca.

Mes mo não go zan do de am plo con sen so in ter -
na men te, pela sua com ple xi da de con ce i tu al, o fim do
voto se cre to no Par la men to é de fen di do ma jo ri ta ri a -
men te, hoje, pelo Par ti do. Entre tan to, no ca lor de todo
o de ba te que ora se ve ri fi ca em tor no da pu ni ção aos
Se na do res res pon sá ve is pelo cri me de vi o la ção do
pa i nel, uma ques tão deve fi car cla ra: pela Cons ti tu i -
ção, o voto, no Se na do, con ti nua sen do se cre to para
ca sos de cas sa ção; o seu exer cí cio, um di re i to de ci -
da da nia – no Par la men to ou fora dele –, e a sua ob -
ser vân cia e res pe i to, um de ver de to dos e, em par ti cu -
lar, da au to ri da de.

Admi te-se que cada ci da dão ou ci da dã – Par la -
men tar ou não – pos sa dar co nhe ci men to pú bli co do
seu voto. É seu di re i to. A vi o la ção do si gi lo por ter ce i -
ros, prin ci pal men te por ação de au to ri da de a quem
ca be ria sua guar da, é pre va ri ca ção, é cri me. Ou tro
exem plo, com as mes mas ca rac te rís ti cas e pres su -
pos tos le ga is, ocor re com os si gi los ban cá rio, fis cal e
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te le fô ni co: o ti tu lar do di re i to pode de les abrir mão,
sen do ex pres sa men te ve da do a ter ce i ros fazê-lo sem 
au to ri za ção ju di ci al pré via. Como no caso do rom pi -
men to do si gi lo do voto par la men tar, a vi o la ção dos
ou tros si gi los ci ta dos ti pi fi ca-se como cri me.

Abor da mos essa ques tão para de i xar cla ro,
des de logo, à Casa e à opi nião pú bli ca, que o PPS,
nas ses sões que pos si vel men te ocor re rão em ple ná -
rio, não se ali nha rá a ne nhu ma pro pos ta de ma gó gi ca
que de fen da o voto aber to, em con fron to com a lei
que se pre ten de re vo ga da, mas que ain da vige.

Te mos cons ciên cia do cons tran gi men to que pa i -
ra so bre to dos nós nes tes tu mul tu a dos dias. Mas uma 
de ci são há que ser to ma da, não por que a mí dia e a
opi nião pú bli ca pres si o nam – e pres si o nam, por que
vi ve mos em de mo cra cia –, e, sim, por que, além do
aten ta do vi o len to ao de co ro par la men tar, hou ve um
cri me de pre va ri ca ção, e as ins ti tu i ções re pu bli ca nas
não po dem ser des mo ra li za das. E des mo ra li za do fi -
ca rá o Se na do caso ad mi ta qual quer acor do en tre
par ti dos para mi ni mi zar as pe nas a se rem im pu ta das.

Fujo aqui do dis cur so es cri to, ao ver o Se na dor
Ja der Bar ba lho. Os jor na is bra si le i ros de mons tram
con tra di ção em al gu mas de suas man che tes. Um fala
de um pos sí vel acor do en tre os Srs. Se na do res Ja der
Bar ba lho e Anto nio Car los Ma ga lhães, pre ce di do de
te le fo ne mas. Eu co men ta va com jor na lis tas que,
quan to à ques tão do te le fo ne ma, hoje é mu i to com pli -
ca do al guém ne gar, para, de po is, numa te o ria do do -
mi nó, ter de con fir mar. Por ou tro lado, O Esta do de S.
Pa u lo exi be de cla ra ções do Se na dor Ja der Bar ba lho
de que não há ne nhum acor do e de que não ad mi ti rá
essa hi pó te se. Qu e ro vin cu lar-me a esta se gun da hi -
pó te se, a do Esta do de S. Pa u lo, por que qual quer
acor do so bre esse pro ble ma que não seja uma de ci -
são cla ra da cons ciên cia de cada um dos Srs. Se na -
do res, evi den te men te, des mo ra li za rá este Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Já es tou ter mi nan do, Sr. Pre si den te. É ne ces sá rio di -
zer que o PPS, tal como afir mou na sua nota, na de fe -
sa da de mo cra cia, será in tran si gen te. E é pre ci so im -
por essa in tran si gên cia, sem so bres sal tos, sem ódio
e sem medo.

A fé pú bli ca é algo que acom pa nha a cons tru -
ção e a or ga ni za ção das so ci e da des e das na ções.
Por tan to, tam bém acom pa nhou a cons tru ção da so ci -
e da de e da na ção bra si le i ra. Entre nós, em ou tras
épo cas, ela po de ria ser re pre sen ta da, in clu si ve, pelo
fio do bi go de, am pla men te ce le bra do em nos sa li te ra -

tu ra. Hoje, na com ple xi da de em que vi ve mos, o fio do
bi go de não bas ta: a fé pú bli ca se im põe por ou tros
me ca nis mos e com por ta men tos, trans pa ren tes e re -
pas sa dos, em tem po real, pe los me i os ele trô ni cos, a
mi lhões de bra si le i ros.

A aber tu ra do pro ces so de cas sa ção de Anto nio
Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da, Se na do res 
des ta Casa, an tes de mais nada, é a afir ma ção des sa
fé pú bli ca nas pes so as que, equi vo ca da men te, acre -
di ta vam es tar ela des ti tu í da de va lor ou ser ine xis ten -
te en tre nós. Fe liz men te, ela con ti nua no meio de to -
dos nós e se apre sen ta como um fio de novo tipo, de -
mo crá ti co e aus pi ci o so, sem pre a de mons trar que a
im pu ni da de não pode ser uma ins ti tu i ção na ci o nal.

 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ja der Bar ba lho, por ces são
do Se na dor La u ro Cam pos, pelo pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo, em pri -
me i ro lu gar, agra de cer ao Se na dor La u ro Cam pos a
gen ti le za da ces são do seu tem po para que eu pu des -
se usar da pa la vra nes te mo men to.

Qu e ro, em ver da de, fa zer uma bre ve co mu ni ca -
ção ao Se na do. Não pre ten do can sar esta Casa re pe -
tin do ar gu men tos já ofe re ci dos em pro nun ci a men to
an te ri or. Sin to tal ne ces si da de por ser o Pre si den te do 
Se na do Fe de ral – pela von ta de, re pi to, da ma i o ria ab -
so lu ta da Casa – e em face das re i te ra das ma ni fes ta -
ções, aqui e ali, na im pren sa es cri ta, na im pren sa da
te le vi são e do rá dio, de que há de nún ci as con tra a fi -
gu ra do Pre si den te do Se na do Fe de ral. 

Ago ra, como dis se bem o Se na dor Ro ber to Fre i -
re, já há todo um tra ba lho en vol ven do o nome do Pre -
si den te do Se na do na ques tão do pa i nel ele trô ni co da 
Casa, do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães e do
Se na dor José Ro ber to Arru da.

Tan tas ve zes aqui vim, Sr. Pre si den te, para di zer 
que, no epi só dio do Ban co do Esta do do Pará, fui ví ti -
ma du ran te nove anos, por des co nhe cer que um pa -
re cer fi nal do Ban co Cen tral do Bra sil, após ana li sar e
con clu ir as ins pe ções re a li za das na que le pe río do de
1984, de cla ra, de for ma en fá ti ca e no mi nal, a mi nha
ex clu são da tal au di ta gem. Já dis se isso mil ve zes, já
dis tri buí à im pren sa o pa re cer do dia 6 de maio de
1992, as si na do pelo Che fe do De par ta men to Ju rí di -
co, pelo Pro cu ra dor-Ge ral do Ban co Cen tral, pelo
Pre si den te do Ban co Cen tral à épo ca. 

Mas o que vale não é esse pa re cer. Esse pa re -
cer não vale. O pa re cer fi nal do Ban co Cen tral – que,
aliás, me foi so ne ga do – não vale, Sr. Pre si den te.

07892 Qu in ta-feira   3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Nes te fi nal de se ma na fui ob je to de uma es pe -
cu la ção es ta pa fúr dia de uma se nho ra no in te ri or do
To can tins, que ou viu fa lar no ca be le i re i ro ou no su per -
mer ca do ou na fe i ra li vre que eu era be ne fi ciá rio de
um es que ma na Su dam. 

Aguar da va-se o tal re la tó rio da Su dam. Não
hou ve uma fra se, em todo o re la tó rio, que me en vol -
ves se. Pu bli ca ram-se as tais fi tas. Não hou ve uma fra -
se se quer que me en vol ves se. Mas há toda uma cam -
pa nha or ques tra da para man ter o nome do Pre si den -
te do Se na do Fe de ral na mí dia, de vi do a gra ves de -
nún ci as. 

Ago ra, Sr. Pre si den te, já me vejo en vol vi do em
mais um epi só dio: no de es tar ne go ci an do, de es tar
fa zen do um acor do para in flu en ci ar uma de ci são do
Con se lho de Éti ca, se não eu se rei a bola da vez. 

Sr. Pre si den te, to dos sa bem das cir cuns tân ci as
– e eu não pre ci so re la tá-las – pe las qua is che guei à
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral. Te nho pro cu ra do me
com por tar, des de o pri me i ro dia, en ten den do que a
Casa é o co le ti vo, que a Casa é in ter par ti dá ria e que o 
Pre si den te deve ter o equi lí brio ne ces sá rio para en -
ten der que está pre si din do uma casa po lí ti ca e com
re pre sen ta ção par ti dá ria di ver sa. 

O meu de se jo, no epi só dio do pa i nel, do Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, do Se na dor José Ro -
ber to Arru da, é que o Con se lho de Éti ca, com equi lí -
brio, es ta be le cen do a mais am pla de fe sa e o mais
am plo con tra di tó rio, de ci da com sa be do ria. As mi -
nhas di ver gên ci as com o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães não me es ti mu lam, como Pre si den te da
Casa, a de se jar ab so lu ta men te ne nhu ma vi o lên cia
con tra o seu man da to. Estou obri ga do, em re la ção a
ele ou a qual quer ou tro in te gran te do Se na do, a ter
equi lí brio, por ser Pre si den te da Casa. 

Alguns tal vez de se jas sem que eu, nes ta hora,
es ti ves se pu bli ca men te a es ti mu lar a cas sa ção de
man da tos, a sus pen são de man da tos. Não o fa rei.
Sou o Pre si den te do Se na do e como tal te nho a obri -
ga ção de man ter o equi lí brio. E nin guém vai ou vir de
mi nha boca, em todo esse pro ces so, ma ni fes ta ção
que não seja equi li bra da. 

Apre sen ta rem-me como ne go ci an do para não
ser a bola da vez é de ma is, Sr. Pre si den te! E ve nho
aqui di zer ao Se na do e di zer à im pren sa, que é um
dos pi la res da de mo cra cia, que tem obri ga ções tan to
quan to nós da área po lí ti ca, que apre sen ta rei, ama -
nhã, um pro je to de de cre to le gis la ti vo, ou de re so lu -
ção, pe din do ao Se na do que au to ri ze pre vi a men te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a me pro ces sar, caso al -

guém pro vo que o Mi nis té rio Pú bli co e ele pos sa ofe -
re cer de nún cia. 

Não há ne nhu ma de nún cia for ma li za da. Não
ace i to, por tan to, a es pe cu la ção es pú ria que se faz. A
par tir de ago ra, apro van do o Se na do uma re so lu ção
pré via, quem ti ver de nún cia que a apre sen te e se res -
pon sa bi li ze por ela. Eu não pos so ace i tar essa cam -
pa nha mes qui nha e es pú ria. 

Não me aco var dei, Sr. Pre si den te, na épo ca do
re gi me mi li tar, e não vou me aco var dar ago ra que sou
Pre si den te do Se na do Fe de ral, de po is de ter per cor ri -
do to dos os car gos da área le gis la ti va e de ter sido
Go ver na dor do meu Esta do por duas ve zes. Não vou
ace i tar uma cam pa nha mes qui nha, de li be ra da. Não,
Sr. Pre si den te. 

A par tir da ago ra, quem ti ver uma de nún cia e
não a apre sen tar es ta rá in cor ren do no cri me de omis -
são. Será omis so quem não apre sen tar a de nún cia.
Quem a ti ver que a apre sen te pe ran te o Pro cu ra -
dor-Ge ral da Re pú bli ca. Peço en ca re ci da men te aos
meus co le gas de Se na do que apro vem esse pro je to.
Tal vez seja algo inu si ta do. Tal vez seja novo no Di re i to
Cons ti tu ci o nal que, mes mo sem o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral so li ci tar, pos sa o Se na do con ce der. 

Mas, nes te mo men to, con si de ro isso ine vi tá vel e 
não pos so ace i tar a mes qui nhez da que les que se
aco ber tam atrás de uma imu ni da de que não é a par -
la men tar, que é a imu ni da de que é a pior: a imu ni da de 
in vi sí vel, a imu ni da de da ir res pon sa bi li da de da que les 
que ata cam, e ata cam por to dos os me i os e mo dos,
es ses, sim, co ber tos pela imu ni da de.

Sr. Pre si den te, falo aqui como Pre si den te da
Casa, como co le ga e como com pa nhe i ro. Peço ao
Se na do que apro ve essa re so lu ção, que apro ve esse
de cre to le gis la ti vo. A par tir de ago ra, por tan to, não te -
re mos mais essa his tó ria de que pe sam so bre o Pre -
si den te do Se na do, so bre o Se na dor Ja der Bar ba lho,
imen sas de nún ci as, de nún ci as que cons tran gem
seus co le gas Se na do res, que são en tre vis ta dos e
não sa bem o que di zer em face das imen sas de nún ci -
as que es tão aí e que pa i ram so bre o Pre si den te do
Se na do.

Sr. Pre si den te, tal vez tec ni ca men te não seja
ade qua do esse ins tru men to, mas peço ao Se na do
que não fal te a um dos seus in te gran tes e ao Pre si -
den te da Casa, que não de se ja cri ar-lhe cons tran gi -
men tos: que au to ri ze pre vi a men te o Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral a ins ta u rar pro ces so con tra o Se na dor Ja -
der Bar ba lho por de nún cia for ma li za da pelo Mi nis té -
rio Pú bli co Fe de ral. 
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A par tir daí ha ve rá opor tu ni da de para que as
pes so as apre sen tem es sas imen sas de nún ci as, que
ago ra até me apre sen tam como cons tran gi do, como
bus can do um acor do para me li vrar de ser a bola da
vez. Se al guém faz uma acu sa ção, que o Mi nis té rio
Pú bli co a re co lha e for ma li ze. 

O que não é pos sí vel é ser jul ga do des sa for ma:
jul ga do sem con tra di tó rio, jul ga do por quem não tem
au to ri da de para jul gar. Vi ve mos, Sr. Pre si den te, numa 
so ci e da de de di re i to, numa so ci e da de or ga ni za da.
Mas aqui uma re vis ta subs ti tui a Re ce i ta Fe de ral e
está aca ba do! Está aca ba do! Nun ca re ce bi uma no ti -
fi ca ção da Re ce i ta Fe de ral, mas está aca ba do! Tive
uma evo lu ção pa tri mo ni al ir re gu lar, e está aca ba do!
Está sen ten ci a do! 

Aliás, essa re vis ta de ve ria subs ti tu ir a Re ce i ta
Fe de ral e o seu pro pri e tá rio de ve ria fi car no lu gar do
Sr. Eve rar do Ma ci el. Esta ria re sol vi do o as sun to!

A par tir de ago ra, Sr. Pre si den te, o que de se jo é
que o Se na do não me ne gue isso. Tal vez es te ja mos
fa zen do uma cons tru ção nova no Di re i to Cons ti tu ci o -
nal: a au to ri za ção pré via. 

E tal vez a Câ ma ra dos De pu ta dos, onde tra mi ta
um pro je to so bre imu ni da de par la men tar, pos sa
apres sar a apre ci a ção des se pro je to e votá-lo ra pi da -
men te, para que nin guém diga: ”Não, ele não é pro -
ces sa do por que tem man da to de Se na dor e Se na dor
não é pro ces sa do!“

Sr. Pre si den te, faço este ape lo: que a Casa não
me ne gue essa so li ci ta ção. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te? 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Pe dro Si mon. 

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Ja -
der Bar ba lho, é mu i to im por tan te a sua ma ni fes ta ção.
Esta va so an do mal, pe ran te a opi nião pú bli ca, a pu bli -
ca ção na im pren sa de hoje de que V. Exª te ria te le fo -
na do ao Se na dor Anto nio Car los e de que ha ve ria um
gran de en ten di men to en tre PMDB, PSDB e PFL para
que, na Co mis são de Éti ca, es friás se mos a ma té ria –
e, em con tra pres ta ção, na cri a ção da CPI, tam bém se 
es fri a ria a ma té ria. V. Exª está to man do uma po si ção
que vai de en con tro a tudo isso, e acho que age bem
ao fazê-lo. Aliás, te mos que lem brar que V. Exª hoje
faz isso da tri bu na, mas, na Ban ca da do PMDB, V. Exª 
já ha via agi do da mes ma for ma: su ge riu que se co lo -
cas sem à dis po si ção do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú -
bli ca, me di an te sim ples so li ci ta ção de S. Exª, to dos os 
par la men ta res, para que fos sem pro ces sa dos, se as -
sim fos se ne ces sá rio. Isso é im por tan te, por que há

um mo men to em que as co i sas têm que ser de fi ni das, 
têm que ser fe i tas. O que não pode acon te cer é ima gi -
nar-se que aqui lo que foi fe i to aber ta men te, da tri bu -
na, com toda a so ci e da de as sis tin do, e que es ta mos
ago ra apu ran do, de re pen te vá ser es que ci do pe las
Li de ran ças, que vão fa zer com que não se apu re.
Acho que o seu pro nun ci a men to res pon de a isso e
de i xa mu i to cla ra a sua po si ção, de i xa mu i to cla ro o
seu pon to de vis ta para to dos nós que es ta mos bus -
can do a ver da de. Não há ou tra ma ne i ra de o Se na do
ter cre di bi li da de pe ran te a so ci e da de a não ser esta:
cada Se na dor, de acor do com a sua cons ciên cia, vo -
tar, no mo men to apro pri a do, de acor do com aqui lo
que acha ser a ver da de. Meus cum pri men tos a V.
Exª!

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon.

Já di zia Mil ton Cam pos que a sa be do ria está no
ób vio. E me pa re ce que isto é o ób vio: a Co mis são é
in te gra da por Se na do res, e nin guém nes ta Casa tem
tu tor. A de ci são da Co mis são de Éti ca, in clu si ve, é se -
cre ta, Sr. Pre si den te. Hou ve aqui o epi só dio do Se na -
dor Luiz Este vão. Hou ve vo tos da Ban ca da do PMDB
que, cre io, di ver gi ram da Li de ran ça.

Sr. Pre si den te, não é pos sí vel que, a esta al tu ra,
di vul gue-se que o Pre si den te do Se na do es ta ria fa -
zen do par te de um acor do para se sal var de de nún ci -
as. A mi nha vin da à tri bu na se faz no sen ti do, em pri -
me i ro lu gar, de de i xar cla ra a mi nha po si ção: nes se
epi só dio, nin guém con ta rá co mi go para ne nhum tipo
de re van che em re la ção ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães. E digo isso de pú bli co. Não será ago ra
que, na con di ção de Pre si den te do Se na do Fe de ral,
usa rei qual quer ins tru men to com vis tas a pre ju di car o
man da to do ex-Pre si den te da Casa em ra zão da di -
ver gên cia que ti ve mos – isso não é do meu fe i tio, nun -
ca o foi.

Ja ma is, Sr. Pre si den te, eu par ti ci pa ria de qual -
quer acor do por ser a ”bola da vez“. Não. Se eu for
”bola da vez“, quem ti ver de nún cia que a apre sen te
pe ran te o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, que a for -
ma li ze pu bli ca men te e a as su ma. O que não pos so é
ace i tar essa his tó ria de di ze rem que pe sam gra ves
de nún ci as so bre mim e pon to fi nal. Se pe sam gra ves
de nún ci as, es sas de nún ci as têm que ser for ma li za -
das, por que quem não as for ma li za, na ver da de, pas -
sa a ser co ni ven te com elas e, por tan to, está co me -
ten do cri me de omis são, já que sabe, co nhe ce e não
toma pro vi dên cia.
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Não, Sr. Pre si den te, não pos so, de for ma al gu -
ma, ace i tar essa po si ção. Por isso, ve nho pe dir à
Casa que faça isso.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ja der Bar ba lho?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Com 
todo pra zer, Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Ja der Bar ba lho, fa mo sos tra ta dis tas mi li ta res,
como Ale xan der von Kla u se vitz, na Arte da Gu er ra,
Met ter nich e mu i tos ou tros exa mi na ram uma si tu a ção 
e cri a ram o que cha ma ram de ”te o ria da cri se“ – uma
cri se per ma nen te que des gas ta, ao lon go do tem po,
um or ga nis mo po lí ti co e que, não re sol vi da, aca ba por 
con ta mi nar o or ga nis mo in te i ro. Esta mos vi ven do
essa cri se, e a so lu ção pro pos ta por V. Exª nes te mo -
men to é a mais acer ta da, pois trans fe re o foco da de -
ci são para o Po der Ju di ciá rio, que, de uma for ma
com pe ten te e apro pri a da, se gun do as re gras pro ces -
su a is de vi das, pas sa rá a ana li sar essa ques tão que
pro vo cou uma cri se pro fun da na ins ti tu i ção e no nos -
so Par ti do. Pen so que não po de ría mos che gar a uma
so lu ção me lhor. Sem uma aná li se dos ca sos que agi -
tam o Con gres so Na ci o nal, não se pode ad mi tir que
no tí ci as ve i cu la das pela mí dia se trans for mem num
ins tru men to de fi ni ti vo de des gas te e tor nem a de fe sa
ri go ro sa men te im pos sí vel di an te da im pos si bi li da de
do di re i to de res pos ta – esse di re i to não exis te para V.
Exª, não exis te para o Se na dor Anto nio Car los, não
exis te para mim, não exis te para aque le que a mí dia,
em de ter mi na do mo men to, pre ten da acu sar sem vi a -
bi li zar o es pa ço do con tra di tó rio. Cum pri men to V. Exª
pela me di da. A cri se tem que ser in ter rom pi da de uma 
for ma rá pi da, para que as ins ti tu i ções, o nos so Par ti -
do e o Con gres so Na ci o nal vol tem à nor ma li da de. O
ca mi nho, sem a me nor som bra de dú vi da, é esse; não 
é o ca mi nho da acu sa ção gra tu i ta e do sen sa ci o na lis -
mo por meio dos ór gãos de co mu ni ca ção. Não es tou
fa zen do ju í zo de va lor so bre as acu sa ções, mas sim -
ples men te cum pri men tan do V. Exª por ter man da do
to das as acu sa ções para o foro de vi do, o foro re co -
men da do. Pa ra béns pela me di da que V. Exª toma!
Des de já, con ta V. Exª com o meu voto para essa an -
te ci pa ção de li cen ça, que não deve ser uma re gra,
mas que é a me di da acer ta da nes te mo men to em que 
o vo lu me das acu sa ções cria a ins ta bi li da de em que vi -
ve mos hoje den tro do Con gres so Na ci o nal. Pa ra béns!

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Re quião, que
me é pre ci o so até pelo fato de V. Exª ser um ba cha rel
em Di re i to, um es tu di o so do Di re i to, e en ten der ser

pos sí vel, ex cep ci o nal men te, que o Se na do Fe de ral
pos sa fa zer isso.

Como vou me de fen der de um ir res pon sá vel
qual quer que diz que com prei um apar ta men to de co -
ber tu ra na ci da de de Be lém por R$5,7 mil? Te nho que 
abrir o jor nal, ler o que o ir res pon sá vel es cre veu e, en -
tão, pre o cu par-me em res pon der para o jor nal e con -
tra tar um ad vo ga do – tudo isso por que um ir res pon -
sá vel dis se que com prei um apar ta men to de co ber tu -
ra por R$5,7 mil. Cor ro o ris co de ser es co lhi do o cor -
re tor de imó ve is do ano, por que nin guém con se gue
com prar um apar ta men to de co ber tu ra por R$5,7 mil!
São re vol tan tes co i sas des sa na tu re za: ten ta ti vas de
de te ri o rar, de ava ca lhar, de não se le var a sé rio as co -
i sas, de in ven tar.

Por ser par te di re ta men te en vol vi da – é pre su -
mí vel que as pes so as acre di tem que es tou ofe re cen -
do a mi nha ver são –, pen so que to mei o ca mi nho ade -
qua do. Quem ti ver de nún ci as a fa zer já sabe que o Se na -
do Fe de ral pre vi a men te au to ri zou, em re la ção a um dos
seus mem bros, o Pre si den te da Casa, que o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral tome as pro vi dên ci as de vi das.

O que não pos so, de for ma al gu ma, é fi car,
como Pre si den te da Casa, ace i tan do esse tipo de
acu sa ção mes qui nha, esse tipo de ava ca lha ção que
se quer pro mo ver em re la ção ao Pre si den te do Se na -
do Fe de ral! E es ses, sim, têm imu ni da de. Esses, sim,
pos su em imu ni da de, por in ter mé dio des sa Lei de
Impren sa que aí está e que faz com que cada um de
nós, quan do atin gi do, sin ta na pró pria car ne. Con tu -
do, como ape nas de vez em quan do so mos atin gi dos, 
quan do se apa nha um, não há uma co ra gem co le ti va
no sen ti do de ela bo rar uma Lei de Impren sa que, efe -
ti va men te, não seja uma mor da ça para a im pren sa,
mas es ta be le ça res pon sa bi li da de. Não, não há! E aí
sou eu, são V. Exªs, são os De pu ta dos aqui e ali que
são apa nha dos des sa for ma.

Então, Sr. Pre si den te, cre io que esse seja o ca -
mi nho ade qua do. E vou con tar que seja dado re gi me
de ur gên cia a essa ques tão.

Não pos so ace i tar essa his tó ria de ”bola da vez“. 
Bola da vez do quê, Sr. Pre si den te? Vou ne go ci ar o
quê? O que exis te nes ta Casa con tra mim? O que
exis te a não ser a úl ti ma ma ni fes ta ção, pela ma i o ria
ab so lu ta da Casa, em fa vor de mi nha ele i ção para a
Pre si dên cia do Se na do? Exis te no Mi nis té rio Pú bli co
des te País al gu ma ação con tra mim?

Ago ra se quer acu ar. Ago ra se quer, por an te ci -
pa ção, jul gar o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
Então se ra ci o ci na: ”Se o Anto nio Car los Ma ga lhães
for re ti ra do da vida pú bli ca, o Ja der Bar ba lho tem que
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ser tam bém, por com pen sa ção“. E eu vou ace i tar
essa pa lha ça da, Sr. Pre si den te?! Eu vou ace i tar essa 
pa lha ça da? Se o Anto nio Car los Ma ga lhães for re ti ra -
do, eu te nho que ser re ti ra do tam bém?! Eu vou ace i -
tar isso?! Não.

Não de se jo que o Se na dor Anto nio Car los seja
re ti ra do in jus ta men te do Se na do Fe de ral. Que o Se -
na do aja com equi lí brio e jus ti ça no epi só dio em que
ele e o Se na dor José Arru da es tão en vol vi dos! Mas
não pos so ace i tar essa his tó ria de que ”o Pre si den te
do Se na do Fe de ral, o Pre si den te Na ci o nal do PMDB,
está acu a do em face das inú me ras de nún ci as exis -
ten tes con tra ele“. Não, Sr. Pre si den te.

Ago ra, quem ti ver de nún cia que as apre sen te,
que as for ma li ze! Ou en tão, Sr. Pre si den te, são uns
amo le ca dos, uns le vi a nos, que de se jam ape nas de -
ne grir a hon ra alhe ia na base da imu ni da de que pos -
su em!

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
Ja der Bar ba lho, fa lan do do ho mem pú bli co, a Re gião
Nor te e os Esta dos que com põem a Ama zô nia sem -
pre ti ve ram em V. Exª um es pe lho de gran de za, de ta -
len to, de dis po si ção, de co ra gem. Antes da dis pu ta
pela Mesa, V. Exª se pro pôs a en fren tar o en tão Pre si -
den te Anto nio Car los Ma ga lhães. No meu ga bi ne te,
co men tei com al guns ami gos, como di ze mos lá na
Re gião Nor te: a par tir de ago ra, co me ça a ope ra ção
”co me lan ça de car ne de anta“. A gran de guer ra se
deu. A car ne de anta é uma car ne re mo sa que, quan -
do você a come, ela vem bus car do en ças re mo tas, de
20 a 30 anos atrás. Isso é uma tra di ção na re gião. Abri 
as re vis tas Veja e IstoÉ, e V. Exª es ta va com ba ten do
o bom com ba te. Ali es ta va um gran de lí der com ba ten -
do  como tam bém está ago ra , dan do de mons tra ção
de co ra gem, tra zen do es sas de nún ci as para o Mi nis -
té rio Pú bli co. Que apre sen tem, sim, as de nún ci as!
Nós, que fa ze mos po lí ti ca, Se na dor Ja der Bar ba lho,
sa be mos que quem não tem ”rabo“ se co lo ca. Pode
ser o ho mem mais ho nes to do mun do! Se hou ver dis -
po si ção, é pos sí vel com ba ter a le vi an da de, as far pas,
os re ca dos e a gran de guer ra que se dá pela mí dia. E
V. Exª vem hoje a esta tri bu na de mons trar que é um
ho mem de co ra gem, como sem pre foi. Por isso, V. Exª
sem pre teve o nos so res pe i to, não só como in te gran te 
da Ban ca da do PMDB, mas como re pre sen tan te do
Esta do do Ama pá. E ago ra V. Exª, num ges to de mu i ta 
gran de za, diz des sa tri bu na que o gran de em ba te en -

tre V. Exª e o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães não
jus ti fi ca rá qual quer ato de mes qui nha ria por par te de
V. Exª para in ter fe rir, para in flu en ci ar numa pos sí vel
ação na Co mis são de Éti ca! Se na dor Ja der Bar ba lho, 
isso é gran de za! Embo ra ra ti fi que as suas po si ções,
não exis tem acor dos. E não deve ha ver acor dos, por -
que V. Exª, além de ser um ho mem com ba ti vo, in te li -
gen te e pre pa ra do, sabe per fe i ta men te que o ges to
de gran de za é esse. Está aí a opi nião pú bli ca na ci o -
nal acom pa nhan do o gran de de ba te en tre dois gran -
des ti tãs da po lí ti ca: o ex-Pre si den te Anto nio Car los
Ma ga lhães, o se gun do ho mem mais in flu en te do
País, com uma tra je tó ria de luta e de de di ca ção à vida 
pú bli ca, e V. Exª, que teve uma vi bran te vi tó ria. Além
de ex ter nar a mi nha ad mi ra ção por V. Exª, que ro pa -
ra be ni zá-lo pela co ra gem que sem pre teve. Esse é o
Ja der Bar ba lho que nós co nhe ce mos, que vem à tri -
bu na e que, ama nhã, fará uma pro po si ção a esta
Casa e con cla ma rá seus ami gos, seus com pa nhe i -
ros, seus Co le gas de Se na do a lhe da rem a opor tu ni -
da de de es sas de nún ci as vi rem à tona, para que tudo
seja es cla re ci do. Isso por que a sua voz, no bre Se na -
dor, e os de po i men tos fe i tos aqui são como se V. Exª
es ti ves se cla man do no de ser to. V. Exª é con de na do
pela im pren sa quan do se sabe que, em to dos os re la -
tó ri os da Su dam  como V. Exª dis se , não há uma fra -
se que o com pro me ta, como tam bém nada há de
com pro me te dor em re la ção a V. Exª em to dos os re la -
tó ri os do Ban co Cen tral. Então, a jus ti ça tem que ser
fe i ta, as de nún ci as têm que vir à tona, para que tudo
seja co lo ca do a lim po. Pa ra béns a V. Exª por jus ta -
men te es tar dan do uma de cla ra ção ao País de sua
gran de za, a gran de za de Ja der Bar ba lho. O em ba te
foi ”o em ba te“. A pe le ja pode con ti nu ar, mas o res pe i -
to ao ad ver sá rio e o equi lí brio no jul ga men to se fa zem 
ne ces sá ri os nes ta Casa. Por tan to, con gra tu lo-me
com V. Exª, por sua co ra gem e por sua gran de sa be -
do ria, ao sa ber res pe i tar, num mo men to tão im por tan -
te, a po si ção do seu al goz an te ri or, do seu con cor ren -
te, do seu ad ver sá rio. Por tan to, V. Exª ga ran te mais
ain da o meu res pe i to e  acre di to  o de mu i tos Par la -
men ta res que com põem o Se na do Fe de ral.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Se -
na dor Gil vam Bor ges, fico mu i to gra to a V. Exª pela
sua ma ni fes ta ção, que é ape nas a re i te ra ção da ve lha 
ami za de que nos une.

Qu e ro ape nas fa zer um re pa ro: não se rei eu que 
te rei a opor tu ni da de. Quem terá a opor tu ni da de são
os que afir mam que pe sam gra ves de nún ci as. Esses
é que te rão a opor tu ni da de. Va mos dar a opor tu ni da -
de a es ses que afir mam que exis tem gra ves de nún ci -
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as. O que não pos so e não de se jo é cons tran ger o Se -
na do. Não pos so, por exem plo, as sis tir a uma en tre -
vis ta do Se na dor Ra mez Te bet num dos ca na is de te -
le vi são, em que ele fa la va so bre o epi só dio do pa i nel,
e, de po is, ao seu cons tran gi men to quan do o en tre vis -
ta dor lhe per gun tou so bre o pro ble ma do Se na dor Ja -
der Bar ba lho. O Se na dor Ra mez Te bet fi cou numa si -
tu a ção di fí cil, por que não há pro ble ma al gum no Se -
na do em re la ção à mi nha pes soa. Mas o en tre vis ta -
dor não de i xou de me in clu ir. Até acho que o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, que tem gran de res pe i to
de par te da im pren sa, te nha al guns tor ce do res nes te
epi só dio. Aí os tor ce do res do Se na dor Anto nio Car los 
di zem as sim: ”Co lo que o Ja der nis so. Inclua o Ja der
nis so!“ Como a co i sa está mu i to di vi di da, eu acho que
é isso. Eu vejo isso aqui e ali. Há cer to apre sen ta dor
de te le vi são que não se es que ce, fala do pa i nel, mas
não pode en cer rar a no tí cia do pa i nel sem in clu ir o
meu nome. Há que in cluí-lo, de qual quer ma ne i ra!

Então, Srs. Se na do res, qua se que me vejo na
se guin te si tu a ção: se o Se na dor Sa tur ni no Bra ga não
ti ver cu i da do, de re pen te vai me in clu ir no pa re cer do
pa i nel. Se não ti ver cu i da do, S. Exª vai di zer: em um
dos pa rá gra fos, in clua-se tam bém o Se na dor Ja der
Bar ba lho no epi só dio do pa i nel. (Ri sos.)

É uma si tu a ção di fí cil, Sr. Pre si den te, por que o
de ba te pas sa a ser ir ra ci o nal. E não pode o Se na do
Fe de ral, a Casa mais alta do Par la men to bra si le i ro,
tra tar um as sun to des sa na tu re za de for ma ir ra ci o nal.
De for ma al gu ma! Esse epi só dio do pa i nel é o epi só -
dio do pa i nel!

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Com 
o ma i or pra zer, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, com a
cer te za de que V. Exª não me in clu i rá no epi só dio do
pa i nel.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Não o in -
clu i rei, cer ta men te, por que V. Exª não é ob je to da in -
ves ti ga ção nes te caso, Se na dor. Eu não ia apar teá-lo, 
mas V. Exª se re fe re a mim, obri gan do-me a di zer,
com toda a fran que za: Se na dor Ja der Bar ba lho, todo
esse epi só dio ori gi nou-se de uma tro ca de acu sa ções 
mu i to gra ves en tre V. Exª e o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães. S. Exª lhe fez acu sa ções mu i to gra ves, V.
Exª fez a ele acu sa ções mu i to gra ves! Só que, por ca -
u sa da na tu re za das acu sa ções fe i tas, é di fí cil ao Se -
na do apu rá-las com ri gor, por fal ta de ele men tos e de
es tru tu ra, algo que o Mi nis té rio Pú bli co e o Po der Ju -
di ciá rio têm, além de te rem essa res pon sa bi li da de e
essa mis são. O Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -

men tar e o Ple ná rio do Se na do fa zem um jul ga men to
de na tu re za po lí ti ca. O jul ga men to dos Se na do res
Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da
não se fun da men ta rá nas acu sa ções fe i tas por V. Exª
e que são gra vís si mas, mas nas qua is não va mos en -
trar. A apu ra ção e a ve ri fi ca ção des sas acu sa ções
são mis são do Mi nis té rio Pú bli co e do Po der Ju di ciá -
rio. Con tu do, V. Exª está en vol vi do em todo esse as -
sun to na sua ori gem. É ine gá vel que está, e não adi -
an ta V. Exª que rer ne gar, por que a re a li da de mos tra.
Na im pren sa, pode ha ver e cer ta men te há exa ge ros,
esse cli ma de nun ci a ti vo é ver da de i ro. Ago ra, V. Exª
está li ga do a esse caso pela sua ori gem. Ama nhã, V.
Exª pode vir a ser jul ga do e até de cla rar que abre mão 
de sua imu ni da de para que o Mi nis té rio Pú bli co, o Po -
der Ju di ciá rio e o Su pre mo jul guem – o que con si de ro
lou vá vel. Entre tan to, é ou tro tipo de apu ra ção e jul ga -
men to, que nun ca será fe i to no Se na do. Ama nhã, V.
Exª pode vir a ser jul ga do pelo Se na do, a par tir do
Con se lho de Éti ca, por um com por ta men to, por
exem plo, de fal tar com a ver da de. Isso não es ta rá no
meu re la tó rio, cer ta men te, mas como V. Exª está en -
vol vi do nes te caso todo, V. Exª pode vir a ser jul ga do,
sim. E tan to pode vir a ser ab sol vi do quan to pode vir a 
ser con de na do. O que eu que ro di zer é que as duas
co i sas são dis tin tas, Se na dor. Os dois ob je tos de jul -
ga men to são dis tin tos. Há Se na do res da Ban ca da de
V. Exª  des cul pem-me di zer isso  que não gos ta ram
do que V. Exª te ria dito, de não ter nada a ver com
uma pes soa que saiu car re ga da de acu sa ções e, de
re pen te, apa re ceu que essa pes soa ti nha sido só cio
da es po sa de V. Exª. Alguns Se na do res da Ban ca da
de V. Exª não gos ta ram dis so, por que con si de ra ram
que V. Exª fal tou com a ver da de pe ran te seus com pa -
nhe i ros. Não as sis ti a isso; não pos so tes te mu nhar. O 
que que ro di zer é que se tra ta de duas co i sas dis tin -
tas pela sua na tu re za. O ges to de V. Exª é mu i to lou -
vá vel, de abrir-se à in ves ti ga ção do Mi nis té rio Pú bli co 
e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Entre tan to, o jul ga -
men to que se faz nes ta Casa é de ou tra na tu re za. E,
ama nhã, V. Exª tam bém pode vir a ser – não es tou
afir man do que será – ob je to de um jul ga men to des sa
na tu re za. Era isso que eu que ria di zer, sem ne nhum
pre jul ga men to. Este ja V. Exª ab so lu ta men te cer to de
que não cons ta rá do re la tó rio des se caso que es ta -
mos jul gan do.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, não só eu po de ria es tar
como V. Exª tam bém po de rá es tar. Não é isso?

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Cla ro,
Se na dor! É evi den te.
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mas
é pre ci so que exis ta, no mí ni mo, uma acu sa ção!

Dis cor do do que V. Exª afir ma acer ca da ori gem
des se epi só dio. O Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar, nes te mo men to, está apre ci an do um fato re -
la ti vo ao pa i nel. Há que se ater ex clu si va men te a isso.
O epi só dio no qual me vi en vol vi do em acu sa ções re -
cí pro cas é ou tro.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Que foi
ob je to de uma pe na li da de por par te do Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Per -
fe i to!

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – V. Exª foi
cen su ra do, as sim como o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Exa -
ta men te!

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – E ago ra,
no jul ga men to do Se na dor Anto nio Car los, ob vi a men -
te esse preâm bu lo es ta rá pre sen te. E não pode de i xar 
de es tar. Por isso, es tou di zen do que, na ori gem, há
uma im pli ca ção, Se na dor Ja der Bar ba lho, há uma li -
ga ção. Não es tou afir man do que há um de ter mi nan te
ou uma con clu são. Há uma li ga ção de ori gem. Todo
esse cli ma de ten são que se cri ou no Se na do ori gi -
nou-se da tro ca de acu sa ções, mu i to pe sa das e gra -
ves, en tre V. Exª e o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães. Não sei se al gum dos dois tem ra zão nos ca sos 
res pec ti vos; não jul go isso, não te nho com pe tên cia
nem ca pa ci da de de fazê-lo; mas o fato é que, para
efe i to, di ga mos, do nos so jul ga men to po lí ti co, aque la
tro ca de acu sa ções teve um peso gran de sim, re al -
men te, e o terá nes te jul ga men to que es ta mos fa zen -
do ago ra.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sem 
en trar em ne nhum ju í zo de va lor, la men to ter que dis -
cor dar de V. Exª. Se V. Exª vai jul gar o Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães já le van do em con ta uma cen -
su ra re ce bi da por S. Exª e tam bém por mim, la men to
pro fun da men te ter que dis cor dar de V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na -
dor, ne ces sa ri a men te, até pelo Re gi men to, quan do
se tra ta de Se na dor que já re ce beu pe na li da de do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, é ób vio que
isso tem que ser re fe ri do num se gun do jul ga men to.
Mas não es tou fa zen do ne nhum abu so de in ter pre ta -
ção, ape nas é na tu ral que isso seja re fe ri do.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Não
que ro po le mi zar, ab so lu ta men te. É ape nas uma dis -

cor dân cia, que tal vez vá do fato da nos sa for ma ção
téc ni ca: V. Exª é en ge nhe i ro, eu sou ba cha rel em Di -
re i to; en tão, a mi nha vi são de pro ces so é ou tra. A vi -
são do pro ces so de Enge nha ria se gu ra men te se guia
de for ma mais ma te má ti ca do que a mi nha, como ba -
cha rel em Di re i to. Não con si go ver cor re la ção en tre
fa tos tão dis tin tos e que pos sam ser le van ta dos nes te
mo men to, já com uma agra van te em re la ção ao epi -
só dio do pa i nel. Mas não pre ten do po le mi zar, ab so lu -
ta men te. Não sou mem bro da Co mis são, sou o Pre si -
den te da Casa. O que que ro de i xar bem cla ro, Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no, é que, no meu en ten di men to,
as nos sas dis cus sões no ple ná rio, de na tu re za po lí ti -
ca, fo ram jul ga das quan do a Co mis são re me teu o
pro ces so ao Mi nis té rio Pú bli co, achan do que, se ha -
via acu sa ções re cí pro cas, o Mi nis té rio Pú bli co de ve -
ria exa mi ná-las, e re sol veu es ta be le cer uma cen su ra
a mim e a meu Co le ga Se na dor.

Em re la ção ao epi só dio que es ta mos nes te mo -
men to ob ser van do, ve nho à tri bu na de vi do à no tí cia
de uma ne go ci a ção es pú ria: ”O Pre si den te da Casa
teme acu sa ções que pe sam so bre ele e, por isso
mes mo, es ta ria par ti ci pan do de um acor do es pú rio,
na ver da de, para se pre ser var“. Não pos so ace i tar
isso, como Pre si den te da Casa, como Se na dor, como 
pes soa, e me vejo na con tin gên cia de bus car esse ca -
mi nho.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor
Ja der Bar ba lho, ab so lu ta men te não pas sa pela mi nha
ca be ça que V. Exª ou o Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães se jam ca pa zes de ar ti cu lar um acor do des sa na -
tu re za. Dou o meu tes te mu nho de que não acre di to.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Con ce do apar te ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – O en -
ge nhe i ro, no caso, ti nha ra zão, e o ba cha rel, não. No
Di re i to Pe nal e, por tan to, na apli ca ção de pena – o
caso do pa i nel tem uma re la ção cla ra com uma ti pi fi -
ca ção cri mi nal –, os an te ce den tes, quan to à éti ca de
ter ha vi do uma cen su ra an te ri or, evi den te men te, pe -
sam em jul ga men to fu tu ro. Para quem teve jul ga men -
to an te ri or, não cabe re ce ber a mes ma pu ni ção. Isso é 
uma agra van te. O en ge nhe i ro, no caso, ti nha ra zão.
Po de re mos cri ar um de cre to de li cen ça pré via, até
por que, em Di re i to, pode-se fazê-lo nes ta Casa. No
for ma lis mo do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o pe di do de
li cen ça terá de ser cri a do para o caso es pe cí fi co. Mas
já ha ve rá uma de ci são pré via de que, che gan do nes ta 
Casa o pe di do, a li cen ça já es ta rá con ce di da, pois já
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ado ta mos a po si ção pre vi a men te. Se V. Exª apre sen -
tar o de cre to, ele de ve ria ser ex ten si vo a to dos. Se ria
uma for ma de di zer que, no caso de li cen ça para pro -
ces sar por de nún cia de cri me co mum, esta Casa não
tem o que dis cu tir. Po de ría mos fa zer isso. É uma pré -
via para to dos.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – V.
Exª po de rá apre sen tar emen da ao meu pro je to.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Cla ro.
Mas se V. Exª qui ser apre sen tá-la, tal vez te nha mu i to
mais peso.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Não
de se jo ab so lu ta men te tra zer à co la ção, como di zem
os ba cha réis em Di re i to, os de ma is Co le gas, Se na do -
ras e Se na do res.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – É uma 
idéia in te res san te, apro ve i tan do o mo men to de uma
po si ção po lí ti ca con se qüen te, pois não per ma ne ce -
ría mos no cons tran gi men to de de nún ci as. Se um de
nós for de nun ci a do por cri me co mum, não te nha dú vi -
da a res pe i to do meu voto: con ce do a li cen ça para
pro ces sar. E, pre vi a men te, pode-se, apro ve i tan do o
mo men to, de fi nir que, para to dos, se sur gir qual quer
de nún cia do Mi nis té rio Pú bli co, de ve rá ha ver ape nas
a pre o cu pa ção for mal de so li ci tar – a for ma li da de da
lei exi ge –, mas que sa i ba que o Se na do Fe de ral pre -
vi a men te con ce deu li cen ça para pro ces sar qual quer
um de seus Se na do res que for acu sa do pela prá ti ca
de cri me co mum. Qu an to a cri me de opi nião, a imu ni -
da de deve con ti nu ar va len do.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, não gos ta ria de abu sar da be ne vo lên cia
de V. Exª nem dos Co le gas, mas per ce bo que ou tros
Se na do res ain da me de se jam hon rar com apar tes.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Car los Be zer ra.

O Sr. Car los Be zer ra (PMDB – MT) – Se na dor
Ja der Bar ba lho, não fi cou bem cla ra a ques tão da re -
in ci dên cia. Na le gis la ção pe nal, re in ci dên cia é agra -
van te. Não sei, mas an te ve jo que ama nhã po de rá sair
uma man che te nos jor na is – es tão ob se qui o sos por
no tí ci as –: ”Ja der de fen de ACM“. Pa re ce-me que V.
Exª dis se que re in ci dên cia não é agra van te. Foi o que
eu e ou tros Se na do res en ten de mos. Gos ta ria que V.
Exª ex pli cas se me lhor. Pa ra be ni zo V. Exª pela de ci são 
to ma da. Tra ta-se de po si ção co ra jo sa e dig na na his -
tó ria de V. Exª e que de mons tra que V. Exª não tem
nada a te mer, o que, para o Se na do da Re pú bli ca e

para o nos so Par ti do, é de fun da men tal im por tân cia.
Pa ra be ni zo-o por essa po si ção.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Car los Be zer ra. Fi quei pre o cu -
pa do com a ma ni fes ta ção do Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no. Não con si go ver cor re la ção en tre os epi só di os
de dis cus são po lí ti ca que hou ve aqui e o caso do pa i -
nel. Fico pre o cu pa do, pois o Se na dor fala em agra -
van te, vin cu lan do os epi só di os. Mas tra ta-se de uma
dis cus são me ra men te téc ni ca a res pe i to do as sun to,
na qual não de se jo apro fun dar-me em ab so lu to, nes te 
mo men to.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Ja der Bar ba lho, a pro pó si to da in ter ven ção do Se -
na dor Ro ber to Fre i re, a imu ni da de par la men tar re al -
men te deve ser vis ta mu i to mais como pre ser va ção
da Insti tu i ção que pro pri a men te da in di vi du a li da de.
Aque les que even tu al men te exer ci tam um man da to
ele ti vo de vem ter a pro te ção úni ca e ex clu si va men te
para o cum pri men to da sua mis são. É evi den te que
um de cre to que par ti cu la ri za me pa re ce que traz um
ví cio de ori gem, até por que este Se na do já se ma ni -
fes tou a res pe i to da imu ni da de par la men tar, apro van -
do, na Le gis la tu ra pas sa da – se não me fa lha a me -
mó ria – uma pro pos ta do Se na dor Pe dro Si mon.
Nada mais jus to que, va len do-se da su ges tão do Se -
na dor Ro ber to Fre i re, ado tar um pro ce di men to que
al can ce to dos os Par la men ta res. A imu ni da de deve
ser ati nen te úni ca e ex clu si va men te ao exer cí cio da
fun ção par la men tar; ela não pode pro te ger o ci da dão
even tu al men te par la men tar em ca sos de cri mes co -
muns. Se V. Exª traz essa ins pi ra ção, nes te mo men to
de cri se por que pas sa o Par la men to bra si le i ro, nada
me lhor que apro ve i tar essa ins pi ra ção para uma me -
di da de ca rá ter ge ral, abran gen do to dos os Se na do -
res. Des de já, ma ni fes to de pú bli co meu apo io à su -
ges tão do Se na dor Ro ber to Fre i re.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Álva ro Dias, pela so li da ri e da de
de V. Exª à tese. Imu ni da de re fe re-se à imu ni da de da
Insti tu i ção, mas, nes te mo men to, exer cen do a Pre si -
dên cia do Se na do, te nho o di re i to de que se jam for -
ma li za das as tais de nún ci as. Te nho di re i to de que
elas se jam for ma li za das. Não pos so, ab so lu ta men te,
ace i tar que as tais de nún ci as exis tam e que não se -
jam for ma li za das e apre sen ta das. Te nho di re i to de
que elas se jam apre sen ta das. Qu e ro que elas se jam
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apre sen ta das. Não pos so me sub me ter a um jul ga -
men to que fica ape nas na es pe cu la ção, no dis -
se-que-dis se, até por que não de se jo cons tran ger o
Se na do, as Se na do ras e os Se na do res.

E o pior é isto: ”o Se na dor fu la no de tal foi en tre -
vis ta do e fi cou aca nha do, por que ele não sabe di zer
so bre as gra ves de nún ci as que pe sam so bre o Pre si -
den te do Se na do“. Ora, se são gra ves as de nún ci as
que pe sam so bre o Pre si den te do Se na do, quem as
pos sui tem a obri ga ção de apre sen tá-las. Se não as
apre sen ta, é omis so ou le vi a no, para não ad je ti var
mais, Sr. Pre si den te. É o que de se jo.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Antes de en cer rar, ou vi rei as pa la vras do Se na dor
Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Ja der Bar ba lho, que ro ape nas fa zer um re gis tro em
ter mos de Di re i to. Os an te ce den tes cri mi na is de uma
pes soa não ser vem para a apu ra ção do cri me, mas
para a gra da ção da pena. O que isso quer di zer no
cam po das es co las pe na is? Que se um ci da dão ti ver
co me ti do um cri me e, tem pos de po is, sur gir a pos si bi -
li da de de que ele seja o au tor de um se gun do cri me,
isso não vai ser vir para a apu ra ção do cri me por ele já
ter co me ti do um an te ri or. Ser vi rá, sim, se con se qüen -
te men te apu ra do, para a gra da ção da pena. É bom
que não se con fun dam as co i sas. V. Exª re ce beu um
voto de cen su ra, mas este não ser ve para a apu ra ção
de um even tu al cri me que ve nha a ser co me ti do da qui 
a um mês ou dois; ser vi rá para a gra da ção da pena.
Está ha ven do uma con fu são e eu gos ta ria de dar esta 
mi nha con tri bu i ção, por que cre io que V. Exª, como
Ba cha rel em Di re i to, fez o re gis tro de for ma cor re ta. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agra de ço o ju di ci o so apar te de V. Exª, Se na dor Ber -
nar do Ca bral.

Encer ra rei, Sr. Pre si den te, agra de cen do a be ne -
vo lên cia da Casa por ter-me ou vi do mais uma vez. Te -
nho pro cu ra do, como Pre si den te do Se na do, in ter vir o
mí ni mo pos sí vel no de ba te, por que en ten do ser ne ces -
sá rio para pre si dir a Casa – e re pi to –, uma Casa que é
for ma da por di ver sas agre mi a ções par ti dá ri as, que o
Pre si den te do Se na do te nha a no ção do co le ti vo. 

No epi só dio re la ti vo ao pa i nel, o que eu de se jo, Sr. 
Pre si den te, é que o Se na do, com equi lí brio, e a Co mis -
são, com in de pen dên cia e au to no mia, pos sam fa zer o
jul ga men to cor re to, jus to, em re la ção a este epi só dio e
tam bém em re la ção aos dois co le gas que es tão sub me -

ti dos, nes te mo men to, à apre ci a ção da Co mis são. É
isso que de se jo como Pre si den te do Se na do.

O que não pos so ace i tar, e não ace i ta rei – aí,
sim, não vai o Pre si den te da Casa, o Pre si den te do
Se na do in flu en ci ar em de ci são de ne nhum Se na dor,
por que to dos nós aqui so mos Pa res, to dos nós aqui
te mos au to no mia, a vo ta ção será se cre ta –, o que
não de se jo, Sr. Pre si den te, é ver o Se na do subs ti tu í -
do. Quem está aqui está por que ob te ve voto, quem
está aqui é por que foi sub me ti do ao jul ga men to po pu -
lar. O que não de se jo é ver um Se na do acu a do, aco -
var da do na hora de to mar qual quer de ci são, seja esta 
ou qual quer ou tra.

Eu, pelo me nos, en quan to Pre si den te do Se na -
do, man te nho o man da to. O man da do é meu! Não adi -
an ta, por que fui vo ta do para re pre sen tar o meu Esta -
do, o meu que ri do Esta do do Pará, e não vou ser
subs ti tu í do; quem qui ser vo tar como Se na dor, de ci dir
ser Se na dor que se ele ja Se na dor da Re pú bli ca. 

Se es pe ra vam que eu, como Pre si den te do Se -
na do, fos se apro ve i tar este epi só dio para ser al goz do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, não con tem co mi -
go para isso! Vou fi car na ca de i ra de Pre si den te do Se -
na do, com por tan do-me como Pre si den te da Casa.
Cada um que as su ma a sua res pon sa bi li da de, com a
sua cons ciên cia, com o seu de ver, e não seja pa u ta do.

Sr. Pre si den te, se al guém qui ser pu nir co le ga
aqui, puna! Ago ra, puna com a sua cons ciên cia, e não 
puna pa u ta do, por que se pu nir pa u ta do, não me re ce
es tar aqui. Por que esta Casa é de ho mens e de mu -
lhe res que têm au to no mia nas suas de ci sões e fo ram
ele i tos para re pre sen tar o povo bra si le i ro. 

São es sas as mi nhas con clu sões, Sr. Pre si den -
te. 

Mu i to obri ga do.
 O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor 

Ja der Bar ba lho, a Mesa aguar da rá a for mu la ção da
pro po si tu ra de V. Exª, para dar a ela o en ca mi nha -
men to re gi men tal de vi do. 

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, por ter sido ci ta do, ao abri go do Re gi -
men to Inter no, por cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, logo após, pela
Li de ran ça do Blo co.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
que de se jo di zer nes ta hora é que ama nhã está mar -
ca da uma aca re a ção en tre dois Se na do res e uma
ilus tre fun ci o ná ria des ta Casa. Essa aca re a ção deve
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se guir os trâ mi tes le ga is, para que não pos sa des -
cam bar em dis cus sões es té re is e que não se che gue
à ver da de, que é o de se jo, cer ta men te, da Co mis são
de Éti ca.

De se jo di zer, tam bém, que não acho cor re to
que mem bros da Co mis são de Éti ca fa çam pre jul ga -
men to, afir man do, in clu si ve na im pren sa e na te le vi -
são, que já têm o voto de ci di do por essa ou por aque la 
me di da, por que isso é um pre jul ga men to e ina bi li ta a
pes soa para fa zer esse jul ga men to. Há ca sos, in clu si -
ve, de Se na dor que pe diu pela te le vi são que a po pu -
la ção se ma ni fes tas se por meio de e-ma ils para a
con de na ção das pes so as que es tão em ca u sa. Evi -
den te men te, isso fere toda a nor ma li da de. Evi den te -
men te, isso não é cor re to, isso não é jus to, isso é um
ab sur do! Há o caso até de pes so as que não são
mem bros da Co mis são e que de cla ram à im pren sa,
como mem bro da Co mis são, que ”a“ ou ”b“ é cul pa do.
Isso não pode exis tir. Espe ro e te nho con fi an ça no
Pre si den te da Co mis são, que não de ve ria ter per mi ti -
do isso, por que quan do uma pes soa pro ce de as sim,
evi den te men te não está em con di ções de fa zer o jul -
ga men to. 

Esse jul ga men to deve ser im par ci al. Não é por
idi os sin cra si as, não é por má ou boa-von ta de de quem
quer que seja. Não é tam bém pela opi nião pú bli ca ma -
ni pu la da, como fa lou o Pre si den te da Casa, nes te ins -
tan te, que se deve agir. Deve-se agir em fun ção da qui -
lo que se apu ra, da cons ciên cia de cada um.

É isso o que es pe ro ama nhã e tam bém no jul ga -
men to. Estou com a cons ciên cia tran qüi la, na con vic -
ção de que a ver da de pre va le ce rá. E quan do se fala
em acor dos es pú ri os, fala-se jus ta men te para en fra -
que cer as pes so as que vão ama nhã para jul ga men to.

Não hou ve e hão há qual quer acor do; nun ca re -
ce bi ou fiz qual quer li ga ção para o Se na dor Pre si den -
te da Casa, Ja der Bar ba lho, e esse as sun to é hoje,
sem dú vi da, o que os jor na lis tas mais per gun tam
aqui.

Espe ro, por tan to, que to dos fa çam com cons -
ciên cia tran qüi la; que não vão se le var ou ma ni pu lar
por uma im pren sa di ri gi da ou não. Que to dos cum -
pram os seus de ve res, e que não ve nham pes so as,
que es ta vam até au sen tes do País, a fa zer con de na -
ções pre ci pi ta das, le van do, sim, a opi nião pú bli ca
para uma po si ção que tal vez não seja a dela.

Eu peço esse as pec to de jus ti ça. E con fio em V.
Exª, Se na dor Ra mez Te bet, que vai di ri gir os tra ba -
lhos de ama nhã, para que tudo cor ra nor mal men te e
den tro dos pre ce i tos le ga is, por que, fora daí, não é
pre jul ga men to; é um lin cha men to que está ha ven do

para que os Se na do res não te nham a au to no mia e a
co ra gem no cum pri men to do de ver.

Essas pa la vras, achei que de ve ria pro nun ciá-las 
aqui, por que, tal vez, ama nhã, não me seja dado, le -
gal men te, o di re i to de as sim fa lar. Mas que ro fa lar
aqui para que mu i tos não fa çam pre jul ga men to –
mem bros da Co mis são ou não –, por que, evi den te -
men te, como já dis se e re pi to, fi cam sus pe i tos para
vo tar.

 O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V.Exª. pela or dem, para uma re cla ma -
ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras  e Srs

Se na do res, ape nas faço um ape lo à Pre si dên cia da
Casa. Apre sen tei uma pro pos ta de emen da à Cons ti -
tu i ção no Se na do Fe de ral há mais de nove me ses e,
até o mo men to, ela não tra mi tou se quer na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A re fe ri da pro pos ta de emen da eli mi na o voto
se cre to no Con gres so Na ci o nal. Acre di to ser ina diá -
vel o en ca mi nha men to da Mesa e da CCJC para que
essa ma té ria en tre na Ordem do Dia.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Fica re -
gis tra da a re cla ma ção de V. Exª.

 O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra como
Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs Se na do res, ouvi aten ta men te o pro -
nun ci a men to do Pre si den te da Casa, Se na dor Ja der
Bar ba lho. Como S. Exª. anun cia a in ten ção de pro por
uma me di da le gis la ti va, a qual nem mes mo S. Exª.
está bem cer to como se ria, e como faz um ape lo à
Casa para que con si de re a pro pos ta em ques tão,
mes mo cor ren do o ris co de, numa casa de ba cha réis,
ser des qua li fi ca do no de ba te po lí ti co, gos ta ria de te -
cer al guns co men tá ri os. Esta Casa tem a obri ga ção
de vo tar e de pro por ini ci a ti vas que es te jam de acor do 
com a Cons ti tu i ção, a qual ju ra mos cum prir, sob o ris -
co de al gu mas ini ci a ti vas aca ba rem sen do ro tu la das
den tro de uma pa la vra re cen te men te in cor po ra da ao
vo ca bu lá rio po lí ti co: fac tói de.
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Uma vez que não sou ju ris ta, nem ba cha rel em
Di re i to, vou-me so cor rer das de ci sões do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral a res pe i to do prin cí pio da imu ni da de. O
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral diz que a imu ni da de par la -
men tar é uma ins ti tu i ção de or dem pú bli ca e po lí ti ca.
Por tan to, não é fa cul ta do a nin guém abrir mão dela. 

Diz, ain da, que as imu ni da des ”não são um pri -
vi lé gio pes so al do De pu ta do ou do Se na dor, tam pou -
co um di re i to sub je ti vo ou mes mo uma ga ran tia in di vi -
du al; são atri bu tos ine ren tes à fun ção do cor po le gis -
la ti vo“.

Enten do per fe i ta men te a in dig na ção do Se na -
dor Ja der Bar ba lho, que as so ma à tri bu na para se de -
fen der de ata ques da Impren sa e pro põe que apro ve -
mos uma es pé cie de au to ri za ção pré via para um pos -
sí vel pro ces so. Ora, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tam -
bém diz que ”a imu ni da de par la men tar em sen ti do for -
mal não im pe de a ins ta u ra ção do in qué ri to po li ci al
con tra mem bro do Po der Le gis la ti vo, que está su je i to
– em con se qüên cia e in de pen den te men te de qual -
quer li cen ça con gres si o nal –, aos atos de in ves ti ga -
ção cri mi nal pro mo vi dos pela po lí cia ju di ciá ria, des de
que es sas me di das pré-pro ces su a is de per cep ção
pe nal se jam ado ta das no âm bi to de pro ce di men to in -
ves ti ga tó rio em cur so pe ran te ór gãos do Ju di ciá rio
com pe ten te, no caso o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral“.

Ora, as acu sa ções que a Impren sa tem as sa ca -
do con tra o Se na dor Ja der Bar ba lho são de cri mes de 
ação pú bli ca, e, por tan to, o Mi nis té rio Pú bli co e a pró -
pria Po lí cia Fe de ral po dem, a qual quer mo men to, e de 
ofí cio – sem ne ces si da de de pro vo ção de qual quer ci -
da dão – ins ta u rar o in qué ri to sem ne ces si da de de au -
to ri za ção pré via no caso do Se na do. Essa au to ri za -
ção será ne ces sá ria caso o Su pre mo so li ci te o con -
sen ti men to para pro ces sar. De po is de con clu í do o in -
qué ri to, ao se en ten der que é um caso de pro ces so, aí 
se pede au to ri za ção para o Se na do Fe de ral. 

Por tan to, pre o cu pa-me que que i ra mos in ven tar
– há essa pos si bi li da de, é ló gi co, a par tir da aná li se
da cons ti tu ci o na li da de – uma fi gu ra não pre vis ta na
Cons ti tu i ção, de uma au to ri za ção pré via para pro ces -
so, prin ci pal men te le van do em con si de ra ção que não
há nem mes mo um in qué ri to po li ci al no âm bi to do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Por isso, Se na dor Ja der Bar ba lho, sem pre que
sou ins ta do a res pon der à mes ma per gun ta fe i ta ao
Se na dor Ra mez Te bet, que se dis se cons tran gi do ao
res pon dê-la, sin to-me à von ta de. Digo sem pre que a
ques tão do Se na dor Ja der Bar ba lho não será ob je to
de apu ra ção pelo Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar. Se o Con gres so Na ci o nal en ten der que de ve -

rá apu rar as acu sa ções con tra o Se na dor Ja der Bar -
ba lho ou con tra qual quer mem bro des ta Casa, isso
dar-se-á por meio de Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, em cujo re que ri men to já es tão in clu í das –
in clu si ve al gu mas de las por pro pos ta de V. Exª – as
in ves ti ga ções a res pe i to des se pro ces so. Va mos pro -
to co lar na Mesa do Con gres so Na ci o nal, no dia 9, jun -
ta men te com di ver sas ou tras en ti da des da so ci e da de
ci vil, o pe di do de ins ta u ra ção da re fe ri da CPI. Assim,
po der-se-á es ta be le cer, no âm bi to do Con gres so Na -
ci o nal, uma in ves ti ga ção a res pe i to des ses epi só di os. 
Caso se ins ta u re a co mis são, caso se apu rem res -
pon sa bi l i da des e se en ten da que há Se na do res e De -
pu ta dos en vol vi dos nes sa de nún cia, será dado o tra ta -
men to de ca sos an te ri o res, como o do ex-Se na dor Luiz
Este vão, o da CPI do Orça men to e de ou tras CPIs. 

Em re la ção à pro pos ta do Se na dor Ro ber to Fre -
i re, de dis pen sa de au to ri za ção do Con gres so Na ci o -
nal para pro ces sos por cri me co mum, tese à qual me
alio, pen so que tem de ser in se ri da na Cons ti tu i ção –
en ten día mos as sim e aca ba mos vo tan do uma ou tra
pro pos ta mais mi ti ga da, por que ava liá va mos que
nem mes mo aque la se ria pas sí vel de apro va ção. Infe -
liz men te, até o mo men to, a emen da cons ti tu ci o nal,
apro va da no Se na do, não teve pros se gui men to na
Câ ma ra dos De pu ta dos. Inclu si ve, ela nem pre via
esse tipo de al ter na ti va, mas au to ri za ção por de cur so
de pra zo. Enten do que se fa lar mos aqui em pro je to de 
de cre to le gis la ti vo, seja para au to ri za ção pré via de
um Se na dor, seja para au to ri za ção pré via para pro -
ces sar qua is quer Se na do res, es ta re mos in cor ren do
num fac tói de por que não terá efi cá cia cons ti tu ci o nal
em fun ção do tex to que hoje reza a Cons ti tu i ção Fe -
de ral e que é a atu al in ter pre ta ção do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral.

Com re la ção aos in qué ri tos, como já dis se, o
Su pre mo não tem que pe dir au to ri za ção ao Con gres -
so para abrir in qué ri to con tra qual quer mem bro da
Casa. Esta au to ri za ção exis te a par tir do mo men to
em que o in qué ri to é con clu í do e o Su pre mo en ten de
que deva abrir o pro ces so con tra esse Par la men tar.
Então, so li ci ta-se a au to ri za ção.

Sr. Pre si den te, eram as con si de ra ções que fo -
mos ins ta dos a fa zer, a res pe i to des sa ini ci a ti va le gis -
la ti va que o Se na dor Ja der Bar ba lho está pro pon do e
que, na mi nha hu mil de opi nião, em ba sa do nas de ci -
sões do Su pre mo, são in ca bí ve is nes se sen ti do. Se o
Mi nis té rio Pú bli co ou a Po lí cia Fe de ral não que rem ou 
não têm mo ti vo para ins ta u rar in qué ri to e se a CPI
che gar à mes ma con clu são, não será con ce di da au -
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to ri za ção ne nhu ma por que não ha ve rá o pe di do do
pro ces so.

Mu i to obri ga do.
 O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para uma ex pli ca ção pes so al.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, nes ta opor tu ni da de, por quan to ama -
nhã o Se na do re a li za rá uma au diên cia no Con se lho
de Éti ca iné di ta, sin gu lar, cabe-me fa zer al gu mas
con si de ra ções a res pe i to de tudo o que ouvi aqui, in -
clu si ve por que a im pren sa está ques ti o nan do mu i to
como será a aca re a ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a aca re -
a ção será se gun do os prin cí pi os do Di re i to e es pe ci -
fi ca men te do Có di go de Pro ces so Pe nal apli cá ve is,
na tu ral men te, ao bom-sen so de es tar mos numa
Casa po lí ti ca. O bom-sen so e a le gis la ção nos re co -
men dam que a aca re a ção e as per gun tas de vem se
li mi tar a pon tos de di ver gên ci as en tre de po i men tos.
Então os Srs. Se na do res ano ta rão es ses pon tos de
di ver gên cia, so bre os qua is for mu la rão per gun tas,
sob pena de trans for mar mos a ses são de ama nhã
em no vos de po i men tos – o que po si ti va men te não é
o caso.

Pro cu ra rei agir como sem pre, de cla ran do pu bli -
ca men te – sem ne nhum in tu i to de bra va ta, mas tam -
bém para aten der a cu ri o si da de ge ral – que os di re i -
tos dos Se na do res se rão os mes mos da Drª Re gi na
Bor ges; nin guém terá prer ro ga ti va so bre o ou tro. To -
dos te rão a mes ma opor tu ni da de de fa lar. Se, por
aca so, al gum dos Srs. Se na do res res pon der mais do
que mo nos si la bi ca men te – como deve ocor rer – con -
fir man do ou não o que for per gun ta do, vol ta rei a pa la -
vra para o ou tro a fim de con ce der-lhe o mes mo di re i -
to. Em suma, que ro de i xar cla ro que o que move o
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar – não só o
seu Pre si den te, mas to dos os seus mem bros – é o de -
se jo de acer tar e de re a li zar uma re u nião a mais se re -
na e tran qüi la pos sí vel, ob je ti van do al can çar o que é o 
de se jo de cada um de nós.

Qu an to ao fato de al guns mem bros do Con se lho 
con ce de rem ou não en tre vis tas para a im pren sa, po -
si ti va men te, ape sar de o Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães ter in vo ca do a mi nha au to ri da de de Pre si -
den te – au to ri da de en tre as pas; me lhor di zen do, mi -
nha con di ção de Pre si den te – para co i bir isso, não te -
nho po si ti va men te con di ções de fazê-lo, por que isso
é ine ren te a cada Se na dor. O que pos so fa zer se al -

guém está dan do uma de cla ra ção ou ou tra? Cada um 
que pro ce da como bem en ten da, até por que não pos -
so ir con tra um dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que ga ran te
ao Se na dor o di re i to de fa lar onde, quan do e como
de se jar. Além dis so, em pro ces sos se me lhan tes, mu -
i ta gen te sem pre ma ni fes tou a sua opi nião, de sor te
que, no meu en ten di men to, devo ser co bra do por
aqui lo que te nho con di ções de fa zer e não pelo que
me é hu ma na men te im pos sí vel fa zer. Mas que ro en -
ten der, re pi to, que as ob ser va ções evi den te men te
têm o sen ti do do es cla re ci men to e que os tra ba lhos
de ama nhã pos sam trans cor rer, Sr. Pre si den te, tal
qual eu, o Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar e
a Casa de se ja mos. São es ses os es cla re ci men tos
que eu gos ta ria de pres tar por en quan to.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te -
bet, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pro je to de re so lu ção que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2001

De no mi na Insti tu to Le gis la ti vo “Se -
na dor Hum ber to Lu ce na" o Insti tu to Le -
gis la ti vo Bra si le i ro.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O Insti tu to Le gis la ti vo Bra si le i ro pas sa a

de no mi nar-se Insti tu to Le gis la ti vo “Se na dor Hum ber -
to Lu ce na”.

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

Jus ti fi ca ção

Hum ber to Lu ce na cons ti tui, no ce ná rio na ci o -
nal, um dos me lho res exem plos de ho mem pú bli co,
ten do de di ca do, pra ti ca men te, toda a sua vida ao Po -
der Le gis la ti vo e, em es pe ci al, a esta Casa, que co -
man dou no pe río do de 1987/1989 e, pela se gun da
vez, em 1993/1995, quan do tam bém pre si diu os tra -
ba lhos da Re vi são Cons ti tu ci o nal.

Fo ram 44 anos de vida par la men tar, ini ci a da em
1951 como De pu ta do Esta du al, se gui da, no pla no fe -
de ral, de qua tro man da tos de De pu ta do Fe de ral e de
qua se vin te anos – de 1979 a 1998 – como Se na dor,
car go em cujo exer cí cio veio a fa le cer.
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De ve mos lem brar que a ma i or par te de sua ati vi -
da de po lí ti ca foi exer ci da em opo si ção ao re gi me mi li -
tar, que sub tra iu dos bra si le i ros a de mo cra cia e os
seus co ro lá ri os: a li vre ma ni fes ta ção de idéi as, o di re i -
to ao voto e a li ber da de de im pren sa, en tre ou tros.

Em face do ex pos to, en ten de mos que nada
mais jus to do que al te rar a de no mi na ção do Insti tu to
Le gis la ti vo Bra si le i ro para Insti tu to Bra si le i ro “Se na -
dor Hum ber to Lu ce na”, per pe tu an do, as sim, o nome
de quem sem pre lu tou pe las li ber da des de mo crá ti cas 
e pelo for ta le ci men to do Po der Le gis la ti vo, em es pe ci -
al do Se na do Fe de ral, que di ri giu com a hon ra dez e a
dig ni da de que ca rac te ri zam os in sig nes ho mens pú -
bli cos da Re pú bli ca bra si le i ra.

Sala das Ses sões, 2 de maio de 2001. – Se na -
dor Ney Su as su na.

(Às Co mis sões de Edu ca ção e Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e des pa cha do 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:

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
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, Relator: 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 quin ta e úl ti ma ses são de dis -
cus são.

Dis cus são em con jun to das Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 44 e 45, de 2000. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são, em pri me i ro tur no.

Con for me já anun ci a do por esta Pre si dên cia, na 
ses são de 26 de abril úl ti mo, e não ten do a ma té ria re -
ce bi do emen das, a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 44, de 2000, cons ta rá da Ordem do Dia da ses -
são de li be ra ti va or di ná ria do pró xi mo dia 9, quar ta-fe i -
ra, para a vo ta ção em pri me i ro tur no.

É o se guin te o item que tra mi ta em
con jun to:

 Item 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
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), tendo

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 3:

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 -
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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.

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.
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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 243, 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 98, de 1995 (nº 35, de 1995,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 98, de 1995 (nº 35, 
de 1995, 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, nos ter mos do aden do ao Pa re -
cer nº 24, de 2001, da Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros. 

ANEXO AO PARECER Nº DE 243, 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 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.

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 93, de 22 de ju nho de 1992, que re no va por dez
anos, a par tir de 3 de agos to de 1991, a per mis são
ou tor ga da à “Rá dio Ci da de de Cas ca vel Ltda.”, ori gi -
na ri a men te ou tor ga da à “Rá dio Inde pen dên cia Cul tu -
ral de Cas ca vel 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 Cas ca vel, Esta do do
Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e 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 4:

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
média na ci da de de Prin ce 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.

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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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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 244, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal De cre to Le gis la ti vo
nº 83, de 1999 (nº 675, de 1998, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 83, de 1999 (nº 675,
de 1998, 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 ce sa Isa bel,
Esta do da Pa ra í ba.

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de maio de
2001. –  Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 244, 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 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 ce sa Isa bel, Esta do da Pa ra í ba.

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 15 de se tem bro de 1994, 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, pelo pra zo de dez anos, a par tir de 12 de
maio de 1992, 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
Prin ce sa Isa bel, Esta do da Pa ra í ba.

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

O SR. PRESIDENTE (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 Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
 O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:

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.

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.
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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 245, 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 192, de 2000 (nº 428, 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 192, de 2000 (nº 428,
de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a con ces são da 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.
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ANEXO AO PARECER Nº 245, DE 2001

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,    , Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do 
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de ”Fun da ção 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.

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 20 de no vem bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 20 de fe ve re i ro de 1995, a con -
ces são de ”Fun da ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Arthur 
de Sou za Val le“ 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 Nova Odes sa, 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 Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

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 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.

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.
Pas sa-se à vo ta ção do pro je to.

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

Apro va do.
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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 246, 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 193, de 2000 (nº 440, 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 193, de 2000 (nº 440,
de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que re no va a con ces são da Rá dio 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 246 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 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.

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

to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
de ”Rá dio Tu i u ti 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 Mar ti nó po lis, Esta do de São 
Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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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 Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

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 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.

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.
Pas sa-se à vo ta ção do pro je to.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
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, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER nº 247, 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 197, de 2000 (nº 174, 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 197, de 2000 (nº 174,
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 Ze qui nha de A
breu 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 2 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Antô nio Car los Ma ga lhães – Ante ro
Paes de Barr ros.

ANEXO AO PARECER Nº 247,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 Ze qui nha de Abreu Ltda."
para ex plo rar ser vi ço de ra di od4 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.

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

to s/nº, de 20 de no vem bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
de ”Rá dio Ze qui nha de Abreu Ltda.“ para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta Rita do
Pas sa Qu a 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.

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 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.
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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 198, de 2000 (nº 177, de 1999, 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 Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 248, 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 198, de 2000 (nº 177, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis sâo 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 198, de 2000 (nº 177,
de 1999, na Câmara 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, em 2de maio
de 2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edi son Lo -
bão, Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ante ro
Paes de Bar ros. 

ANEXO AO PARECER Nº 248, 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 "Flash FM Ra di o di fu sào 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
Cos mó po lis, Esta do de São Pa u lo.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se re fe re a Por ta -

ria nº 240, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga

per mis são a ”Flash FM 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 Cos mó po lis, Esta do de São
Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
 O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -

ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, vol ta mos a esta tri bu na para dis -
correr so bre o novo ce ná rio de cor ren te da fle xi bi li za -
ção do mo no pó lio do pe tró leo, com o ob je ti vo de evi -
den ci ar os dis po si ti vos le ga is re la ti vos à dis tri bu i ção
de re cur sos de ro yal ti es e da par ti ci pa ção es pe ci al
aos Esta dos e Mu ni cí pi os e às ins ti tu i ções da Admi -
nis tra ção Fe de ral.

Nos so pro pó si to, em sín te se, jus ti fi ca-se pe las
pers pec ti vas fa vo rá ve is da in dús tria na ci o nal de pe -
tró leo, com a fle xi bi li za ção es ta be le ci da pela Emen da 
Cons ti tu ci o nal nº 9, de 9 de no vem bro de 1995, que
per mi tiu a edi ção da Lei nº 9.478, dis pon do so bre a
nova po lí ti ca ener gé ti ca na ci o nal. Esta lei abran ge to -
das as ati vi da des vin cu la das à ex plo ra ção, pro du ção
e dis tri bu i ção de pe tró leo e gás na tu ral e pro cu ra es -
ta be le cer, a mé dio pra zo, am bi en te com pe ti ti vo no se -
tor, sob a re gu la ção da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo.

Infor ma ções con ti das em es tu dos de sen vol vi -
dos pelo Insti tu to de Eco no mia da Uni ver si da de Fe -
de ral do Rio de Ja ne i ro, en co men da do pela Onip –
Orga ni za ção Na ci o nal de Indús tria de Pe tró leo, mos -
tram que o se tor pe tro lí fe ro po de rá atra ir para o País,
nos pró xi mos dez anos, cer ca de US$ 100 bi lhões em
in ves ti men tos di re tos e in di re tos em toda a ca de ia
pro du ti va, com re per cus sões fa vo rá ve is em vá ri as ati -
vi da des eco nô mi cas da agri cul tu ra, da in dús tria e dos 
ser vi ços, po den do ge rar cer ca de 234 mil pos tos de
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tra ba lho, com im pac tos eco nô mi cos su pe ri o res a
0,4% do PIB anu al, du ran te aque le pe río do.

O com por ta men to da pro du ção de pe tró leo e
gás na tu ral na dé ca da de 90, com ex pan são su pe ri or
a 7% ao ano e os in ves ti men tos de ma i or vul to em ex -
plo ra ção, em fase de exe cu ção, prin ci pal men te na
cos ta bra si le i ra, re for çam as ex pec ta ti vas fa vo rá ve is
quan to ao cres ci men to da pro du ção no País para os
pró xi mos anos.

O cres ci men to da pro du ção de pe tró leo e gás
na tu ral e o com por ta men to dos pre ços in ter na ci o na is, 
es pe ci al men te do pe tró leo, vêm con tri bu in do para o
au men to dos pa ga men tos de ro yal ti es aos Esta dos e 
Mu ni cí pi os, se gun do cri té ri os es ta be le ci dos em lei.

O pa ga men to de in de ni za ções aos Esta dos, ao
Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os é obri ga ção cons ti -
tu ci o nal, es ta be le ci da no art. 20, § 1º, prá ti ca con sa -
gra da des de a Lei nº 2.004, de ou tu bro de 1953. Ou -
tros dis po si ti vos le ga is pos te ri o res am pli a rem o al -
can ce da que la lei, in clu in do en tre seus be ne fi ciá ri os
os Esta dos e Mu ni cí pi os con fron tan tes com as pla ta -
for mas con ti nen ta is e a Ma ri nha, para aten der aos
en car gos de fis ca li za ção e pro te ção das ati vi da des
de ex plo ra ção e pro du ção de pe tró leo e gás na tu ral
(Lei nº 7.453, de 1985, e Lei nº 7.525, de 1986).

Atu al men te, duas leis dis tin tas re gu la men tam o
pa ga men to de ro yal ti es: 

– A Lei nº 7.970, de 28 de de zem bro
de 1989, que de ter mi na o pa ga men to de
5% do va lor da pro du ção, tan to de pe tró leo
como de gás na tu ral, por poço de ex tra ção,
des ti na dos aos Esta dos, aos Mu ni cí pi os e à
Ma ri nha. Nes se caso, para a dis tri bu i ção
aos Mu ni cí pi os dos re cur sos de ro yal ti es
ori un dos da pro du ção de pe tró leo e gás na -
tu ral, são de fi ni dos cri té ri os que be ne fi ci am:

– A zona de pro du ção prin ci pal (Mu ni -
cí pi os con fron tan tes e com ins ta la ções de
pro du ção);

– A zona de pro du ção se cun dá ria (Mu -
ni cí pi os cor ta dos por du tos de pe tró leo ou
gás na tu ral);

– As re giões ge o e co nô mi cas de in -
fluên cia (Mu ni cí pi os que so frem con se qüên -
ci as so ci a is ou eco nô mi cas da ex plo ra ção
de pe tró leo ou gás na tu ral).

– A Lei nº 9.478, de 6 de agos to de
1997, que es ta be le ce o pa ga men to de ro -
yal ti es ex ce den te a 5%, até 10%, e acres -
cen ta a par ti ci pa ção es pe ci al como com -

pen sa ção fi nan ce i ra de vi da pe los cam pos
de gran de pro du ção e ren ta bi li da de. Inclui,
ain da, como be ne fi ciá ri os, se gun do essa
mes ma lei, os Mi nis té ri os da Ciên cia e Tec -
no lo gia, das Mi nas e Ener gia e do Meio
Ambi en te.

A re fe ri da Lei 9.478/97 am plia o vo lu me de re -
cur sos pa gos aos Mu ni cí pi os a tí tu lo de ro yal ti es e
par ti ci pa ção es pe ci al, pelo pe tró leo e gás na tu ral
ex tra í dos, mas des ti na es ses va lo res so men te às
zo nas de pro du ção prin ci pal e se cun dá ria (Mu ni cí pi -
os de ex tra ção ou con fron tan tes e que con tém ins ta -
la ção ou du tos de pe tró leo em seu ter ri tó rio).

Em nos so pon to de vis ta, ao de ter mi nar o va lor
da in de ni za ção so men te aos Mu ni cí pi os con fron tan -
tes ou de ex tra ção, a re fe ri da lei aca bou por in tro du zir
gra ve viés na dis tri bu i ção das re ce i tas pú bli cas mu ni -
ci pa is: Mu ni cí pi os do mes mo Esta do pro du tor, per ten -
cen tes a uma mes ma re gião ge o e co nô mi ca, po dem
apre sen tar di fe ren ças sig ni fi ca ti vas em suas res pec ti -
vas ca pa ci da des de dis pên dio. 

Por essa ra zão, apre sen ta mos à aná li se dos
ilus tres Se na do res o Pro je to de Lei nº 270/2000, pro -
pon do al te ra ções na Lei nº 9.478, de 06 de agos to de
1997, vi san do à me lhor dis tri bu i ção dos ro yal ti es ex -
ce den tes a 5% e da par ti ci pa ção es pe ci al aos Mu ni cí -
pi os e aos Esta dos pro du to res de pe tró leo e gás na tu -
ral, por meio de duas me di das bá si cas:

1º) Ele van do a par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os nos
ro yal ti es ex ce den tes a 5% e na par ti ci pa ção es pe ci al;

2º) Mo di fi can do os cri té ri os de dis tri bu i ção dos
ro yal ti es e da par ti ci pa ção es pe ci al para os Mu ni cí -
pi os, esta be le ci dos na que la Lei, de ter mi nan do a ado -
ção dos mes mos cri té ri os da Lei nº 7.990/89, ou seja,
re dis tri bu in do os re cur sos se gun do as zo nas de pro -
du ção prin ci pal, se cun dá ria e re gião de in fluên cia ge -
o e co nô mi ca, sen do: 

– 60% des ti na dos à zona de pro du ção prin ci pal; 
– 10% aos Mu ni cí pi os que in te gram a zona de

pro du ção se cun dá ria; 
– 30% às re giões ge o e co nô mi cas de in fluên cia.
As pers pec ti vas fa vo rá ve is para a in dús tria bra -

si le i ra de pe tró leo e de gás na tu ral, já co men ta das,
vêm re per cu tin do po si ti va men te em vá ri os Esta dos
bra si le i ros, em par ti cu lar no Esta do do Espí ri to San to, 
prin ci pal men te a par tir do su ces so do le i lão dos blo -
cos de ex plo ra ção na pla ta for ma con ti nen tal do Esta -
do, pro mo vi dos pela Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo.
Nes se le i lão, fo ram ven ce do ras sete gran des com pa -
nhi as mul ti na ci o na is (Exxon, Shell, Te xa co, Uno cal,
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YPF, Mo bil e Agip) ao ar re ma ta rem oito blo cos na pla -
ta for ma con ti nen tal, vá ri as de las já ten do ini ci a do as
ope ra ções de ex plo ra ção. So men te a Pe tro bras dis -
põe, no Espí ri to San to, de qua tor ze blo cos de ex plo -
ra ção, sen do dois em ter ra e doze na pla ta for ma con -
ti nen tal, nos qua is vem atu an do de for ma iso la da, ou
em con sór ci os com em pre sas pri va das.

No pró xi mo le i lão da Agên cia Na ci o nal de Pe tró -
leo, pro gra ma do para me a dos des te exer cí cio, es tão
sen do ofe re ci dos mais nove blo cos, sen do dois em
ter ra e sete no mar ter ri to ri al ca pi xa ba.

Os in ves ti men tos pre vis tos na ex plo ra ção e pro -
du ção de pe tró leo e gás na tu ral no Espí ri to San to
mon tam a R$3,5 bi lhões para o pe río do 2001 a 2005.

Si mu la ções que re a li za mos para os mu ni cí pi os
do Esta do do Espí ri to San to mos tram que, com os no -
vos cri té ri os de dis tri bu i ção de re cur sos es ta be le ci -
dos pelo nos so pro je to de lei que apre sen ta mos, os
mu ni cí pi os do in te ri or do Esta do, in te gran tes das re -
giões ge o e co nô mi cas de in fluên cia das zo nas de pro -
du ção prin ci pal, re ce be rão pra ti ca men te o tri plo de
re cur sos cor res pon den tes aos ro yal ti es e à Par ti ci -
pa ção Espe ci al, em re la ção à le gis la ção vi gen te.

Sras e Srs. Se na do res, nos so com pro mis so, ao
pro por no vos cri té ri os de dis tri bu i ção dos ro yal ti es de 
pe tró leo e gás na tu ral, visa à cor re ção de de si gual da -
des só ci o e co nô mi cas, atra vés da ma i or eqüi da de na
par ti ção des ses re cur sos aos mu ni cí pi os. Este, acre -
di ta mos, é o de se jo da so ci e da de, que co in ci de com a 
di re triz de des cen tra li za ção ex pres sa na nos sa Cons -
ti tu i ção e, cer ta men te, é tam bém o com pro mis so des -
ta Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res.

 O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, em nome da Li de ran ça do 
PMDB, para fa zer um pe que no pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con -
cedo a pa la vra a V. Exª, pela Li de ran ça do PMDB, e,
pos te ri or men te, ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, eu gos ta -
ria de agra de cer ao Lí der Re nan Ca lhe i ros, por me ter 
con ce di do esta opor tu ni da de de, em nome da Li de -
ran ça do PMDB, pres tar tam bém as nos sas ho me na -
gens, que ro crer, de todo o PMDB, ao tra ba lha dor bra -
si le i ro.

Ontem foi o dia con sa gra do a to dos os tra ba lha -
do res. O 1º de Maio trans cor reu na tu ral men te em
meio a pro tes tos em todo o País, e não po de ria ser di -

fe ren te. O Go ver no Fe de ral, com uma ma ci ça pu bli ci -
da de ofi ci al, ten ta ven der a ima gem de um País onde
as ta xas de de sem pre go es tão em que da, a in fla ção
sob con tro le e a eco no mia em fran ca as cen são, mas
essa é uma re a li da de vir tu al. La men ta vel men te, o
Bra sil real é ou tro.

O de sem pre go cam pe ia país afo ra, os pre ços
au men tam a cada dia, e on tem fa zia exa ta men te um
mês do novo sa lá rio mí ni mo, es ti pu la do em ri dí cu los
R$180,00. Nada, por tan to, a co me mo rar.

O IBGE di vul gou há pou co uma pes qui sa so bre
as trans for ma ções so ci a is pe las qua is pas sou o Bra sil 
na úl ti ma dé ca da, en tre 1992 e 1999. Os nú me ros,
para a ma i o ria avas sa la do ra do povo bra si le i ro, são a
con fir ma ção das di fi cul da des e do so fri men to do nos -
so tra ba lha dor. 

Cer ca de 60% dos bra si le i ros, co lo ca dos en tre a 
po pu la ção mais po bre do País, vive com uma ren da
men sal mé dia de R$220,00, tem no má xi mo o cur so
gi na si al in com ple to e de uti li tá ri os em casa pos su em
ape nas uma TV, um rá dio e uma ge la de i ra.

O mais gra ve, no en tan to, é a con fir ma ção do
agra va men to do ve lho e im pi e do so ini mi go do País: a
pés si ma dis tri bu i ção de ren da. No pe río do ana li sa do
pelo IBGE, a dis tân cia en tre ri cos e po bres au men tou
ain da mais, se guin do uma ten dên cia de ou tras amos -
tras an te ri o res.

Em 1992, os 10% mais ri cos de ti nham 45,8% da 
ren da na ci o nal, nú me ro este que su biu em 1999 para
47,4%. É uma das dis tri bu i ções de ri que zas mais in -
jus tas do mun do.

Ve jam um ou tro nú me ro, tam bém alar man te
para os tra ba lha do res, que pro tes ta vam com toda a
ra zão no dia de on tem: os ho mens e mu lhe res tra ba -
lha do res que se si tu am en tre os 20% mais po bres da
po pu la ção bra si le i ra, pre ci sam tra ba lhar três anos
para ga nhar o que os 20% mais ri cos ga nham em
ape nas um mês.

Uma es ta tís ti ca cla ra e tris te, em ble ma das pro -
fun das in jus ti ças em que o Bra sil está ato la do e que o
Pla no Real mos tra-se ab so lu ta men te im po ten te para
com ba ter. Va mos para sete anos des de a im plan ta -
ção des sa po lí ti ca eco nô mi ca e os ga nhos para os
mais po bres são pra ti ca men te nu los.

Uma re a li da de que deve fa zer o bra si le i ro pen -
sar, re fle tir e co me çar a tra ba lhar para ele ger no pró -
xi mo ano uma nova pro pos ta de go ver no que pri vi le -
gie os in ves ti men tos de ca rá ter so ci al, prin ci pal men te 
na edu ca ção. A úni ca for ma efi ci en te co nhe ci da no
mun do todo que pos si bi li ta a as cen são so ci al e para a 
qual o atu al go ver no tem-se mos tra do in com pe ten te.
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Por isso, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
em nome da Ban ca da do PMDB e, que ro crer, em
nome de todo o nos so Par ti do, re ve ren cio mais uma
vez o Dia do Tra ba lho, o dia do tra ba lha dor nes te
País, o tra ba lha dor que não tem sido res pe i ta do por
este nos so que ri do Bra sil.

Vol to a re pe tir, o sa lá rio mí ni mo é ri dí cu lo, o de -
sem pre go con ti nua cada vez mais alar man te e a si -
tu a ção cada vez mais di fí cil.

Ontem par ti ci pei tam bém de co me mo ra ções
pelo Dia do Tra ba lho em com pa nhia do Se na dor Ma u -
ro Mi ran da e de ou tros com pa nhe i ros de pu ta dos fe -
de ra is e es ta du a is na nos sa que ri da ci da de de Co li -
nas do Sul, uma ci da de pe que na no nor te de Go iás,
mas uma ci da de que cres ce, que se de sen vol ve, uma
ci da de lim pa, bem ad mi nis tra da, mas onde os tra ba -
lha do res tam bém de mons tra ram a sua in sa tis fa ção e, 
ao mes mo tem po, a sua von ta de de cres cer. De Co li -
nas do Sul par ti mos para Ni que lân dia, onde tam bém
ti ve mos gran de mo vi men ta ção por par te dos tra ba -
lha do res. Ni que lân dia tem uma fes ta tra di ci o nal, his -
tó ri ca, uma fes ta que acon te ce to dos os anos no dia
1º de Maio, onde os tra ba lha do res se con fra ter ni zam,
tem cam pe o na to de fu te bol; uma ci da de sím bo lo do
tra ba lho, Ni que lân dia é mu i to bem ad mi nis tra da pelo
Pre fe i to Luiz Te i xe i ra.

De for ma que on tem foi um dia in ten so para os
tra ba lha do res em Ni que lân dia, e pu de mos tam bém
dar a nos sa pa la vra de con so lo e es ti mu lá-los a con -
ti nu ar na luta por me lho res sa lá ri os e por mais dig ni -
da de.

Mu i to obri ga do Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na -
do res.

 Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi -
le la, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Como ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra ao Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu
ha via anun ci a do ao Pre si den te da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res, Se na dor Jef fer son Pé res, ao Se na -
dor Pa u lo Har tung e a ou tros Co le gas da Casa que,
em bo ra os as sun tos que têm pre do mi na do no nos so
ple ná rio, in fe liz men te, não cons tam da tal agen da po -
si ti va, o mes mo não tem ocor ri do nas Co mis sões.

Qu e ro fa zer o re gis tro, na pre sen ça do Pre si -
den te da Co mis são de Infra-estrutura e do Se na dor
Pa u lo Har tung, de que, sem pre ju í zo de ou tras Co -
mis sões, au diên ci as pú bli cas, de ba tes e vo ta ções ex -
tre ma men te im por tan tes têm ocor ri do no in te ri or des -
ta Casa. Te nho es pe ran ça de que este ple ná rio vol te a 
dar lu gar às gran des ques tões na ci o na is, como as
que di zem res pe i to à so be ra nia des te País.

O Bra sil tem vi vi do mo men tos de ver da de i ra
afir ma ção, se me lhan tes, em im por tân cia, ao epi só dio 
re cen te do em bar go ofe re ci do pelo Ca na dá ao con su -
mo da nos sa car ne.

Sen ti, na mi nha que ri da Pal mas – ci da de jo vem
mas que já têm cen tros aca dê mi cos, vida uni ver si tá -
ria, im pren sa es ta be le ci da, sin di ca tos – uma ver da -
de i ra eu fo ria com a au to no mia na ci o nal, a nos sa so -
be ra nia. E é exa ta men te so bre so be ra nia, so bre in te -
res se na ci o nal, so bre a con di ção es tra té gi ca do País
que pre ten do me re fe rir no mo men to em que ocu po a
tri bu na des ta Casa.

Sr. Pre si den te, o im por tan te pro nun ci a men to
so bre a base de lan ça men tos de Alcân ta ra, no Ma ra -
nhão, foi fe i ta nes ta Casa pelo Se na dor Edi son Lo bão. 
Eu es ta va aqui, acom pa nhei-o e pude apar te ar o no -
bre Se na dor. To dos so mos in te res sa dos, por que, afi -
nal de con tas, não foi por aca so que a base foi ali ins -
ta la da. Ela ofe re ce uma eco no mia de 30% no lan ça -
men to dos ve í cu los de no mi na dos le ves, que têm por
ob je ti vo o lan ça men to de sa té li tes.

Ocor re que esta Casa vai ana li sar – cre io que,
ini ci al men te, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res,
com o ob je ti vo de ra ti fi car – um acor do já as si na do
en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos, so bre o qual pas -
so a te cer al gu mas con si de ra ções.

Ini ci al men te, faço men ções à glo ba li za ção, que
não pode ser a glo ba li za ção de um só, que não pode
fa vo re cer ape nas uma par te. Falo, Sr. Pre si den te,
sobre a Alca. Enten do que o Bra sil, com to das as di fi -
cul da des ine ren tes a um País que bus ca rom per a
bar re i ra da sua in te gra ção à eco no mia mun di al, con -
se guiu pas sos im por tan tes por oca sião da vi si ta do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so ago ra. Sua
Exce lên cia, con for me nos sas con di ções, apo i a do
pela nos sa di plo ma cia, sou be tra tar com o Pre si den te 
dos Esta dos Uni dos a res pe i to da Alca.

Ti ve mos, na Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da
ONU, tal vez a ma i or vi tó ria da di plo ma cia bra si le i ra
re cen te men te, quan do o Bra sil con se guiu der ru bar o
in te res se eco nô mi co na ques tão do co que tel para o
com ba te à dis se mi na ção da Aids. E fiz apro var...Esta
Casa apro vou re que ri men to de men ção de lou vor ao
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Mi nis tro da Sa ú de e à nos sa di plo ma cia, por que ali o
Bra sil lo grou fa zer pre va le cer a vi são de uma das na -
ções que têm ob ti do um dos ma i o res êxi tos, qual seja, 
a que da de 50% da mor ta li da de por Aids. Con se gui -
mos fa zer pre do mi nar a vi são de que, no caso de me -
di ca men tos para do en ça de tal gra vi da de, deve im pe -
rar o pen sa men to hu ma nis ta e não o as pec to eco nô -
mi co.

Mas, Sr. Pre si den te, não pos so de i xar de re gis -
trar o meu in con for mis mo e de se jo de ob ter es cla re ci -
men tos de um dos bra si le i ros tal vez mais qua li fi ca -
dos, uma das me lho res per so na li da des de ho mens
pú bli cos des te País, o Sr. Mi nis tro Ro nal do Sar den -
berg, o sig na tá rio, por par te do Bra sil, de um acor do
bi la te ral para a uti li za ção da nos sa Base de Alcân ta -
ra, tão bem aqui co lo ca da no dis cur so his tó ri co des te
gran de re pre sen tan te do Esta do do Ma ra nhão, que é
o Se na dor Edi son Lo bão.

Sr. Pre si den te, em prin cí pio, este acor do foi as -
si na do pelo nos so Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia,
Ro nal do Sar den berg, e, da ou tra par te, pelo Emba i -
xa dor dos Esta dos Uni dos, no País. Co me ço di zen do
que en ten do que há aí, de nos sa par te, a par ti ci pa ção 
de um Mi nis tro de Esta do e de um Emba i xa dor. Não é
este o ma i or pro ble ma, Sr. Pre si den te. O acor do, as si -
na do em 18 de abril de 2000, con for me emen ta, con -
tém sal va guar das tec no ló gi cas re la ci o na das à par ti ci -
pa ção dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca nos lan ça -
men tos a par tir da base de Alcân ta ra. Há pre ci sa men -
te um ano – e só ago ra veio à aná li se, à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal –, al guns de seus dis po si ti vos
têm so fri do se ve ras res tri ções por par te da im pren sa
espe ci a li za da, de en ti da des ci en tí fi cas e tam bém de
au to ri da des bra si le i ras, mi li ta res e ci vis. Por isso,
cre io que seja um bom mo men to para que esta Casa
ana li se am pla men te e pos sa de ba ter com pro fun di da -
de esta ques tão. Cre io que o acor do deve ser le va do,
sim, a um de ba te ma i or, por au diên ci as pú bli cas, au -
diên cia es pe ci a li za da no as sun to, pois, ine ga vel men -
te, al guns as pec tos le van tam sé ri as pre o cu pa ções. 

Faço al gu mas aná li ses à gui sa de le van tar, pre li -
mi nar men te, al gu mas des sas ques tões:

1) Re fi ro-me ao ob je to do acor do e de sua na tu -
re za. Pa re ce cla ro que o acor do não se cons ti tui em
qual quer ato de co o pe ra ção no cam po es pa ci al en tre
o Bra sil e os Esta dos Uni dos e, sim, con for me ex pli ci -
ta a sua emen ta ”do es ta be le ci men to de sal va guar -
das ou ga ran ti as im pos tas pe los Esta dos Uni dos da
Amé ri ca para a even tu al uti li za ção da base de Alcân -
ta ra para lan ça men to de fo gue tes ame ri ca nos“.

O acor do não dá qual quer ga ran tia de que fo -
gue tes nor te-americanos se rão efe ti va men te lan ça -
dos e, por tan to, até mes mo o in gres so even tu al dos
ci ta dos pos sí ve is trin ta mi lhões, em de cor rên cia des -
ses lan ça men tos, uma das jus ti fi ca ti vas para sua as -
si na tu ra, está ain da ape nas no cam po da hi pó te se.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Tem V. Exª a pa la vra.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Pen so que
V. Exª tem toda a ra zão quan do traz a esta Casa o de -
ba te de te mas re al men te im por tan tes para o in te res -
se le gí ti mo do povo bra si le i ro. A alta tec no lo gia por
que o mun do, atu al men te, se in te res sa é, sem dú vi da
al gu ma, a es pa ci al. Foi gra ças a ela que pas sa mos a
ter, no mun do in te i ro, uma te le fo nia mu i to de sen vol vi -
da, como po de mos ve ri fi car pe los te le fo nes ce lu la res
e mes mo os fi xos, e as co mu ni ca ções de toda a na tu -
re za. O Bra sil con se guiu cons tru ir uma base de lan ça -
men to de sa té li tes que é, sem dú vi da, a me lhor lo ca li -
za da do mun do. Pode até não ser a me lhor base de
lan ça men to, mo des ta que é ain da, em Alcân ta ra, no
meu Esta do, o Ma ra nhão, mas tem a me lhor lo ca li za -
ção do mun do. Pre ci sa mos, en tão, uti li zar essa pre ci -
o si da de, que é a lo ca li za ção, e uti li zá-la bem. É cla ro
que essa base não foi cons tru í da com mu i to sa cri fí cio
do povo bra si le i ro para nada. Ela foi cons tru í da para
al gu ma co i sa ou para mu i ta co i sa. Te mos tido mu i tos
in te res sa dos in ter na ci o na is em uti li zar essa base, en -
tre eles, a Fran ça, a Chi na e ago ra os Esta dos Uni dos; 
tam bém a Ale ma nha se in te res sou. Pen so que de ve -
mos es tu dar a hi pó te se re al men te de ce der essa
base pelo sis te ma do alu guel, ou do que seja, mas
den tro da pre ser va ção dos es tri tos li mi tes da so be ra -
nia na ci o nal, que é aque le a que se re fe re V. Exª. Não
há dú vi da de que a base deve ser vir à hu ma ni da de, e
deve ser vir eco no mi ca men te aos in te res ses do Bra sil
e dos pa í ses que qui se rem co nos co se as so ci ar na
uti li za ção dela, mas ten do os bra si le i ros o con tro le da
sua so be ra nia. Con fes so que não es tou con ven ci -
do, ain da, dos ter mos des se acor do, como não está
V. Exª. O Mi nis tro Ro nal do Sar den berg tem o apre ço
de V. Exª e o meu tam bém. É, por tan to, im por tan te
que ele ve nha aqui, à Co mis são pre si di da pelo Se na -
dor José Alen car, de ba ter co nos co, e até nos con ven -
cer, se for o caso, de que os ter mos des se acor do são
os me lho res para a pre ser va ção dos in te res ses bra si -
le i ros. Devo di zer que, a des pe i to do apre ço imen so
que te nho pelo Mi nis tro Sar den berg, não re lu ta rei em
re je i tar com um voto ma ra nhen se esse acor do se ele
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fe rir o sa gra do in te res se na ci o nal, a so be ra nia bra si -
le i ra. Qu e re mos, sim, a uti li za ção da Base de Alcân ta -
ra, mas que re mo-la fun ci o nan do em or dem le gal, or -
dem da so be ra nia, e não da de sor dem. Por tan to,
cum pri men to V. Exª por ter tra zi do, uma vez mais,
este tema ao de ba te no Se na do Fe de ral.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço, Se na dor Edi son Lo bão, o seu apar te.

Antes de con ce der o apar te ao Se na dor José
Alen car, que te rei imen so pra zer em ou vi-lo, per mi -
ta-me, Se na dor Alen car e emi nen tes Pa res, que eu
dis cor ra a res pe i to de al guns dos tó pi cos des se acor -
do a fim de ve ri fi car se não é de ca u sar es tar re ci men -
to, prin ci pal men te na ques tão da so be ra nia na ci o nal,
ci ta da por V. Exª. Mes mo se con fir ma da a hi pó te se de
vir o Bra sil a an ga ri ar os 30 mi lhões pro pa la dos em
de cor rên cia dos lan ça men tos, tal fato nada agre ga rá
aos min gua dos re cur sos bra si le i ros des ti na dos ao
pro gra ma es pa ci al. Pois a le tra e do art. 3º es ta be le ce
es pe ci fi ca men te – pas mem V. Exªs – que o Bra sil
”não uti li za rá os re cur sos ob ti dos de Ati vi da des de
Lan ça men to em pro gra mas de aqui si ção, de sen vol vi -
men to, pro du ção, tes te, li be ra ção ou uso de fo gue tes
de sis te mas de ve í cu los aé re os não tri pu la dos, quer na 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil ou em ou tros pa í ses“.

Sr. Pre si den te, com isso, es ta mos ace i tan do
uma in tro mis são di re ta no que diz res pe i to a re cur sos
in ter na dos no Te sou ro Na ci o nal, aos qua is será ve da -
da a uti li za ção em pro gra mas, es tes sim, de in te res -
se, de pes qui sa, no de sen vol vi men to da qui lo que é
tão im por tan te para este mo men to da tec no lo gia
mun di al, ao qual o Bra sil se agre ga e se faz pre sen te
de for ma im por tan te. Estão na li nha do Equa dor, Se -
na dor Lo bão, as me lho res con di ções. 

Sr. Pre si den te, já dis se aqui, des ta tri bu na, al gu -
mas ve zes, que o Bra sil ge ral men te se co lo ca mal
quan do vai à mesa de ne go ci a ção in ter na ci o nal, mas
se co lo ca mal por que es ta mos abrin do mão de re cur -
sos na tu ra is. É como a nos sa bi o di ver si da de, é como
o nos so po ten ci al hí dri co, que o Bra sil de i xa a sua si -
tu a ção di mi nu í da pe ran te o con tex to in ter na ci o nal. E
veja que não pára por aí, Se na dor José Alen car. Veja
a que pon to che ga a in tro mis são in ter na ci o nal, pro vo -
ca da por este acor do. Ou seja, abri mos mão da nos sa 
so be ra nia ao per mi tir mos que um acor do in frin ja res -
tri ções à uti li za ção dos re cur sos, por que este é um
item que só diz res pe i to ao in te res se na ci o nal, so bre
o qual nós não de ve mos ace i tar, em hi pó te se ne nhu -
ma, qual quer con di ci o na men to. 

Mas vai além. 

”O acor do não sig ni fi ca trans fe rên cia
al gu ma de tec no lo gia do se tor para o Bra sil, 
ao con trá rio, a le tra c do mes mo art. 3º, por -
tan to, im põe ao Bra sil as se gu rar que ”ne -
nhum re pre sen tan te bra si le i ro se apo de re
de qual quer equi pa men to ou tec no lo gia que
te nha sido im por ta do para apo i ar a ati vi da -
de de lan ça men to, ex ce to se es pe ci fi ca do
de ou tra ma ne i ra pelo país ex por ta dor“. 

Não pe las par tes, Sr. Pre si den te. Pen so que é
ou tro item que nem de ve ria cons tar: di zer que ne -
nhum re pre sen tan te bra si le i ro se apo de re de qual -
quer equi pa men to ou tec no lo gia que te nha sido im -
por ta do para apo i ar ati vi da de de lan ça men to, ex ce to
se es pe ci fi ca do de ou tra ma ne i ra pelo país ex por ta -
dor, ou seja, por eles e não pe las par tes. Tam bém não 
é pro vá vel que o dis po si ti vo se re fi ra a rou bo. 

Qu e ro crer, Sr. Pre si den te, que não foi apli ca do
o ter mo ”se apo de re“, ao qual se re fe re o acor do, re fe -
rin do-se a rou bo de equi pa men to de tec no lo gia, que
ob vi a men te não po de ria ser ob je to de acor do des se
ní vel en tre pa í ses que se res pe i tem mu tu a men te.

O item 1 do art. 5º re for ça, de ma ne i ra dra co ni a -
na, a pro i bi ção de qual quer trans fe rên cia tec no ló gi ca
em fa vor do Bra sil. De toda for ma, o Bra sil fica ex clu í -
do de qual quer par ti ci pa ção no pro ces so de uti li za ção 
das áre as ce di das para o lan ça men to – e aí, Sr. Pre si -
den te, uma ou tra agres são à nos sa so be ra nia –, che -
gan do este acor do a es pe ci fi car al gu mas des sas res -
tri ções que trans for mam es sas áre as em ver da de i ros
en cla ves ame ri ca nos no ter ri tó rio na ci o nal. Va mos a
este tre cho, Sr. Pre si den te:

Para as se gu rar que os par ti ci pan tes
nor te-americanos man te nham o con tro le so -
bre os ve í cu los de lan ça men to, es pa ço na -
ves, equi pa men tos afins e da dos téc ni cos, o 
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
man te rá dis po ní vel no Cen tro de Lan ça men -
to de Alcân ta ra áre as res tri tas para o pro -
ces sa men to, mon ta gem, co ne xão e lan ça -
men to dos ve í cu los de lan ça men to e es pa -
ço na ves por li cen ci a dos nor te-americanos e 
per mi ti rá que as pes so as au to ri za das pelo
Go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca
con tro lem o aces so a es tas áre as.

Ou seja, Sr. Pre si den te, em ple no ter ri tó rio na -
ci o nal este acor do es pe ci fi ca e cria uma área para as -
se gu rar que nor te-americanos man te nham o con tro le 
so bre ve í cu los de lan ça men to, es pa ço na ves, equi pa -
men tos e to dos os da dos téc ni cos. O Bra sil se com -
pro me te a re ser var um es pa ço dis po ní vel den tro da
Base de Alcân ta ra, áre as res tri tas para o pro ces sa -
men to, mon ta gem, co ne xão e lan ça men to de ve í cu los

07914 Qu in ta-feira   3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



e es pa ço na ves pe los li cen ci a dos nor te-americanos, e 
per mi ti rá que as pes so as au to ri za das pelo Go ver no
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca con tro lem o aces so a 
es sas áre as. 

Pior um pou co do que isso, Sr. Pre si den te, é o
que diz a le tra b, do art. 7º:

Qu a is quer ve í cu los de lan ça men to, es -
pa ço na ves, equi pa men tos afins e/ou da dos
téc ni cos, trans por ta dos para a par te do ter -
ritório da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
acon di ci o na dos apro pri a da men te em con -
ta i ners se rão la cra dos não se rão aber tos
para ins pe ção, en quan to es ti ve rem no ter ri -
tó rio da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil“. 

Ou seja, o Bra sil com pro me te-se a re ce ber os
con ta i ners vin dos dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e
a não ins pe ci o ná-los. O Go ver no dos Esta dos Uni dos
for ne ce rá às au to ri da des bra si le i ras com pe ten tes a
re la ção do con te ú do dos con ta i ners la cra dos, aci ma
re fe ri dos. Por tan to, o Bra sil não os ins pe ci o na rá, con -
ten tan do-se a re ce ber uma lis ta, vin da do Go ver no
nor te-americano, di zen do qual é o con te ú do dos con -
ta i ners.

Sr. Pre si den te, ain da se fos se um acor do de co -
o pe ra ção, tudo bem! Mas não é um acor do de co o -
peração e, sim, um acor do de sal va guar das. Por tan -
to, ba se a das, no mí ni mo, em des con fi an ças mú tu as.
Qu a is são as sal va guar das bra si le i ras no acor do? 

Em con tra po si ção ao item III, do art. 6º, es ta be -
le ce lon gos me ca nis mos de con tro le do Go ver no
ame ri ca no, que terá o ”di re i to de ins pe ci o nar e mo ni -
to rar, in clu si ve ele tro ni ca men te, por meio de cir cu i tos
fe cha dos de te le vi são e por equi pa men tos ele trô ni cos 
com pa tí ve is com as con di ções de pre pa ra ção e lan -
ça men to de ve í cu los de lan ça men to e com pa tí ve is
com os re qui si tos de se gu ran ça de lan ça men tos“.

Des ta for ma, ao pas so em que o Bra sil se com -
pro me te a não fis ca li zar, a de i xar o aces so to tal men te 
li vre e con tro la do por téc ni cos nor te-americanos, em
con tra par ti da, eles têm o di re i to de ins pe ci o nar e mo -
ni to rar, in clu si ve ele tro ni ca men te, por meio de cir cu i -
tos fe cha dos de te le vi são e por ou tros equi pa men tos.
Assim, eles te rão to das as con di ções de pre pa ra ção e 
de ve í cu los de lan ça men to com pa tí ve is com os re qui -
si tos de se gu ran ça para tal. O do cu men to se gue em
de ta lhes so bre os di re i tos dos li cen ci a dos ame ri ca -
nos. Não há di re i to por par te dos bra si le i ros nes se
pro pa la do acor do.

No en tan to, nes se item tam bém não apa re ce
qual quer dis po si ti vo re fe ren te aos di re i tos ou sal va -
guar das do Bra sil e de ou tros pa í ses, com quem pos -
sa mos ter re la ções, ou ne gó ci os equi va len tes. Que
ins tru men tos são es ses, qual o seu al can ce, qual o
tipo de con tro le, se é ve da do ao Bra sil pre vi a men te

ins pe ci o ná-los? Ou seja, não te re mos con di ção al gu -
ma de ava li ar nada da qui lo que vai se pas sar quan do
do lan ça men to des se ve í cu los por par te dos Esta dos
Uni dos, tam pou co ins pe ci o ná-los ou qual quer ou tra
co i sa. 

So bre esta ques tão da afir ma ção da so be ra nia
do Bra sil, em re la ção a ou tros par ce i ros, tam bém há
ques tões que me re cem re fle xão, Se na dor José Alen -
car, num mun do que quer ser glo ba li za do para to dos
e não para um só. 

A le tra a do art. 3º de ter mi na que o Bra sil não
per mi ti rá o uso do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta -
ra de ”car gas ou ve í cu los de lan ça men to es pa ci al de
pro pri e da de, ou sob con tro le de pa í ses, os qua is, na
oca sião do lan ça men to, es te jam su je i tos a san ções
es ta be le ci das pelo Con se lho de Se gu ran ça das Na -
ções Uni das"...

Até aí, está tudo bem, des de que o Bra sil seja
sig na tá rio des ses com pro mis sos. Pros se gue o dis po -
si ti vo:

... ou cu jos Go ver nos, a ju í zo de qual -
quer das par tes, te nham dado re pe ti do
apo io a atos de ter ro ris mo in ter na ci o nal.

Mas, isso a ju í zo de ou tra par te, e não da nos sa.
Se, por ven tu ra, uma san ção qual quer uni la te -

ral, da qual o Bra sil não seja sig na tá rio, ocor ra, o Bra -
sil está pre li mi nar men te pro i bi do, em fun ção da as si -
na tu ra des te acor do e de fir mar ou tros acor dos com
ou tros pa í ses. 

Sr. Pre si den te, aí vem um pre ju í zo imen so, ou a
pos si bi li da de do pre ju í zo. 

É ób vio que, no que se re fe re a ju í zo do Bra sil, o
dis po si ti vo faz tan to sen ti do que não pre ci sa ria cons -
tar do Acor do que o Bra sil não iria fa cul tar a uti li za ção
da Base de Alcân ta ra a pa í ses que, por ven tu ra, ti ve -
rem san ções do Con se lho de Se gu ran ça da ONU
com re la ção a atos de ter ro ris mo.

Não pre ci sa ria que cons tas se isso, Sr. Pre si den -
te, já que o Bra sil faz par te, é sig na tá rio e tem essa
pos tu ra e po si ção por par te dos nos sos re pre sen tan -
tes na Orga ni za ção das Na ções Uni das.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ago ra, Se na dor José Alen car, que já pude enu -
me rar al gu mas das ques tões que ver da de i ra men te
me pre o cu pam, ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Qu e ro pri -
me i ra men te cum pri men tar V. Exª por ter tra zi do à
Casa essa ques tão em seu dis cur so. Estou pe din do a
V. Exª um apar te na con di ção de Pre si den te da Co -
mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, que de ve rá
exa mi nar essa ma té ria. Estou com pre en den do que
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esse acor do ain da de pen de de uma ho mo lo ga ção do
Se na do Fe de ral.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – De uma ra ti fi ca ção.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Essa ra ti fi -
ca ção sig ni fi ca uma ho mo lo ga ção do Se na do Fe de ral.
Então, não pos so, na tu ral men te, de i xar de com pre en -
der que este é um acor do, uma car ta de in ten ções. O
Go ver no bra si le i ro ain da não as su miu res pon sa bi li -
da de no cum pri men to des sas cláu su las. Cus ta-me
acre di tar que o Go ver no bra si le i ro vá se sub me ter a
um acor do nes ses ter mos, por que re al men te isso fere 
a pró pria dig ni da de na ci o nal. Nós não po de mos, de
for ma al gu ma, de i xar de exa mi nar esse acor do, não
só quan to ao seu as pec to téc ni co, como tam bém em
seu as pec to ju rí di co, ins ti tu ci o nal e tam bém em re la -
ção não só ao in te res se na ci o nal do pon to de vis ta
eco nô mi co e so ci al, mas tam bém do pon to de vis ta de 
de fe sa da so be ra nia na ci o nal. Então, esse acor do
será dis cu ti do em vá ri as Co mis sões des ta Casa
como, por exem plo, a Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res, que pro va vel men te irá que rer tam bém par ti ci par;
e, quem sabe, em um tra ba lho con jun to de au diên ci as 
pú bli cas, que pos sam tra zer ao Se na do au to ri da des
no as sun to para exa mi nar esta ques tão a fun do. Re -
al men te, o Go ver no bra si le i ro não pode fir mar um
do cu mento des sa na tu re za, pois não acre di to, sin ce -
ra men te, que ele es te ja de acor do com os ter mos
nele con ti do. Se es ti ver, es ta rá pra ti can do re al men te
um ato que não con diz com as res pon sa bi li da des do
Po der Exe cu ti vo. De qual quer ma ne i ra, te mos o ma i or 
res pe i to pelo Mi nis tro bra si le i ro que as si nou esse do -
cu men to. E S. Exª terá opor tu ni da de de de fen dê-lo
quan do da re a li za ção da au diên cia pú bli ca, e S. Exª
será o pri me i ro con vi da do. Pa ra be ni zo e apla u do a ini -
ci a ti va de V. Exª em tra zer ao co nhe ci men to do Se na -
do Fe de ral essa ques tão. Co lo ca re mos a nos sa Co -
mis são – e V. Exª faz par te dela – à sua dis po si ção,
para que exa mi ne mos esse acor do o mais rá pi do
pos sí vel.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço, Se na dor José Alen car, a aten ção de
V. Exª, Pre si den te da Co mis são de Infra-estrutura, e
in cor po ro as pa la vras e pre o cu pa ções de V. Exª ao
meu pro nun ci a men to.

E, sem dú vi da, pelo exer cí cio da vida par la men -
tar, ain da que bre ve  mas já des de do ano de 1989 
ano da cri a ção do Esta do de To can tins, tive opor tu ni -
da de de po der es tar em mo men tos da vida na ci o nal
com o Mi nis tro Ro nal do Sar den berg. S. Exª. é, como
dis se no iní cio do meu pro nun ci a men to, um dos mais
qua li fi ca dos, pre pa ra dos, sé ri os e re co nhe ci dos,
inter na ci o nal men te, mem bros da nos sa eli te de no -
tá ve is e, por esta ra zão, é Mi nis tro da Ciên cia e Tec -
no lo gia.

É de se per gun tar, por fim, Sr. Pre si den te, Srªs. e 
Srs. Se na do res, qual é a re per cus são des te acor do
so bre ou tros even tu a is par ce i ros que pos sam ofe re -
cer van ta gens, in clu si ve mu i to ma i o res para o Bra sil,
em face dos ace nos dos Esta dos Uni dos no pres su -
pos to de uma as si na tu ra de um acor do le o ni no como
este que se apre sen ta.

To dos sa bem dos avan ça dos en ten di men -
tos que o Bra sil ti nha com um Con sór cio in te gra -
do Fi at-Avio-Italiana e com o Go ver no da Ucrâ nia –
um dos pa í ses ex-satélites da União das Re pú bli cas
So ci a lis tas So vié ti cas, que de tém par ce las sig ni fi ca ti -
vas de tec no lo gia es pa ci al da an ti ga União So vié ti ca,
jun to com a Rús sia – e que po de ria, a cur to pra zo, ge -
rar em tor no de R$10 mi lhões, sem as res tri ções im -
pos tas.

De ve-se acres cen tar, no en tan to, que sobe a al -
gu mas de ze nas o nú me ro de ou tros pa í ses que têm
in te res ses em pro gra mas de lan ça men to de fo gue tes, 
para os mais di ver si fi ca dos fins.

É am plo, em con se qüên cia, o le que de opor tu ni -
da des de ne gó ci os que se abrem para o Bra sil – e aí
vem o mais im por tan te –, pois o Cen tro de Lan ça men -
to de Alcân ta ra, si tu an do-se pra ti ca men te na li nha do
Equa dor, per mi te re du zir até em 30% a ener gia de
pro pul são ne ces sá ria ao lan ça men to de fo gue tes.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que não pa re -
ce, em con se qüên cia, que seja opor tu no ao Bra sil
com pro me ter-se pre fe ren ci al men te com um país só e
com pro me ter-se nos ter mos des se Acor do – ten do
tais opor tu ni da des e al ter na ti vas, a não ser den tro da
tal te o ria da glo ba li za ção de um só.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço V. Exª com mu i ta sa tis fa ção, ilus tre Se na -
dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, gos ta ria de fa zer uma ob -
ser va ção ao dis cur so de V. Exª, que teve uma ar gu -
men ta ção in te li gen te men te de fen di da. Re al men te,
isso dá prer ro ga ti va a um úni co país. Te mos, in clu si -
ve, fe i to ges tões no sen ti do de que, por exem plo, a
Ucrâ nia, que tem o ve tor, pos sa dis por do lan ça men to 
dos sa té li tes. O gran de pro ble ma não é quem fará,
mas o fato de que, qua se sem pre, quem paga para
pôr sa té li te no lo cal são os Esta dos Uni dos. Então, as
empre sas ame ri ca nas fi cam pro i bi das de fa zê-lo por
qual quer ou tro ve tor, mes mo usan do o pon to pri vi le -
gi ado que te mos em Alcân ta ra. Con tu do, os ame ri ca -
nos, ul ti ma men te, têm con cor da do que um ou tro país, 
como a Ucrâ nia, pos sa co lo car os seus ve to res. Isso
se ria de gran de im por tân cia para o Bra sil, que apro -
ve i ta ria essa van ta gem re la ti va do ve tor ucra ni a no,
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mu i to mais ba ra to. Dói-nos ter mos de pe dir per mis -
são aos ame ri ca nos, mas eles só abri ram ex ce ção
até hoje para a Ucrâ nia. Os Esta dos Uni dos con si de -
ram os de ma is pa í ses con cor ren tes e não per mi tem
que suas em pre sas uti li zem ou tro ve tor. O ra ci o cí nio
de V. Exª é per fe i to. De fato, é di fí cil ter mos tan ta van -
ta gem re la ti va e fi car mos na mão de um ou tro país,
que nos dita re gras. Isso é duro, mas é uma si tu a ção
pró pria de país que não tem tec no lo gia su fi ci en te
para en fren tar um mun do al ta men te tec no ló gi co. Pa -
ra béns!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço-lhe a ob ser va ção, Se na dor Ney Su as -
suna, co nhe ce dor pro fun do do as sun to. Dis se ram os
ame ri ca nos, no âm bi to das tra ta ti vas para a as si na tu -
ra do acor do, que esse se ria o pre ço que o Bra sil pa -
ga ria para in se rir-se nes se gru po pe que no e fe cha do,
o clu be da mais alta tec no lo gia.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, aci ma de tudo está a
so be ra nia na ci o nal. E é res pe i to sa men te que irei pro -
por a esta Casa que ou ça mos o Mi nis tro Ro nal do Sar -
den berg no âm bi to de to das as Co mis sões in te res sa -
das, per mi tin do a to dos os Par la men ta res que fa çam
seus ques ti o na men tos. Re co nhe ço, pre li mi nar men te, 
que este é um as sun to de alta com ple xi da de, que en -
vol ve ou tros in te res ses, mas jul go ser da nos sa res -
pon sa bi li da de le van tar es tas ques tões e exi gir me lho -
res es cla re ci men tos, já que o acor do está as si na do.
Para ga ran tia da so be ra nia na ci o nal, o acor do tem
que ser ra ti fi ca do pela Câ ma ra dos De pu ta dos e pelo
Se na do Fe de ral, quan do es ta re mos, to dos nós, que
ama nhe ce mos nes ta Casa, de bru ça dos so bre a
Agen da Po si ti va.

Devo con clu ir, Sr. Pre si den te, para, en tre ou tras
co i sas, mais uma vez, ter o pra zer de ou vir o Se na dor
Pa u lo Har tung, a quem agra de ço a gen ti le za de ter
me per mi ti do fa zer uso da pa la vra an tes de S. Exª.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Har tung, como Lí der do PPS.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, fa rei uma rá pi da co mu ni ca ção, para que pos sa -
mos ou vir os Se na do res Ney Su as su na e Ge ral do
Cân di do.

Faço o re gis tro, nes ta ses são, de duas ma té ri as
pu bli ca das pela mí dia: “Jus ti ça de ter mi na cor re ção da 
ta be la do Impos to de Ren da em dois Esta dos” – Pa ra -
ná e Mi nas Ge ra is. No caso do Pa ra ná, a ação é de
au to ria do Sin di ca to dos Ban cá ri os; no de Mi nas Ge -
ra is, de au to ria do Sin di ca to dos Po li ci a is Mi li ta res e
Cor po de Bom be i ros. A no tí cia foi pu bli ca da no jor nal

Va lor Eco nô mi co, no dia 9 de abril. Hoje: “Li mi nar
ga ran te cor re ção da ta be la do IR para ad vo ga dos“.

A ju í za Lí lia Bo te lho Ne i va, da 4ª Vara
Fe de ral da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral, con ce -
deu li mi nar à Ação Ci vil Pú bli ca mo vi da pelo
Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil (OAB), con tra o con ge la men to da
ta be la de Impos to de Ren da há mais de cin -
co anos. A ação é de au to ria do Pre si den te
da OAB, Ru bens Appro ba to Ma cha do.

Sr. Pre si den te, fa zer esse re gis tro é mu i to im -
por tan te, por que este Se na do apro vou a cor re ção da
ta be la de Impos to de Ren da. O Se na dor Ney Su as su -
na pre si dia a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos no
mo men to. Nós a en vi a mos para a Câ ma ra dos De pu -
ta dos e che gou-se a co le tar as si na tu ras para um re gi -
me de ur gên cia – to dos afir ma mos ser mos a fa vor de
uma ne go ci a ção, in clu si ve mu dan do a data base ,
mas o Go ver no con se guiu aba far o re gi me de ur gên -
cia, man dan do o pro je to para a Co mis são de Fi nan -
ças da Câ ma ra dos De pu ta dos. Assim, o pro je to, pre -
vis to para ser vo ta do hoje, não o foi.

Hou ve omis são le gis la ti va e nós va mos en fra -
que cer a nos sa po si ção, ten do o Ju di ciá rio que fa zer
aqui lo que já de ve ría mos ter fe i to.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do o apar te, com pra zer, ao Se na dor Ney Su as -
suna.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Não se
trata so men te de omis são le gis la ti va, no bre Se na -
dor, mas de um avan ço no di nhe i ro, no bol so do con -
tri bu inte, que está pa gan do sem de ver.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Na de ci são, a ju í za, com mu i ta fe li ci da de, ”re co nhe ce
que o con ge la men to, di an te da per sis ten te des va lo ri -
za ção do Real, re pre sen ta um au men to efe ti vo do im -
pos to, sem o res pal do de lei...“, o que não é per mi ti do
pela nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por isso, Sr. Pre si den te, mais uma vez, uso esta
tri bu na, ape lan do à Câ ma ra dos De pu ta dos, ao seu
Pre si den te, De pu ta do Aé cio Ne ves, ao Pre si den te da
Co mis são de Fi nan ças, Mi chel Te mer, ao Re la tor,
para que to mem as pro vi dên ci as a fim de que esse
pro je to pos sa ser vo ta do na pró xi ma se ma na, fa zen -
do jus ti ça tri bu tá ria.

Agra de ço aos Se na do res que es ta vam ins cri tos
a pos si bi li da de de fa zer essa pe que na co mu ni ca ção.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con vi do o Se na dor Ney Su as su na para as su -
mir a Pre si dên cia, ten do em vis ta que es tou ins cri to
para fa lar como Lí der. (Pa u sa.)

 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. Ney Su as su na.

 O SR. PRESIDENTE (Ney Su as su na) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– PE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me mo ra mos, on tem,
na ci da de de Ara ca ju, no Esta do de Ser gi pe, o Dia do
Tra ba lha dor. Foi uma co me mo ra ção tris te, prin ci pal -
men te por que a Po lí cia Mi li tar do nos so Esta do, a bri -
o sa Po lí cia Mi li tar do Esta do de Ser gi pe se en con tra
aquar te la da há qua se cin co dias no Cen tro de For ma -
ção e Aper fe i ço a men to de Pra ças, Ce fap, em de cor -
rên cia de uma cri se vi ven ci a da pela cor po ra ção des -
de o ano pas sa do, quan do o Go ver no do Esta do pro -
me teu, e não cum priu, dar um au men to de 15% no
mês de de zem bro. Em face do des cum pri men to des -
se acor do, os po li ci a is mi li ta res re sol ve ram fi car
aquar te la dos no Ce fap e lá se en con tram aguar dan do 
uma pro vi dên cia do Go ver no para o aten di men to das
suas re i vin di ca ções.

É la men tá vel, Sr. Pre si den te, que a se gu ran ça
pú bli ca, es sen ci al para a tran qüi li da de da fa mí lia ser -
gi pa na, es te ja sen do co lo ca da em ris co. Nes te fim de
se ma na, em vir tu de da au sên cia da po lí cia nas ruas,
os cri mes mul ti pli ca ram-se, os es tu pros acon te ce ram
tan to na ca pi tal quan to no in te ri or, numa pro va evi -
den te de que o Go ver no deve agir com ce le ri da de, efi -
ciên cia e ra pi dez para de vol ver à Po lí cia Mi li tar a prer -
ro ga ti va e o di re i to que tem de as sis tir a po pu la ção de
Ser gi pe.

Na qua li da de de Se na dor, de re pre sen tan te do
Esta do de Ser gi pe, já ten do sido Go ver na dor – quan -
do re co nhe ci to dos os di re i tos da Po lí cia Mi li tar –, mi -
nha pa la vra, nes te ins tan te, é de so li da ri e da de aos
tra ba lha do res da Po lí cia Mi li tar do nos so Esta do, tor -
cen do para que seus an se i os se jam aten di dos o mais
ra pi da men te pos sí vel pelo Go ver no es ta du al.

Espe ro que o Go ver na dor Alba no Fran co en ten -
da a sua res pon sa bi li da de nes te mo men to de cri se,
pois há mais de seis anos que os po li ci a is – não ape -
nas eles, mas tam bém os fun ci o ná ri os pú bli cos de
todo o Bra sil – têm os seus sa lá ri os con ge la dos, sem
re a jus te, ape sar da in fla ção e da re cen te de ci são to -

ma da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re co nhe cen do
esse di re i to dos ser vi do res, o di re i to de ter sua re mu -
ne ra ção, de uma vez por to das, cor ri gi da de acor do
com a in fla ção, como pre vê a pró pria Cons ti tu i ção Fe -
de ral, em seu art. 37. A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê re -
a jus tes anu a is, e isso não está sen do re co nhe ci do
nem pelo Go ver no Fe de ral nem pe los Go ver nos
Esta du a is! 

Assim sen do, Sr. Pre si den te, a mi nha pa la vra
aqui é de so li ci ta ção e de en ga ja men to com o povo de 
Ser gi pe, que sim pa ti za com a sua Po lí cia Mi li tar e es -
pe ra que o Go ver no do Esta do cum pra com a sua
obri ga ção, para que a Po lí cia Mi li tar vol te a tra ba lhar
como an tes fa zia, dan do se gu ran ça pú bli ca aos nos -
sos que ri dos con ter râ ne os de Ser gi pe.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te, Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
SE) – Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na -
dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, eu que ria me so -
mar ao pro nun ci a men to de V. Exª e tam bém ex ter nar
nos sa pre o cu pa ção com a si tu a ção por que está pas -
san do o nos so Esta do. Na se gun da-feira, tive uma re -
u nião, jun ta men te com a De pu ta da Tâ nia So a res, do
PC doB, com re pre sen tan tes da Po lí cia Mi li tar. Tan to
ofi ci a is como sol da dos nos pe di ram para ver o que
era pos sí vel fa zer no sen ti do da aber tu ra de ca nal de
ne go ci a ções. Ime di a ta men te ti ve mos uma con ver sa
com o Go ver na dor – eu e a De pu ta da Tâ nia So a res –
para le var-lhe essa nos sa pre o cu pa ção. S. Exª dis se
que es ta va pre o cu pa do tam bém com o pro ble ma, que 
es ta va es tu dan do um pro je to para en ca mi nhar à
Assem bléia pre ven do a re gu la ri za ção do sa lá rio dos
po li ci a is mi li ta res, de for ma a in cor po rar to dos os pen -
du ri ca lhos exis ten tes em uma ru bri ca úni ca. Con tu do, 
dis se tam bém que não es ta be le ce ria ne nhu ma ne go -
ci a ção en quan to os po li ci a is es ti ves sem aquar te la -
dos, por que en ten dia que isso se ria abrir mão da sua
au to ri da de. Pode até ser en ten di da a po si ção do Go -
ver na dor em re la ção ao dia de hoje, mas ocor re que a 
si tu a ção che gou ao pon to em que che gou por que não 
hou ve o cum pri men to de uma pro mes sa por par te do
Gover no do Esta do. Essa mes ma dis cus são, esse
mes mo mo vi men to foi fe i to em agos to do ano pas sa do!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Hou ve três aquar te la men tos. Esse é o ter ce i ro.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) – O
úl ti mo foi em agos to do ano pas sa do, quan do hou ve
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uma re u nião em que es ti ve ram pre sen tes Par la men -
ta res es ta du a is da base do Go ver no. E ha via o com -
pro mis so do Go ver no do Esta do de Ser gi pe de en ca -
mi nhar o pro je to para a Assem bléia Le gis la ti va até o
mês de de zem bro do ano pas sa do, pro mes sa que
não foi cum pri da e aca bou le van do a esse im pas se,
em que o prin ci pal pre ju di ca do é o con jun to da po pu -
la ção. Como V. Exª mes mo dis se, e é fato, nes se pe -
río do em que a po lí cia está aquar te la da, o nú me ro de
cri mes em nos so Esta do au men tou as sus ta do ra men -
te, par ti cu lar men te em Ara ca ju. Por isso, que ro me
so mar ao pro pó si to de V. Exª de co brar uma rá pi da
so lu ção para o pro ble ma. E a res pon sa bi li da de ma i or
para se che gar a essa so lu ção é do Go ver no do Esta -
do. Não adi an ta fi car co lo can do anún cio no jor nal di -
zen do que, de 1994 a 2000, hou ve au men to de ”tan -
tos por cen to“, por que, in de pen den te men te dis so, ha -
via o com pro mis so de en ca mi nhar o pro je to à Assem -
bléia Le gis la ti va – o que, até de zem bro do ano pas sa -
do, não acon te ceu. Então, a res pon sa bi li da de prin ci -
pal do que está acon te cen do é, efe ti va men te, do Go -
ver no do Esta do. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE) – Se na dor José Edu ar do Du tra, agra de ço a V. Exª e 
acres cen to que, em vez de pro mo ver a con ci li a ção e
de vol ver a paz tão ne ces sá ria a Ser gi pe, o Go ver no
está abrin do pro ces sos e pren den do ofi ci a is e sol da -
dos da Po lí cia Mi li tar.

A meu ver, o ide al se ria cha mar as li de ran ças da 
Po lí cia Mi li tar, o pró prio Se cre tá rio de Se gu ran ça para 
re sol ver esse pro ble ma, que não per ten ce ape nas à
Polí cia Mi li tar, mas  como V. Exª fa lou  ao pró prio Go -
ver no do Esta do, que se com pro me teu e não cum priu.

Srªs e Srs. Se na do res, nos sa pa la vra é de so li -
da ri e da de aos Po li ci a is Mi li ta res. Não que re mos, com 
isso, in cen ti var qual quer mo vi men to de re bel dia con -
tra o Go ver no do Esta do. Ape nas es pe ra mos que o
Go ver no do Esta do, que tem a res pon sa bi li da de de
con du zir os de ci sos de Ser gi pe, olhe para a se gu ran -
ça do nos so povo, fun da men tal para a tran qüi li da de
da fa mí lia ser gi pa na. Aguar do com an si e da de, como
to dos aguar da mos aqui no Se na do Fe de ral, que o
Go ver na dor Alba no Fran co se de bru ce so bre essa
ques tão, cha man do o seu Se cre tá rio de Se gu ran ça,
que tem au to ri da de para isso, e o Co man dan te da Po -
lí cia  que aliás em pre gou pa la vras de ba i xo ca lão con -
tra a Po lí cia Mi li tar, o que foi a gota d’água para a eclo -
são do mo vi men to. Cre io que o Co man dan te da Po lí -
cia, como au to ri da de que é, de ve ria man ter-se equi li -
bra do num mo men to como esse, e não di ri gir pa la -
vras im pu bli cá ve is con tra a Po lí cia Mi li tar. Isso ofen -

deu não só os ofi ci a is, como toda a cor po ra ção. Tal -
vez te nha sido esse o mo ti vo prin ci pal do aquar te la -
men to da nos sa Po lí cia.

Assim sen do, es pe ro que o Go ver na dor Alba no
Fran co aten da ao meu ape lo, ao ape lo do Se na dor
José Edu ar do Du tra e dos lí de res des se mo vi men to,
no sen ti do de que en con tre uma so lu ção o mais rá pi -
do pos sí vel, por que a so ci e da de ser gi pa na está sen -
do pre ju di ca da!

 O SR. PRESIDENTE (Ney Su as su na) – Re tor no 
a Pre si dên cia ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

 O Sr. Ney Su as su na, 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 no bre 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, dois as sun tos me
tra zem à tri bu na. O pri me i ro, um ar ti go hoje pu bli ca do
no jor nal O Glo bo, com a se guin te man che te: ”Bra sil
re ba te crí ti ca dos Esta dos Uni dos à Lei de Pa ten tes.
Mi nis té rio da Sa ú de afir ma que não vai ce der a pres -
sões ame ri ca nas para mu dar pro gra ma de com ba te a 
Aids“.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Mi nis té -
rio da Sa ú de tem co lo ca do sua po si ção fir me em re la -
ção aos bu ro cra tas ame ri ca nos e prin ci pal men te ao
Escri tó rio de Co mér cio dos Esta dos Uni dos, que acu -
sa o Bra sil de não cum prir a Lei de Pa ten tes ou, mais
ain da, acu sa o Bra sil de cri ar pro te ci o nis mo. E ve jam
V. Exªs que quem mais con ta com pro te ci o nis mo nes -
te mun do glo ba li za do são os Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca do Nor te.

Para co me çar, não po de mos ex por tar para lá
nos sas cha pas de aço pla no. Tam bém não po de mos
ex por tar fumo, se não hou ver a ta xa ção de 360% so -
bre o pro du to. O suco de la ran ja, in dus tri a li za do sig ni -
fi ca ti va men te pelo Bra sil, foi ta xa do em pou co mais
de 250%. E os exem plos se guem por aí afo ra.
Enquan to a taxa mé dia de im por ta ção es ti pu la da pe -
los Esta dos Uni dos para os 15 ma i o res pro du tos im -
por ta dos por eles é de 45%, nos sa taxa mé dia de im -
por ta ção de nos sos 15 ma i o res pro du tos im por ta dos
é de 12%. Quem tem pro te ci o nis mo, nós ou eles?

Em re la ção a essa Lei de Pa ten tes, fui o Re la tor
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. E lá ve ri fi ca -
mos que to dos os 160 pa í ses do mun do li ga dos à
Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio têm o me ca nis mo
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da li cen ça com pul só ria. O que é li cen ça com pul só ria? 
Alguém che ga ao Bra sil, pede uma pa ten te e ele a re -
ce be. Há um pra zo para que ele fa bri que o pro du to no 
Bra sil ou que mos tre a sua in vi a bi li da de e, por isso,
pos sa im por tar para ven der no mer ca do bra si le i ro,
por que o mer ca do tem uma de man da pe que na. Ain -
da há o pro ble ma sé rio de de ter mi na da do en ça se ex -
pan dir pelo País todo, uma epi de mia, ou ain da há o
pro ble ma de os pre ços se rem ex tor si vos.

Pois bem, fa lar em ex tor são de pre ços de re mé -
di os é qua se brin car, por que todo mun do nes te País e 
nes te mun do glo ba li za do sabe que os gran des la bo -
ra tó ri os es ta be le cem pre ços cen te nas de ve zes aci -
ma do que de ve ria ser co bra do. Para se ter uma idéia,
pro du tos bá si cos de al guns me di ca men tos cus ta vam
US$3.800 o qui lo. Esse mes mo pro du to hoje, com a
en tra da da Chi na e da Índia na pro du ção, está cus tan -
do US$900. E, no Bra sil, ao in vés de o pre ço do re mé -
dio ba i xar, su biu. O pre ço do in su mo prin ci pal caiu de
US$3.800 para US$900, mas o pre ço do re mé dio, ao
in vés de ba i xar, su biu.

Sr. Pre si den te, eu po de ria ci tar cen te nas de
exem plos, mas não é o ob je ti vo da nos sa ex pla na ção
de hoje. Nos so ob je ti vo é di zer que o Mi nis tro da Sa ú -
de José Ser ra está co ber to de ra zão quan do ame a -
çou usar a li cen ça com pul só ria. A li cen ça com pul só -
ria não che gou a ser usa da, hou ve ape nas a ame a ça
de usá-la, no caso da Aids. Ti ve mos o ris co de a Aids
vi rar epi de mia, e o Mi nis tro José Ser ra dis se: ”se não
ba i xa rem o pre ço do me di ca men to, que é ex tor si vo –
está aqui a pla ni lha de cus tos de in su mo –, vou uti li zar 
a li cen ça com pul só ria no Bra sil“. Só essa ame a ça fez
o la bo ra tó rio ba i xar 2,5 ve zes o pre ço. Mas o la bo ra tó -
rio re cla mou, nos Esta dos Uni dos. Não pra ti ca mos a
li cen ça com pul só ria, mas es ta mos sen do acu sa dos
de im por bar re i ras pro te ci o nis tas.

É in crí vel, em 160 pa í ses, a ma i o ria não ace i tou
o pi pe li ne, e nós aqui ace i ta mos o pi pe li ne. Qu an do
al guém pede uma pa ten te, ela vale por 20 anos. Qu -
an do pro cla ma mos a nos sa lei, ha via pro du tos cuja
pa ten te ain da va lia por dez anos – dez anos a par tir
da pro cla ma ção, por que an tes não re co nhe cía mos.
Eles que ri am es ses dez anos. E, a exem plo de ou tros
pa í ses, re la tei para que não ti ves sem esse di re i to,
mas fui der ro ta do nes ta Casa. Foi um dos dias tris tes
da mi nha vida par la men tar, um dos dias em que vi
que mu i tos par la men ta res não es tão pre o cu pa dos
com a si tu a ção do País, nem com a bra si li da de, com o 
nos so na ci o na lis mo, pois ser vem a ou tros se nho res.
Fi quei mu i to tris te, ira do, na que le dia!

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res.
Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Se na dor Ney Su as -
suna, pror ro ga rei a ses são por mais oito mi nu tos para 
que V. Exª ter mi ne seu pro nun ci a men to. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, Pre si den te. 

Na ver da de, ti ve mos o pi pe li ne re co nhe ci do, o
que me de i xou mu i to abor re ci do.

Em re la ção à bi o di ver si da de, a Co mu ni da de Eu -
ro péia que ria quin ze anos. E con se guiu. Nós de mos
um ano.

Eu que ria um INPI for te, que ti ves se con di ção
de fa zer um ban co ge né ti co para en fren tar as gran des 
mul ti na ci o na is. Não con se gui mos. Na oca sião, eu di -
zia que aqui lo ia cus tar mu i to caro ao nos so País. De
fato, cus tou al guns bi lhões de dó la res.

Con se gui mos sal var ape nas a li cen ça com pul -
só ria. Por exem plo, um re mé dio que cus ta va
R$100,00, está sen do ven di do por R$25,00. Só aí, o
Mi nis té rio eco no mi zou US$40 mi lhões, o que per mi te
fi nan ci ar todo o com ba te à den gue.

Não me con for mo quan do não va mos aos tri bu -
na is in ter na ci o na is lu tar por nos sos di re i tos. É pre ci so 
que te nha mos mais co ra gem, mais gar ra, mais es pí ri -
to de luta para de fen der nos so povo, que vive sem pre
sen do as sal ta do. Se po de mos, com uma sim ples
ame a ça, ba i xar duas ve zes e meia um pre ço de um
re mé dio, que era um as sal to, com toda a cer te za, o
pre ço atu al ain da não é o jus to.

Mes mo as sim, está de pa ra béns o Mi nis tro Ser -
ra, por que está con se guin do, Sr. Pre si den te, fa zer um
com ba te à Aids que é exem plar no mun do, e tudo por -
que está usan do ape nas a ame a ça da li cen ça com -
pul só ria. 

To dos de ve mos cer rar fi le i ra e não per mi tir que
essa li cen ça com pul só ria seja re ti ra da, mes mo por -
que são mu i tos os pa í ses que a uti li zam. Con ce di
uma en tre vis ta, na se ma na pas sa da, para a TV ja po -
ne sa. O Ja pão é um dos pou cos pa í ses que ain da não 
uti li za a li cen ça com pul só ria, mas já está dis cu tin do
a pos si bi li da de de in cluí-la em seu ar ca bou ço le gis -
la ti vo.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, eu vou me re fe rir
a um as sun to lo ca li za do no meu que ri do Nor des te,
tão so fri do e ma chu ca do, o IBDF re sol veu que po día -
mos em pre gar re cur sos, e hou ve in cen ti vo para se fa -
zer o re flo res ta men to. Estu da ram al gu mas plan tas,
den tre elas a al ga ro ba, e acer ta ram que, num hec ta re 
de ter ra no Nor des te, po di am ser plan ta dos até 100
pés de al ga ro ba. Para isso, o fa zen de i ro pre ci sa va
que i mar tudo o que hou ves se em cima da ter ra, arar
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duas ve zes, gra de ar, ar ran car to das as ra í zes e, de -
po is dis so, ca var os bu ra cos a uma dis tân cia que per -
mi tis se a plan ta ção des sas 100 plan tas por hec ta re.
Aí sim, os fis ca is do IBDF vi nham para ana li sar e au -
to ri zar a plan ta ção.

To dos di zi am que a al ga ro ba era uma plan ta de
rá pi do cres ci men to, que po de ria for ne cer 25 qui los de 
va gens por ár vo re, o que ser vi ria de ali men ta ção para 
o gado, e que pro du zi ria tam bém ma de i ra. Isso não é
ver da de i ro. São mu i tos os que plan ta ram em inú me -
ros mu ni cí pi os da Pa ra í ba e de to dos os Esta dos nor -
des ti nos. O que está acon te cen do no mo men to? O
IBDF deu in for ma ções er ra das. A al ga ro ba não cres -
ce na ve lo ci da de di vul ga da e, onde cres ce, nor mal -
men te es tra ga tam bém o solo. E o pior é que, se as
va gens pro du zi das fo rem da das ao gado sem so frer
uma que i ma – só de po is vi e mos a des co brir –, ca u -
sam a do en ça cha ma da lín gua-de-pau, que de i xa o
ani mal sem po der co mer e sem co ne xão mo to ra até
mor rer.

Sr. Pre si den te, hou ve um erro na pes qui sa, nas
in for ma ções. Os fa zen de i ros ti ve ram de gra de ar, ar -
ran car e es to car com seus re cur sos para, de po is, re -
ce be rem au to ri za ção da fis ca li za ção para po der plan -
tar. Ago ra, vêm a Re ce i ta Fe de ral e o IBDF obri gar to -
dos a de vol ver os re cur sos, por que o re sul ta do não foi 
o que se es pe ra va. 

Ora, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, isso
é uma bar ba ri da de, um acin te. Pri me i ra men te, de ve -
ri am estar sen do pro ces sa dos os que fi ze ram a pes -
qui sa e dis se ram que a al ga ro ba se adap ta ria, por que 
nin guém fez qual quer plan ta ção, sem que an tes os
agrô no mos ve ri fi cas sem se a ter ra pres ta va para
aque le fim; as ter ras fo ram ins pe ci o na das. Nin guém tem 
cul pa se es sas in for ma ções não eram ver da de i ras.

Ago ra, o IBDF e a Re ce i ta Fe de ral vêm mul tar,
co lo can do ju ros as tro nô mi cos e que ren do que se de -
vol vam os re cur sos. O ci da dão en trou com a sua par -
te e fez o que era ne ces sá rio. Foi o Go ver no que não
cum priu as pro mes sas que es ta vam co lo ca das como
ver da de i ras.

É esta in jus ti ça que ve nho de nun ci ar, Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, so li ci tan do que se re -
pen se esse as sun to e que se faça jus ti ça.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, por ter pror ro ga -
do a ses são por mais oito mi nu tos. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Ney Su as su na, sem pre que V. Exª vai
à tri bu na abor da as sun to do mais alto in te res se da
Na ção. Por isso, V. Exª teve o seu tem po pror ro ga do.

V. Exª me re ce pe los pro nun ci a men tos que traz a esta 
Casa.

 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Srs. Se na do res Ro ber to Fre i re, Ro me ro
Jucá, João Alber to Sou za e a Sra. Se na do ra Ma ri na
Sil va 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. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, foi pu bli ca da,
na re vis ta IstoÉ de 21 de mar ço do cor ren te, en tre vis -
ta em que ana li sá va mos o atu al es ta do de co i sas, não 
só no que diz res pe i to à ins ti tu i ção do Se na do, mas
tam bém numa pers pec ti va mais lon ga no que diz res -
pe i to à evo lu ção da po lí ti ca bra si le i ra até o ce ná rio
com que hoje nos de pa ra mos. 

A cri se de ago ra não se re duz, como al guns
que rem fa zer crer, à ex po si ção da “face real” da clas -
se po lí ti ca bra si le i ra, aná li se que su ge re se rem nos -
sas ins ti tu i ções e re pre sen tan tes in trín se ca e ir re me -
di a vel men te ru ins: es ta mos con de na dos à fra u de. A
cri se de hoje é o re sul ta do de um pro ces so his tó ri co
de mu dan ças e cer ta men te só ocor re por que as ins ti -
tu i ções de mo crá ti cas, en tre elas a li vre as so ci a ção, a
li ber da de de ex pres são, a plu ra li da de da mí dia e me -
ca nis mos par la men ta res de in ves ti ga ção e con tro le
es tão em ple no fun ci o na men to. A cri se de mons tra a
der ro ca da de um Esta do pri va ti za do, pa tri mo ni a lis ta e 
man te ne dor de pri vi lé gi os para as eli tes, en quan to se
ini cia a cons tru ção de uma nova or dem ins ti tu ci o nal,
mais pú bli ca e, por tan to, mais de mo crá ti ca.

A aná li se pu bli ca da não é so men te uma opi nião
pes so al, mas ex pres sa uma po si ção par ti dá ria. Em
vis ta de sua im por tân cia e para que se co nhe çam as
idéi as por nós pro pug na das, so li ci to sua trans cri ção
nos Ana is do Se na do Fe de ral.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO FREIRE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

“PT com ACM é cons tran ge dor”

Re vis ta IstoÉ – Entre vis ta em 18-2-2001

Andrei Me i re les e Isa be la Abda la

O se na dor Ro ber to Fre i re (PPS-PE) tem ver da de i ra oje ri za 
à ex pres são “mar de lama”, lu gar-comum que tão bem de fi ne o
mo men to atu al da po lí ti ca bra si le i ra. Ape sar de de fen der a apu ra -
ção de to das as de nún ci as e apo i ar as CPIs pro pos tas nos úl ti -
mos me ses, Fre i re acre di ta que a ex pres são con tri bui para aná li -
ses sim plis tas de que a bri ga dos se na do res Antô nio Car los Ma -
ga lhães (PFL-BA) e Ja der Bar ba lho (PMDB-PA) é fru to de uma
guer ra pes so al na dis pu ta pelo po der. O se na dor vai além: vê
uma ver da de i ra fra tu ra no pac to da eli te que vi nha do mi nan do o
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País. E é com uma for te dose de oti mis mo que acre di ta no sur gi -
men to de um novo Esta do bra si le i ro a par tir das pró xi mas ele i -
ções em 2002. Na cri a ção des se novo pac to de li de ran ça no
País, Fre i re acha es sen ci al que o PPS e o PT es te jam jun tos.
Mas o que ele não con se gue en go lir é a “ali an ça” do PT com o
se na dor Antô nio Car los Ma ga lhães em tor no de um ini mi go co -
mum: o go ver no Fer nan do Hen ri que. “Numa ses são do Con gres -
so, o PT te ceu loas a ACM. Foi uma cena cons tran ge do ra e o PT
da Ba hia que se lixe.” Fre i re se an te ci pa ao de ba te e vol ta a fa zer 
cam pa nha a fa vor do par la men ta ris mo a par tir de 2006. Na sua
vi são, o novo re gi me te ria me lho res con di ções de en fren tar si tu a -
ções de cri se como a atu al. “No par la men ta ris mo, do je i to que
está hoje, o Con gres so já te ria sido dis sol vi do e te ri am sido con -
vo ca das no vas ele i ções.” 

IstoÉ – Como o sr. ex pli ca essa guer ra que está acon -
te cen do na po lí ti ca bra si le i ra? 

Ro ber to Fre i re – Não que ro ver essa bri ga Antô nio Car los 
e Ja der como mera ques tão de fal ta de em pa tia pes so al ou fal ta
de es pa ço no go ver no Fer nan do Hen ri que. Eles ti ve ram es pa ço
du ran te seis anos. Per de ram ago ra? Antô nio Car los de i xou de ser 
bom ago ra, pas sou a ser de sa gra dá vel no fim do go ver no? Por
que isso está acon te cen do? Não é por ques tão me nor. Eles po -
dem até não es tar per ce ben do, mas é o fim do Esta do que eles
re pre sen tam e do qual se nu tri ram. Isso não acon te ce ria se não
ti vés se mos um pro ces so su ces só rio e a pers pec ti va de se ter um
ou tro Esta do. O que es ta mos ven do é uma cri se mu i to mais pro -
fun da do que dis pu tas den tro da base do go ver no. É uma fra tu ra
con cre ta de um pac to da eli te que há mu i to tem po vi nha do mi -
nan do o País. Só ago ra es ta mos en cer ran do a tran si ção do ve lho
re gi me no Bra sil. Esta mos co me çan do a fa zer ago ra o que não
con se gui mos fa zer quan do da su pe ra ção da di ta du ra. 

IstoÉ – Como as sim?
Fre i re – Esse pac to che gou ao fim por que o go ver no Fer -

nan do Hen ri que Car do so foi pa ra do xal. Ao mes mo tem po que ti -
nha na base essa eli te mais tra di ci o nal, en cer rou o ci clo do Esta -
do bra si le i ro na ci o nal de sen vol vi men tis ta, ou o Esta do da era
Var gas. Não va mos ver a era Var gas como algo que não me re ça
nos sos elo gi os, ela foi fun da men tal para o País. O pa ra do xo do
go ver no é pro mo ver com uma base con ser va do ra uma trans for -
ma ção do Esta do. É uma rup tu ra evi den te. Daí a cri se.

IstoÉ – Como ACM e Ja der en tram nis so?
Fre i re – Os dois gran des pro ta go nis tas de todo esse epi -

só dio cons tran ge dor, de de nún ci as das nos sas vís ce ras meio po -
dres, se tor na ram po tên ci as eco nô mi cas em face das be nes ses
con ce di das pelo Esta do. São am bos de ten to res de ca na is de co -
mu ni ca ção, de ins tru men tos de mí dia, que lhes dão não só in -
fluên cia como ri que za. É evi den te que isso foi fru to de um Esta do 
cli en te lis ta e de uma prá ti ca po lí ti ca fi si o ló gi ca. 

IstoÉ – O sr. está di zen do que essa eli te po lí ti ca está
se aca ban do?

Fre i re – No con ce i to grams ci a no cri se é o novo que ain da
não se im plan tou e o ve lho que ain da não mor reu. Dis cor do de
que está tudo uma des gra ce i ra. Esta mos ven do luz no fim do tú -
nel. A im pu ni da de co me ça a não ser mais ab so lu ta com pri sões
de cri mi no sos de co la ri nho-branco, pri sões de quem era da es tru -
tu ra do po der, no caso até do Ju di ciá rio. Te mos hoje um pa pel im -
por tan te do Mi nis té rio Pú bli co, com uma de ci si va atu a ção na ges -
tão da co i sa pú bli ca. Esta mos vi ven do cri ses que em ou tros mo -
men tos nos le va ri am à be i ra do abis mo, do re tro ces so, do gol pe.
E es ta mos su pe ran do isso. Esse pro ces so é edu ca ti vo. Esses são 

as pec tos im por tan tes na su pe ra ção des se pac to da eli te tra di ci o -
nal. Esta mos co me çan do um ou tro Esta do.

IstoÉ – ACM tem dito que pode vir a apo i ar Ciro Go -
mes, mas que o sr. é um obs tá cu lo, como se fos se algo pes -
so al da sua par te. 

Fre i re – Eu não te nho ne nhum pro ble ma pes so al com o
se nhor Antô nio Car los Ma ga lhães. Há que se ad mi tir que ele tem
uma ca pa ci da de po lí ti ca sem li mi tes, os li mi tes são seus in te res -
ses. Fer nan do Hen ri que cri ou o ovo da ser pen te por que en tre gou 
a ele um pos to-chave na Re pú bli ca. E está hoje pa gan do, não sei 
se mu i to ou pou co. Antô nio Car los nun ca foi opo si ção a go ver no
fe de ral al gum. No go ver no Jus ce li no foi da ban da de mú si ca da
UDN. Qu an do veio o gol pe, ele logo de po is foi be ne fi ci a do e re ce -
beu o po der de man do na Ba hia. Pou co an tes do fim da di ta du ra,
tem aque le fa mo so “tapa” no bri ga de i ro (no fi nal do go ver no Fi -
gue i re do, em 1984, ACM fez um dis cur so agres si vo con tra o mi -
nis tro da Ae ro náu ti ca, Dé lio Jar dim de Mat tos), a pre pa ra ção
para a sa í da. Daí se in te gra na ali an ça de mo crá ti ca com Tan cre -
do. Pas sa todo o go ver no Sar ney e in te gra-se a Col lor sem ne -
nhu ma dor de cons ciên cia. Um pou co an tes do im pe ach ment ele
faz a pas sa gem. No go ver no Ita mar ele ten tou se apro xi mar, tal -
vez te nha sido um pe que no in ter va lo onde teve que fa zer uma li -
ge i ra opo si ção. Não mu i to, por que não é do seu fe i tio. No li vro A
25ª hora, os ra tos aban do nam o na vio quan do ele está afun dan -
do. O Antô nio Car los é um de les. Ade sis ta mes mo você ex pul sa,
bota para fora, mas ele es pe ra acal mar e vol ta, in sis te. Eu não
pos so ima gi nar que o ade sis mo não vá ocor rer. Mas ele que pro -
cu re ou tra fre gue sia, ele não tem ser ven tia no PPS nem ao nos so 
can di da to.

IstoÉ – Dá para fa zer uma ali an ça em nome da éti ca
com o se na dor ACM?

Fre i re – Não. Cla ro que não. Mas que éti ca? Eu vi al guns
fa lan do que o pro ble ma bra si le i ro é a cor rup ção e fal ta de éti ca.
Eu que ro di zer que não é, como a sa ú va não era o pro ble ma da
agri cul tu ra bra si le i ra. Embo ra a sa ú va cri as se pro ble ma para a
agri cul tu ra as sim como a cor rup ção e a fal ta de éti ca cri am pro -
ble mas para a de mo cra cia do País. O gran de pro ble ma bra si le i ro
é a de si gual da de, a in jus ti ça, a per ver si da de na dis tri bu i ção da
ren da.

IstoÉ – Mas, se fi car mos no cam po da éti ca, o se na dor
Antô nio Car los pode re pre sen tar a éti ca?

Fre i re – Eu acho que está se per den do mu i to tem po des se 
país com Antô nio Car los Ma ga lhães. Ele não me re ce esse tem po 
todo. Tem co i sa mu i to mais sé ria nes te país que está pre ci san do
ser dis cu ti da. O gran de pro ble ma é a in jus ti ça. Fa zen do uma pon -
te his tó ri ca com o pas sa do, na dé ca da de 50, o seu Car los La cer -
da di zia que o pro ble ma do Bra sil era o mar de lama que exis tia
no go ver no Ge tú lio Var gas. Num de ter mi na do mo men to nós per -
de mos a ca pa ci da de de di zer que aqui lo não era o pro ble ma e
num opo si ci o nis mo vul gar par ti mos jun to com La cer da para iso lar 
Ge tú lio Var gas. E, de po is do su i cí dio de Ge tú lio, nós co mu nis tas
le va mos por ra da no meio da rua e nos sos jor na is aca ba ram sen -
do em pas te la dos pelo gra ve equí vo co que es tá va mos co me ten -
do. Eu não es tou fa zen do ne nhu ma com pa ra ção en tre o go ver no
Ge tú lio e o go ver no Fer nan do Hen ri que, mas sim a com pre en são 
da opo si ção. La cer da era bri lhan te e di zi am que pelo me nos era
um ho mem ho nes to. Hoje não se pode di zer o mes mo de Antô nio 
Car los e mu i to me nos di zer que é bri lhan te como La cer da. Esse
ude nis mo re vi vi do tem tudo para ser uma far sa. Não é pos sí vel
que a es quer da caia no mes mo erro.
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IstoÉ – A pos tu ra do PT nes se mo men to é um erro his -
tó ri co? 

Fre i re – Numa ses são do Con gres so, o PT te ceu loas a
ACM. Foi uma cena cons tran ge do ra e o PT da Ba hia que se lixe.
Eles de fen dem nes se mo men to uma po si ção de car ga to tal con -
tra Fer nan do Hen ri que Car do so, apro ve i tan do o que o Antô nio
Car los dis se e de nun ci ou. Isso não foi ex pli ci ta do ape nas ago ra.
Va mos nos lem brar a pos tu ra que o PT teve na que la ques tão do
com ba te à po bre za, sem ne nhum es pí ri to crí ti co. Cla ro que to dos
nós so mos a fa vor do com ba te à po bre za. Mas o go ver no trans -
for nou a pro pos ta numa co i sa me lhor, em po lí ti ca com pen sa tó ria, 
que é mu i to me lhor do que a as sis ten ci a lis ta, pa tro ci na da por
Antô nio Car los. Como o PT tem di fi cul da des de uni fi car suas vá -
ri as ten dên ci as, uma uni da de fá cil é a opo si ção. Essa uni da de
era fá cil na di ta du ra. O pro ble ma é que trans por tar isso para um
re gi me de mo crá ti co fica meio com pli ca do. Na di ta du ra você pre ci -
sa der ru bar o go ver no, num go ver no de mo crá ti co exis tem al guns
mo men tos em que há até co o pe ra ção.

IstoÉ – Mas essa con ti nua sen do a pos tu ra do PT,
não?

Fre i re – A gen te con se guiu pelo me nos apre sen tar na Co -
mis são de Éti ca um adi ti vo para apu rar a ques tão do de co ro. O
PT es ta va com po si ções re fra tá ri as, mas con se gui mos fa zer isso
jun tos. Ago ra a Co mis são de Éti ca está apu ran do. E não é a
trans cri ção da IstoÉ que vai jus ti fi car uma pos sí vel cas sa ção. A
úni ca co i sa que vai jus ti fi car é se fi car com pro va do que hou ve vi -
o la ção. Se ele ne gar e não se com pro var, ape nas po de mos cons -
ta tar que ti ve mos um le vi a no na pre si dên cia, que joga com co i sas 
des sas.

IstoÉ – No epi só dio da con ver sa de ACM com os pro -
cu ra do res o sr. di ver giu do PT.

Fre i re – Nes se epi só dio o que é de fun da men tal im por tân -
cia é o fato de ele ter dito que co nhe cia os vo tos de uma vo ta ção
se cre ta. Na que la con ver sa cla ra men te ad mi tiu-se que hou ve a
pos si bi li da de de ele co nhe cer quem ti nha vo ta do no Luiz Este vão. 
Seu as ses sor fala que aqui lo pode dar ele men tos para que o
ex-senador Luiz Este vão pos sa anu lar a sua cas sa ção. O sim ples 
fato de exis tir aqui lo, au dí vel ou ina u dí vel, é ele men to su fi ci en te
para se ter a re pre sen ta ção por aten ta do ao de co ro. Se for ver da -
de a vi o la ção de uma vo ta ção se cre ta, isso não é só fal ta vi o len ta 
de de co ro, é até um cri me. Que fi que bem cla ro que o PPS é con -
tra voto se cre to de par la men tar. Mas en quan to ti ver, tem que ser
res pe i ta do e a sua vi o la ção é inad mis sí vel. A idéia da re pre sen ta -
ção não era para ali vi ar o go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.
Mas o PT na que le mo men to, com uma vi são ca nhes tra, achou
que tudo que fos se con tra Antô nio Car los era para be ne fi ci ar
FHC.

IstoÉ – O sr. apóia es sas CPIs que es tão sen do pro -
pos tas?

Fre i re – To das. Mas eu não fico ima gi nan do que o go ver no 
está ado tan do uma pos tu ra ab sur da. Eu gos ta ria que a gen te ti -
ves se go ver nos que con vi ves sem com isso. Um go ver no ho nes to
con vi ve mu i to me lhor. Esse go ver no per mi tiu uma sé rie de re la -
ções e hoje paga por elas. A re la ção fi si o ló gi ca com o Con gres so
é uma de las. E não é o Con gres so que faz a fi si o lo gia, o Con -
gres so exi ge. Quem faz a fi si o lo gia é o Exe cu ti vo, que tem a cha -
ve do co fre e no me ia.

IstoÉ – O PT acu sa vo cês de cer to go ver nis mo, não?
Fre i re – O José Dir ceu veio com essa acu sa ção de go ver -

nis mo do PPS, que é to tal men te in fun da da, por que sabe que

ago ra so mos pro ta go nis tas da su ces são pre si den ci al e te mos um 
can di da to tão for te quan to o de les. Não foi pou ca a por ra da que
le va mos. Isso des de quan do eu fui lí der do go ver no Ita mar e era
con si de ra do um tra i dor. Mas isso não im pli ca que você não te nha 
o PT e o PPS no mes mo cam po da es quer da bra si le i ra. Qu al quer 
pro je to para esse país, para ser con tem po râ neo e ter a ca pa ci da -
de de for mu lar ou tro pac to de li de ran ça, o PPS e o PT têm que
es tar jun tos, sob pena de na u fra gar mos nes se pro ces so. Não vou 
de i xar de apon tar as nos sas di ver gên ci as. Cri ti car o go ver no é
for ma de or ga ni zar al ter na ti va para der ro tar a cen tro-direita que
está no po der. Ago ra eu não vou pe dir à di re i ta nem a quem está
no go ver no que me diga como vou com ba ter a po bre za. Não se
com ba te a po bre za nem com a pro pos ta de Antô nio Car los Ma -
ga lhães, que era um re tro ces so, um as sis ten ci a lis mo da pior es -
pé cie.

IstoÉ – O sr. tem de fen di do o par la men ta ris mo... 

Fre i re – Se fos se no par la men ta ris mo, do je i to que está
hoje, o Con gres so já te ria sido dis sol vi do e te ri am sido con vo ca -
das no vas ele i ções. O par la men ta ris mo é exa ta men te o an tí do to
a isso. A não ser que você ache que o me lhor é não ter Par la -
men to. E eu não que ro ad mi tir isso em hi pó te se al gu ma. Um sis -
te ma par la men ta ris ta já te ria re sol vi do essa cri se com a que da do 
ga bi ne te, no caso dos mi nis tros, e num úl ti mo mo men to, se fos se
mu i to gra ve, como é gra ve essa cri se, dis so lu ção do Con gres so e 
con vo ca ção de no vas ele i ções. A cri se do par la men ta ris mo se re -
sol ve com mais de mo cra cia, a cri se do pre si den ci a lis mo é o ris co 
de gol pe, re tro ces sos. Pres ta mos ho me na gem a Má rio Co vas
com a pro pos ta de im plan ta ção em 2006. Para nin guém achar
que é ca su ís mo, até por que não iria fa zer ca su ís mo co mi go mes -
mo, já que te mos chan ces de ele ger o pre si den te da Re pú bli ca. 

IstoÉ – O que o pre si den te diz dis so? 

Fre i re – O pre si den te fica ace i tan do pa tro cí nio de re for ma
po lí ti ca de Jor ge Bor nha u sen e Mar co Ma ci el. Um de les foi um
dos es cri bas do Pa co te de Abril. Ou seja, não tem ne nhum com -
pro mis so com a de mo cra cia. O seu Mar co Ma ci el foi um dos au -
to res da Cons ti tu in te do Ri a cho Fun do. Que isso? A pro pos ta que 
es tão fa zen do não é nada de mo crá ti ca. É para man ter a es tru tu ra 
que aí está, en ges sar, não é a fa vor da de mo cra cia. 

 O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a Re gião Nor -
te pre ci sa de sen vol ver-se. Para que isso acon te ça,
po rém, os olhos e os bra ços do go ver no de vem vol -
tar-se para ela, dan do-lhe a aten ção de que ne ces -
si ta e os ins tru men tos e re cur sos ne ces sá ri os.

Lou ve-se, por tan to, a ini ci a ti va de cri ar a Su pe -
rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us – Su fra ma, o 
que foi fe i to por meio do De cre to nº 288, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967. A esse ór gão foi atri bu í do o pa pel de
agên cia pro mo to ra de in ves ti men tos para de sen vol vi -
men to da Ama zô nia Oci den tal.

Entre seus ob je ti vos de vi tal im por tân cia, po de -
mos des ta car os se guin tes: atra ir in ves ti do res pri va -
dos para a re gião; iden ti fi car ne ces si da des de in -
fra-estrutura; es ti mu lar in ves ti men tos em in -
fra-estrutura pe los se to res pú bli co e pri va do; con so li -
dar o par que in dus tri al da Zona Fran ca de Ma na us;
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for ta le cer as ati vi da des agros sil vo pas to ris na Re gião; 
in cre men tar as ati vi da des de co mér cio e ou tros ser vi -
ços; atu ar em par ce ria com ou tros ór gãos pú bli cos e
pri va dos.

O PPA 2000/2003 (Lei nº 9.989, de 21 de ju lho
de 2000) pre vê para a Su fra ma o de sen vol vi men to
dos pro gra mas ”Pólo Indus tri al de Ma na us – Pim“ e
”De sen vol vi men to da Ama zô nia Le gal“.

O pro gra ma do Pim tem por ob je ti vos o for ta le ci -
men to da ca de ia pro du ti va e o equi lí brio da ba lan ça
co mer ci al da Re gião, por meio da atra ção de em pre -
en di men tos para a pro du ção de com po nen tes lo ca is
e a pro mo ção co mer ci al com vis tas ao in cre men to
das ex por ta ções.

O re la tó rio do ano 2000, do Mi nis té rio do De sen -
vol vi men to, da Indús tria e do Co mér cio Exte ri or, in for -
ma que o ín di ce de pro du ção lo cal de com po nen tes
caiu li ge i ra men te – de 25% em 1998 para cer ca de
23% em 2000. Mas essa que da tem um as pec to po si -
ti vo, pois foi mo ti va da por um gran de au men to da ati -
vi da de in dus tri al do Pólo Indus tri al de Ma na us. Mes -
mo as sim, es pe ra-se que até 2003 esse ín di ce che -
gue à mar ca de 35%. Qu an to às ex por ta ções, es tas ti -
ve ram o im pres si o nan te cres ci men to de 80% em
2000, so bre 1999. E, se re tro ce der mos a 1996, o
cres ci men to che ga a qua se 500%, pois as ex por ta -
ções cres ce ram de 143,9 mi lhões de dó la res, na que le 
ano, para 772,7 mi lhões em 2000.

Esse de sem pe nho foi res pon sá vel pela ma nu -
ten ção de mais de 46 mil em pre gos di re tos e pelo
acrés ci mo de mais de seis mil no vos em pre gos di re -
tos, o que re pre sen ta um cres ci men to de cer ca de
15% em re la ção ao ano an te ri or.

Ou tros nú me ros que im pres si o nam: em 2000 fo -
ram apro va dos pelo Con se lho de Admi nis tra ção 158
pro je tos in dus tri a is a se rem de sen vol vi dos na Re gião, 
clas si fi ca dos em im plan ta ção, am pli a ção e di ver si fi -
ca ção, com a ge ra ção de mais de 14 mil no vos pos tos
di re tos de tra ba lho e in ves ti men tos da or dem de 2 bi -
lhões e 700 mi lhões de dó la res.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es ta mos
numa épo ca em que não se pode mais pres cin dir da
qua li fi ca ção da mão-de-obra uti li za da na pro du ção de 
qual quer bem ou ser vi ço, ten do em vis ta a com pe ti -
ção exis ten te no mer ca do e a bus ca in ces san te por
me lho ra da qua li da de e au men to da pro du ti vi da de.
Em ra zão des sas exi gên ci as, a Su fra ma, em par ce ria
com ins ti tu i ções de en si no e tec no lo gia, pro cu ra ofe -
re cer so lu ções e ino va ções que au men tem a com pe ti -
ti vi da de das em pre sas, com a con cep ção do Cen tro
Tec no ló gi co, vin cu la do ao pro je to Ali an ça Estra té gi ca

de Inte li gên cia Co o pe ra ti va. Essa é uma for ma de
mul ti pli car re cur sos de ciên cia e tec no lo gia apli ca dos
na pró pria re gião e ca pa ci tar pes so as e ins ti tu i ções.
Tam bém foi fir ma do um con vê nio com a Uni ver si da de 
do Ama zo nas para a re a li za ção de cur sos de dou to -
ra do em Enge nha ria de Pro du ção e em Bi o tec no lo -
gia. E, com o Go ver no do Ama zo nas, foi fir ma do con -
vê nio para re a li za ção de La bo ra tó ri os de Empre en de -
do ris mo, no âm bi to do Pro gra ma Na ci o nal de Ge ra -
ção de Empre go e Ren da.

Para fa vo re cer a in te ri o ri za ção do de sen vol vi -
men to na Ama zô nia Le gal, fo ram fir ma dos con vê ni os
en tre a Su fra ma e go ver nos es ta du a is, mu ni ci pa is e
ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa e de de sen vol vi -
men to, como par te da ação Fo men to a Pro je tos de
Infra-Estrutura Eco nô mi ca e So ci al na Ama zô nia Oci -
den tal. Esti ma-se que essa ação te nha con tri bu í do
para a ge ra ção de 3.800 pos tos de tra ba lho a par tir de 
1996, cor res pon den do a uma mas sa sa la ri al de 900
mil re a is ao mês e be ne fi ci an do di re ta men te cer ca de
16 mil pes so as li ga das ao se tor agro pe cuá rio e agro -
in dus tri al.

A pre o cu pa ção em me lho rar as con di ções eco -
nô mi cas da po pu la ção, po rém, não pa ram por aí, no -
bres Co le gas. Um tra ba lho da ma i or im por tân cia que
vem sen do le va do a bom ter mo é o pro je to ”De sign
Tro pi cal da Ama zô nia“, que foi pre mi a do pela ”The
Re gency Foun da ti on“. O pro pó si to des se pro je to é a
for ma ção de uma uni da de ge ra do ra de idéi as cri a ti -
vas e ino va do ras nos se to res in dus tri al de jói as, têx til
e fi bras, con fec ções, ar te fa tos de ma de i ra, mo bi liá rio
e ou tros, que se uti li zam de ma té ria-prima da re gião,
como o ar te sa na to ca bo clo.

E, ten do em mira a meta de im plan ta ção do
Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia – CBA, fo ram
exe cu ta das as se guin tes eta pas: la bo ra tó rio pa drão,
nú cleo de pro du ção de ex tra tos, bi o té rio, ad mi nis tra -
ção e de pó si to de dro gas. A cons tru ção des se cen tro
per mi ti rá o me lhor apro ve i ta men to dos re cur sos na tu -
ra is com a pos si bi li da de de pro du tos ori un dos da rica
bi o di ver si da de ama zô ni ca.

Ain da no que se re fe re ao apro ve i ta men to dos
re cur sos na tu ra is, a ins ta la ção do Pólo de Cos mé ti -
cos na ZFM, tra rá enor mes be ne fí ci os à po pu la ção,
com a uti li za ção das ma té ri as-primas re gi o na is de
ori gem ve ge tal, que se con ver te rão em mais ri que zas 
para aque les que ha bi tam a Ama zô nia.

Por fim, a Su fra ma está es tu dan do a im plan ta -
ção de um Pólo de Soft wa re para aten der a de man -
das do mer ca do in ter no e ex ter no e apro ve i tan do ao
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má xi mo o fato de já ser uma gran de pro du to ra de
equi pa men tos elé tri cos e ele trô ni cos.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, es tou fe -
liz por po der de mons trar as re a li za ções de um ór gão
que está in ti ma men te re la ci o na do ao de sen vol vi men -
to da Ama zô nia. Cre io que a di ver si fi ca ção das ati vi -
da des eco nô mi cas e o apro ve i ta men to dos re cur sos
na tu ra is le va rá essa Re gião a um es tá gio de de sen -
vol vi men to sus ten tá vel, em que po de rá ge rar inú me -
ras ri que zas, com re fle xos mu i to po si ti vos so bre a
qua li da de de vida de sua po pu la ção e con tri bu in do
para a di mi nu i ção das de si gual da des re gi o na is e da
con cen tra ção de ren da atu al men te exis ten tes no
País.

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

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não é no tí cia
es tra nha a nin guém o fato de as ro do vi as na ci o na is
se en con tra rem em pre cá ri as con di ções de con ser va -
ção. Nes se se tor, de Nor te a Sul, há pro ble mas, em
gran de par te gra ves. 

Em 2000, a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Trans -
por tes pes qui sou 43.283 qui lô me tros de ro do vi as
bra si le i ras. Os da dos que essa pes qui sa re ve lou de -
mons tram que 80,3 % da ma lha ro do viá ria está en tre
o pés si mo e o de fi ci en te es ta do de con ser va ção. Se -
gun do essa mes ma pes qui sa, a si tu a ção pi o rou em
re la ção aos anos pas sa dos. Em 1999, por exem plo, o
ín di ce era de 77,5 %.

De acor do com o Pre si den te da Con fe de ra ção
Naci o nal dos Trans por tes, o par que ro do viá rio na ci o -
nal, es ti ma do em 200 bi lhões de re a is, es tá-se de te ri o -
rando por que não vem sen do aten di do por in ves ti -
men tos. Se ri am ne ces sá ri os, se gun do o Pre si den te,
10 bi lhões de re a is para me lho rar o es ta do atu al das
es tra das na ci o na is de ma i or im por tân cia.

Em um es pec tro clas si fi ca tó rio, com base nos
da dos le van ta dos pela pes qui sa a que me re fe ri, a
pior co lo ca ção cou be à ro do via que liga Aça i lân dia a
Mi ran da do Nor te, no meu Esta do do Ma ra nhão.

No Esta do do Ma ra nhão, Aça i lân dia/Mi ran da do 
Nor te ocu pa o pior lu gar em ter mos de con ser va ção,
no Bra sil. Mas não é a úni ca que tem si tu a ção pre cá -
ria. No Ma ra nhão, to das as ro do vi as de res pon sa bi li -
da de do Go ver no Fe de ral en con tram-se em si tu a ção
de qua se in tra fe ga bi li da de. 

A BR-010 tem pro ble mas ao lon go de 285 qui lô -
me tros, pro ble mas re pre sen ta dos por bu ra cos e in ter -
rup ções que obri gam a mo ro sos e pre ju di ci a is des vi -
os do trans por te de car gas. 

A BR-135 ca re ce de re gu la ri za ção do as fal to,
cons tru ção de acos ta men to e cor re ção dos nu me ro -
sos bu ra cos.

A BR-222 tam bém tem as fal to ir re gu lar, não
dispõe de acos ta men to, não tem si na li za ção e, em
mu i tos tre chos, o trân si to é pos sí vel em ape nas meia 
pis ta.

A BR-226 tem os mes mos pro ble mas: as fal to ir -
re gu lar, au sên cia de acos ta men to e de si na li za ção.

Por úl ti mo, a BR-316 está in ter rom pi da em nu -
me ro sos tre chos em con se qüên cia do rom pi men to de 
bu e i ros pro vo ca do pe las chu vas.

Essa a re a li da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res.

Cum pre di zer ain da que a fal ta de pre vi são dos
tra ba lhos cor re ti vos ou de obras com ple men ta res
vem pi o ran do sis te ma ti ca men te o pro ble ma, com au -
men to da ne ces si da de de re cur sos e in ves ti men tos. 

Uma re a li da de é cer ta, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Go ver no bra si le i ro pre ci sa op tar
por uma atu a ção mais agres si va em re fe rên cia à obri -
ga ção de cu i dar de suas ro do vi as, in fra-estrutura es -
sen ci al para o de sen vol vi men to do País. 

Já hou ve quem afir mou que go ver nar é abrir es -
tra das. Eu afir mo: abrir e con ser var. Esse é um de ver
pri mor di al do Go ver no. Sem es tra das, o País não se
de sen vol ve. Sem es tra das, o País não se co mu ni ca.
Sem es tra das, o povo não vê sen ti do nos im pos tos.
Sem es tra das, é im pos sí vel o re la ci o na men to, o in ter -
câm bio. Sem es tra das, não há in cen ti vo para pro du zir
e o ex ce den te que é pro du zi do cor rom pe-se, apo dre -
ce, nas ro ças ou nos pa ióis im pro vi sa dos. Um país
sem es tra das é como um cor po sem sis te ma cir cu la -
tó rio. É um cor po exan gue, que en lan gues ce e mor re. 

No Bra sil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
o Go ver no ain da não se vol tou com real de ter mi na ção 
para os pro ble mas do in te ri or. O Go ver no ain da está
pre so e es go ta-se na pro ble má ti ca da me tró po le, na
pro ble má ti ca ur ba na. O bra si le i ro do in te ri or, es pe ci -
al men te o que ha bi ta os des vãos mais lon gín quos,
não vê sen ti do no Esta do, por que a ação des te não o
atin ge. Não o atin ge quan do dele ne ces si ta para cu i -
dar da sa ú de, não o atin ge quan do pre ci sa pro por ci o -
nar edu ca ção aos fi lhos, não o atin ge quan do pre ci sa
ven der seu ex ce den te pro du ti vo, não o atin ge quan do
pre ci sa do be ne fí cio da Jus ti ça; a ação do Esta do não
está pre sen te quan do pre ci sa de vias para des lo -
car-se.

O pro ces so de ur ba ni za ção é um pro ces so, em
cer to sen ti do, ir re ver sí vel. No Bra sil, po rém, a ur ba ni -
za ção ata ba lho a da, esse mo vi men to que abar ro ta as
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ci da des ma i o res, sa tu ran do-lhes ou qua se inu ti li zan -
do-lhes a in fra-estrutura bá si ca, é for ça do pela au -
sên cia da ação pú bli ca no in te ri or. A ação pú bli ca
cen tra-se na ci da de, seu ho ri zon te é o ho ri zon te ur ba -
no, o ho ri zon te que a ilu mi na ção no tur na al can ça. É
uma ação que não tra fe ga em es tra das de bar ro, é
uma ação que não vê o con jun to, vê o se tor e a este
se res trin ge. É uma ação que cria e ali men ta o de sâ ni -
mo em quem vive lon ge da ci da de, exis tin do, tra ba -
lhan do e cons tru in do o País de for ma pi o ne i ra, com a
co ra gem e o di na mis mo pró pri as dos bra si le i ros que
per ma ne cem no in te ri or. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cum -
pre-me fa zer jus ti ça quan to à par te de res pon sa bi li da -
de do Esta do. As es tra das es ta du a is, gra ças à vi são
abran gen te e in te gra da da Srª Go ver na do ra Ro se a na 
Sar ney, vêm re ce ben do os cu i da dos ne ces sá ri os. A
in ter ven ção es ta du al, po rém, é di mi nu í da quan do as
vias fe de ra is não so mam na for ma ção do con jun to
har mô ni co ne ces sá rio à cir cu la ção das pes so as e da
pro du ção. 

Este pro nun ci a men to quer ser um aler ta e um
ape lo. Um aler ta so bre a ur gên cia da ação do Go ver -
no Fe de ral para evi ta ma i o res pre ju í zos. De ape lo,
para que atue com de ter mi na ção e ra pi dez. 

De mi nha par te, es tou en ca mi nhan do ex pe di en -
te ao Mi nis té rio dos Trans por tes no qual apon to as
ne ces si da des ime di a tas, as ne ces si da des pre men -
tes, in di can do, in clu si ve, as do ta ções or ça men tá ri as
do De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
que po dem ser des ti na das ao Esta do do Ma ra nhão. É
mi nha ex pec ta ti va, e de todo o povo do Ma ra nhão,
que es sas ne ces si da des se jam con si de ra das com a
pres te za que a re a li da de está a exi gir.

Abram-se es tra das, con ser vem-se as es tra das,
dê-se ao povo ade qua das vias de co mu ni ca ção e
trân si to e o povo não fal ta rá com o seu tra ba lho, o
povo cons tru i rá um Bra sil, com a de se já vel in te gra ção 
en tre a ci da de e o cam po. Go ver nar é abrir e con -
servar es tra das. Abrir e con ser var es tra das é pre ver,
pre ve nir, pôr-se à fren te dos pro ble mas, en ca mi nhar
e vi a bi li zar o cres ci men to do País. 

Mu i to obri ga do.
 A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.

Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, há um ano, no dia
25 de abril, eu es ta va nes te ple ná rio con tan do aos se -
nho res se na do res, na emo ção do mo men to, o que ha -
via sido mi nha ex pe riên cia de par ti ci par dos acon te ci -
men tos ter rí ve is que ti ve ram lu gar em Co roa Ver me -
lha, no sul da Ba hia. 

A Po lí cia Mi li tar re pri mi ra vi o len ta men te a mar -
cha dos ín di os que pre ten di am che gar a Por to Se gu ro 
para fa zer, a seu modo, ma ni fes ta ções re la ti vas aos
500 anos do des co bri men to do Bra sil. Bom bas de gás 

la cri mo gê neo, cas se te tes e agres sões fí si cas atin gi -
ram ín di os, mem bros do mo vi men to ne gro, ou tros re -
pre sen tan tes de mo vi men tos po pu la res, par la men ta -
res fe de ra is e es ta du a is e até tu ris tas que se vi ram
en vol vi dos em mo men tos de gran de afli ção e medo. 

Cer ca de 70 ín di os fi ca ram fe ri dos, re pre sen tan -
tes do mo vi men to ne gro fo ram agre di dos e vá ri as ou -
tras pes so as ti ve ram pro ble mas res pi ra tó ri os por ca u -
sa dos ga ses ina la dos.

E toda essa re pres são, é pre ci so lem brar, ape -
nas por que em Por to Se gu ro se re a li za va a fes ta de
co me mo ra ção dos 500 anos das au to ri da des e seus
con vi da dos, e não se que ria qual quer tipo de per tur -
ba ção da or dem. 

Por “per tur ba ção da or dem” en ten da-se a re i vin -
di ca ção le gí ti ma de bra si le i ros que não con cor da vam
com o tom e a su per fi ci a li da de la u da tó ria da fes ta ofi -
ci al e pre ten di am le var à pra ça de Por to Se gu ro a sua
ver da de de 500 anos de ex plo ra ção, dis cri mi na ção e
in jus ti ças. 

Índi os e ne gros, como há 500 anos, fo ram tra ta -
dos no ano 2000 não como ci da dãos, mas como gen -
te da sen za la, útil para o tra ba lho es cra vo, mas não
para ma ni fes tar com au to no mia sua in ter pre ta ção vi -
ven ci a da da His tó ria do Bra sil.

Aque la foi uma ver go nha na ci o nal, re pro va da
cla ra men te até pe los con vi da dos do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so – o pre si den te e o
ex-presidente por tu gue ses. 

Mais do que mi nhas pa la vras, para re cu pe rar a
me mó ria do que lá acon te ceu, que ro re pe tir aqui a
des cri ção de um ín dio so bre seus sen ti men tos na -
que le dia.

Como os se nho res se lem bram, uma foto par ti -
cu lar men te dra má ti ca foi es tam pa da na im pren sa do
Bra sil e do mun do: a do ín dio ajo e lha do, de bra ços
aber tos di an te da tro pa de cho que que ca mi nha va de
lan ça-bombas em pu nho, sem se quer olhar para ele.
Aque le ín dio é Gil do Te re na, mo ra dor da Alde ia Cam -
po Novo, em Ron do nó po lis, Mato Gros so. Na épo ca
ele ti nha 19 anos e na vol ta ao seu Esta do, numa re u -
nião de co mu ni da des in dí ge nas, re la tou as sim sua
ex pe riên cia: 

Foi di fí cil co lo car na mi nha cons ciên cia 
o que o go ver no fez para nós. Eu mes mo, a
mi nha pes soa, co lo quei à dis po si ção da tro -
pa de cho que para que pu des sem aca bar
co mi go, mas que não aca bas sem com o
povo que está em ex tin ção. 

Doeu em mim, eu vi mu lher cho ran do
sem sa ber de nada. Doeu em mim, ver cri an -
ças olhan do com de ses pe ro. Eu sa bia que
eu era um ser hu ma no, mas não um ani mal
para ser tra ta do com bom bas, com os ca va -
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los. Eu olhei para mim, eu co lo quei pri me i ra -
men te a Deus no meu ca mi nho que me pro -
te ges se de todo o mal que ia acon te cer co -
mi go. Aí, com a hu mi lha ção de to dos os po -
vos em mim, me hu mi lhei di zen do: pa rem
com isso! Nós es ta mos ape nas pro tes tan do
com fa i xas, com car ta zes, com ca mi sas dos 
ou tros 500 que que ría mos.

Doeu em mim, ajo e lhei ali im plo ran do
paz, só que nin guém me ou viu por que eu sou 
um ser hu ma no não go ver nan te. Aí eu sen ti
como se o Ca bral fos se en tran do na nos sa
ter ra bra si le i ra, eu sen ti de novo ou tros 500
anos de mas sa cre e vi o lên cia para meu povo. 
Andei mais de cin co me tros de jo e lhos, pedi
para que eles pa ras sem. Eu fui an dan do, an -
dan do de jo e lhos, eu che guei na fren te de les.
Eles di zi am, o sol da do, que es ta vam só cum -
prin do a mis são de les. Aí quan do eu le van tei,
vi um da que les co lo can do mais uma bom ba
para jo gar do lado do meu povo. Eu abri os
bra ços, que era pra eles jo gar em mim e nis so 
fui em pur ra do pela bom ba e cai no chão sem
de fe sa ne nhu ma, ten tei le van tar e fui pi so te a -
do pelo ba ta lhão. 

Sen ti como se fos se um ani mal de po is. 
Eu cho rei, eu não agüen tei ver em mim que
um ín dio é pi sa do, pi sa do no co me ço de
uma nova era dos 500 anos. 

Eu cho rei, cho rei me per gun tan do o que 
eles es ta vam fa zen do. É do í do, é do í do em
mim. É do í do ver meu povo tris te. De lon ge,
de todo o Bra sil, foi para pro tes tar com paz.
Che gan do lá, com a vi o lên cia, fo ram em bo ra,
não de ca be ça ba i xa, mas es pe ran do os ou -
tros 500 que não pos sam ser as sim. 

E eu agra de ço a to dos que têm o co ra -
ção ín dio, que têm um co ra ção de es pí ri to,
de es pí ri to que vê o ou tro ín dio, ou não ín -
dio, ne gro ou bran co, que pos sa olhar como
ser hu ma no aque le que pede es mo la, aque -
le que não tem onde mo rar. Aque le que sen -
te ra cis mo, que pos sa sen tir em si que nós
te mos co ra ção.

Pas sa do um ano, não sei se te mos algo mais
para ofe re cer a Gil do e a to das as co mu ni da des in -
dí ge nas do Bra sil. 

– II –
Du ran te o ano de 2000, a pe di do do mo vi men to

in dí ge na, o Mi nis té rio Pú bli co vem es tu dan do o aju i -
za men to de ação de re pa ra ção por da nos mo ra is em

favor das ví ti mas da re pres são po li ci al à Mar cha
Indí ge na em Co roa Ver me lha, a 22 de abril do ano
pas sa do.

Con tu do, o ano de 2000 foi mar ca do pe las mais
va ri a das for mas e inú me ros caos de vi o lên cia con tra
as co mu ni da des in dí ge nas nas di ver sas re giões de
to dos este imen so País. Des ta ca mos, por exem plo,
al guns epi só di os:

Ter ra Indí ge na Tru ká (Ca bro bó/PE) – Ja ne i ro.
Po li ci a is mi li ta res ten tam in va dir a área com o pre tex -
to de cap tu rar su pos tos la drões. São de ti dos por
mem bros do MPF. Em 19 de agos to, a área é in va di da
por um con tin gen te de 60 po li ci a is fe de ra is, com uso
de um he li cóp te ro e 11 vi a tu ras que agi ram de for ma
abu si va, ati ran do bom bas de gás so bre a co mu ni da -
de, que en trou em es ta do de pâ ni co e re vol ta. Alguns
ín di os, pre sos du ran te a ope ra ção, vol ta ram para
casa com si na is de tor tu ra.

Ter ra Indí ge na Alto Ta ra u a cá (Jor dão/AC) –
Maio/ju nho. O ex-vereador Alton Fa ri as (PFL) se vê
en vol vi do em de nún cia de in va são da ter ra in dí ge na
para ex plo ra ção ile gal de ma de i ra e caça, sen do acu -
sa do de ser man dan te do cri me de as sas si na to e de
ocul ta ção do ca dá ver de um ín dio iso la do.

Co mu ni da de Gu a ra ni do Ara ça’í (SC) – 19 de
ou tu bro. Aos gri tos e em pur rões (in clu si ve con tra mu -
lhe res com be bês no colo), os PMs des tro em os bar -
ra cos e co lo cam os ín di os em ôni bus com des ti no à
Ter ra Indí ge na No no ai, no Rio Gran de do Sul, cum -
prin do man da do li mi nar de des pe jo da co mu ni da de,
ex pe di do pelo juiz fe de ral da 1ª Vara em Cha pe có. A
PM-SC, sem in ti ma ção pré via da Fu nai nem do MPF,
cer ca a área às 6 h, dan do sete mi nu tos para a de so -
cu pa ção do lo cal. Por or dem do juiz fe de ral, a PM
mon ta bar re i ras im pe din do o in gres so de ín di os pro -
ve ni en tes do Rio Gran de do Sul no Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Ter ra Indí ge na Ya no ma mi (RR) – Se tem bro.
Sol da dos do 4º Pe lo tão de Fron te i ra (PEF) do Exér ci -
to, lo ta dos em Su ru cu cus, são acu sa dos de vá ri as vi -
o la ções con tra os ín di os Ya no ma mi: abu so se xu al de
ín di as em tro ca de ali men tos, pos si bi li da de de dis se -
mi na ção de do en ças se xu al men te trans mis sí ve is;
usu fru to de re cur sos na tu ra is da ter ra in dí ge na (caça
e ex tra ção de ma de i ra); po lu i ção do meio am bi en te, e
dis tri bu i ção de be bi da al coó li ca aos ín di os.

Rio de Ja ne i ro – 14 de se tem bro. Dis cur san do
no Pa lá cio da Gá vea Pe que na, em ce ri mô nia de as si -
na tu ra de con tra tos de ex plo ra ção de pe tró leo, o pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so usa o ter mo
“Botocu dos” como si nô ni mo de men ta li da de atra sa -
da. “Bo to cu dos” é o ter mo ge né ri co atri bu í do aos
usuá ri os de “bo to ques” nos lá bi os, po vos que du ran te 
o pe río do Pom ba li no (séc. XVIII) fo ram du ra men te
per se gui dos e ex ter mi na dos. 
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– III –
O Bra sil tem 225 po vos, que fa lam mais de 180

lín guas, so man do uma po pu la ção de pou co mais de
550 mil ín di os – con si de ran do tam bém aque les ín di os 
que re si dem nos cen tros ur ba nos, con for me os re gis -
tros do Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE). 

Con si de ran do-se as ter ras re cla ma das pe los
cha ma dos po vos res sur gi dos e aque las re i vin di ca das 
pe las co mu ni da des re cen te men te ex pul sas de seus
lo ca is pró pri os, atu al men te há 741 ter ras in dí ge nas
em ter ri tó rio bra si le i ro, das qua is 503 (68%) ain da
aguar dam pro vi dên ci as quan to ao pro ce di men to ad -
mi nis tra ti vo de de mar ca ção. Há sete anos es go tou-se 
o pra zo pre vis to pela Cons ti tu i ção fe de ral para a de -
mar ca ção de to das as ter ras in dí ge nas no Bra sil, e
ape nas 32% de las es tão efe ti va men te de mar ca das.

Gran de par te das ter ras in dí ge nas, de mar ca das 
ou não, so frem a agra van te de sua ocu pa ção em de -
cor rên cia de pro je tos de co lo ni za ção, aber tu ra de es -
tra das, ins ta la ção de hi dre lé tri cas, li nhas de trans mis -
são, hi dro vi as, fer ro vi as, ga so du tos, ole o du tos, mi ne -
ro du tos etc.

A uti li za ção de re cur sos na tu ra is, as in va sões e
a de mo ra nas de mar ca ções vi o lam cla ra men te o dis -
pos to no art. 231 da Cons ti tu i ção – que de ter mi na à
União o de ver de de mar car as ter ras tra di ci o nal men te 
ocu pa das; re co nhe ce os di re i tos ori gi ná ri os e im pres -
cri tí ve is dos ín di os à pos se de suas ter ras bem como
ao usu fru to ex clu si vo das ri que zas na tu ra is em seu
solo, rios e la gos; anu la e ex tin gue efe i tos ju rí di cos
dos atos que dis po nham so bre a ocu pa ção, pos se,
do mí nio des sas ter ras e usu fru to da que las ri que zas
na tu ra is.

– IV –
Ape sar de tudo, po de mos di zer que, so bre tu do

a par tir de me a dos dos anos 1980, os po vos in dí ge -
nas têm ob ti do con quis tas im por tan tes no pla no cons -
ti tu ci o nal e na re a li da de con cre ta, gra ças à sua per se -
ve ran ça e re sis tên cia, à sua ca pa ci da de ar ti cu la ção in -
ter na e com seus ali a dos, na vi gi lân cia e na sua luta
para te rem os seus di re i tos res pe i ta dos, pelo Po der
Pú bli co e pela so ci e da de bra si le i ra. 

No en tan to, ra ras são as ma ni fes ta ções de apo -
io à con cre ti za ção de tais lu tas e con quis tas no atu al
ce ná rio po lí ti co. Esse apo io tem se ma ni fes ta do qua -
se sem pre por via de ex pe riên ci as de âm bi to lo cal,
como as que se ve ri fi cam, por exem plo, no atu al go -
ver no do es ta do Acre. 

Assim, é no exem plo do quan to pode a for mi dá -
vel ca pa ci da de de re sis tir e lu tar que his to ri ca men te
es ses po vos têm de mons tra do e os fe li zes re sul ta dos
de po lí ti cas ex pe ri men ta das em al guns pon tos do
país, que se deve ins pi rar a cons tru ção de uma agen -
da para o Le gis la ti vo e o Exe cu ti vo, no sen ti do de

trans for mar po si ti va men te a si tu a ção das co mu ni da -
des in dí ge nas e suas re la ções com o Esta do bra si le i ro.

Essa agen da po si ti va terá de con si de rar pri o ri -
ta ri a men te que o pre si den te da na ção bra si le i ra dis -
po nha-se a um diá lo go com as na ções in dí ge nas, que 
tam bém cons ti tu em o Bra sil, con ver san do di re ta men -
te com seus lí de res, aus cul tan do suas or ga ni za ções
e ali a dos. Cer ta men te, nas atu a is cir cuns tân ci as,
esse diá lo go fa tal men te apon ta rá para a re es tru tu ra -
ção da Po lí ti ca Indi ge nis ta no con tex to da re for ma do
Esta do; para a re es tru tu ra ção da pró pria Fu nai; para
a li be ra ção de re cur sos para de sin tru sa men to e de -
mar ca ção de ter ras in dí ge nas e para o apo io aos pro -
je tos de de sen vol vi men to sus ten tá vel nas áre as in dí -
ge nas.

No que cabe mais di re ta men te ao Le gis la ti vo,
que se apri mo rem tam bém as re la ções par la men ta -
res com os po vos in dí ge nas, suas or ga ni za ções re -
pre sen ta ti vas e de apo io, ori en ta das para a ra ti fi ca -
ção da Con ven ção 169 da OIT – um con jun to de con -
ce i tos que é con sen so no mo vi men to in dí ge na, que
pode ori en tar a dis cus são no Con gres so Na ci o nal e
que in te gra o Bra sil à evo lu ção das re la ções com os
po vos in dí ge nas em ní vel in ter na ci o nal. Pa ra le la men -
te, é tam bém ne ces sá rio de sobs tru ir o pro ces so de
de fi ni ção do Esta tu to Indí ge nas e re to mar a dis cus -
são de uma re pre sen ta ção po lí ti ca es pe ci al para as
co mu ni da des in dí ge nas, con si de ran do-se a pos si bi li -
da de de dos Po vos es sas co mu ni da des es co lhe rem
seus re pre sen tan tes le gis la ti vos a par tir de re gras
pró pri as. 

– V –

Para isso e por tudo isso, não se pode es que cer
ja ma is o que acon te ceu em Co roa Ver me lha – pe los
ín di os, por to dos nós, pela pró pria Na ção que foi lá
hu mi lha da e re ba i xa da a um fes tim ex clu den te de
uma eli te in sen sí vel. 

Por meio des te pro nun ci a men to, en tre go ao Se -
na do um con jun to de do cu men tos que re la ci o no em
ane xo, re gis tran do os acon te ci men tos do ano pas sa -
do na Ba hia e ou tras in for ma ções so bre os 500 anos:
um dos siê de no tí ci as e ar ti gos ve i cu la dos por jor na is
e re vis tas, char ges, do cu men tos le ga is, no tas e aná li -
ses de en ti da des da so ci e da de, mi nhas ma ni fes ta -
ções no Con gres so, a opi nião e im pres sões de pes -
so as que tam bém vi ve ram os mo men tos dra má ti cos
em Co roa Ver me lha, an tes, du ran te e de po is da re -
pres são po li ci al. 

Qu e ro de i xar re gis tra da nes ta Casa a me mó ria
de Co roa Ver me lha, como um sím bo lo da al ti vez e do
so fri men to dos ín di os, para que nos ins pi rem sem pre
a re a gir, a não de sis tir de con quis tar o di re i to de vi ver
num Bra sil me lhor.
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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 dez ho ras, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA
Às 11 ho ras

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 10, DE 2000

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 10, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra a alí nea d do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui a imu ni da de
tri bu tá ria para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor José Fo ga ça.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 210, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 210, de 1999 (nº 47/1999, 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 Mon tes Cla ros 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 Mon tes Cla ros, Esta do de
Mi nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.177, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 98, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 98, de 2000 (nº 254/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio FM Mi ra guaí 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 Mi ra guaí, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 837, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 199, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 199, de 2000 (nº 248/99, na Câ ma ra
dos De putados), que apro va o ato que re no va a con -
ces são da So ci e da de Rá dio Di fu so ra Lu cé lia 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 Lu cé lia, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.059, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i -
ro, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 200, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 200, de 2000 (nº 368/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à Ba ri ri Rá dio Clu be 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 Ba ri ri, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.034, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 201, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 201, de 2000 (nº 421/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do 
Espí ri to San to 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 Vi tó ria,
Esta do do Espí ri to San to, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, com aden do, sob nº 26, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Ri car do San tos, com voto con trá rio do Se na dor La u ro 
Cam pos.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 205, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 205, de 2000 (nº 431/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Excel si or 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 Nova Andra di na, Esta do de Mato Gros so
do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.106, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho, 
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 269, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 apro 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 190, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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
Cas ca vel, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 216, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do San -

tos, com abs ten ções do Se na dor Ge ral do Cân di do e
da Se na do ra Ma ri na Sil va.

– 10 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Men sa gem nº 135, de 1994 (nº 217/94, na ori -
gem), atra vés da qual o Pre si den te da Re pú bli ca so li -
ci ta au to ri za ção do Se na do Fe de ral para con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da União,
en tre o Esta do do Ma ra nhão e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va -
lor equi va len te a até US$ 79,000,000.00 (se ten ta e
nove mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos), de
prin ci pal, des ti na da a fi nan ci a men to par ci al de pro je -
to para re a bi li ta ção e con ser va ção de ro do vi as na -
que le Esta do, em vir tu de da mes ma ha ver per di do a
opor tu ni da de.

– 11 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Men sa gem nº 168, de 1997 (nº 1.094/97, na ori -
gem), atra vés da qual o Pre si den te da Re pú bli ca, en -
ca mi nha ao Se na do Fe de ral, para apre ci a ção da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o ter mo adi ti vo ao
con tra to ce le bra do em 10 de ju nho de 1997, en tre a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, com ga ran tia da União, no âm bi to do Pro gra ma de
Apo io à Re es tru tu ra ção e ao Ajus te Fis cal dos Esta -
dos, em vir tu de da mes ma ha ver per di do a opor tu ni -
da de.

– 12 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Re so lu ção nº 55, de 1998 (apre sen -
ta do pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como
con clu são de seu Pa re cer nº 287, de 1998, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Su plicy), que au to ri za a Pre fe i tu ra
do Mu ni cí pio de São Ber nar do do Cam po, no Esta do
de São Pa u lo, a emi tir, me di an te ofer tas pú bli cas, Le -
tras Fi nan ce i ras do Te sou ro do Mu ni cí pio –
LFTM/SBC, cu jos re cur sos se rão des ti na dos ao pa -
ga men to da oi ta va par ce la de pre ca tó ri os ju di ci a is,
dos pro ces sos aqui no me a dos, bem como de seus
com ple men tos da pri me i ra a sex ta par ce las, em vir tu -
de do mes mo ha ver per di do a oportuni da de.

 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 39 mi nu tos.)
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SENADO FEDERAL

Ata da 45ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 3 de maio de 2001

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

Pre si dên cia dos Srs. Ja der Bar ba lho, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Car los Wil son, da Srª Mar lu ce Pin to e do Sr. Ma gui to Vi le la

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Alber to Sil va – Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante -
ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par -
ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Wil -
son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fer nan do 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 – José Alen car
– José Edu ar do Du tra – José Ro ber to Arru da – Ju -
vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – 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 – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo -
re i ra Men des – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Piva – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re -
quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu
Tuma – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tas so
Ro sa do – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir
Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (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 68 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 Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 249, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Ofí cio nº S/38, de 2000 (nº 897/2000,
na ori gem), do Pre si den te da Câ ma ra
Munici pal de Ara ra qua ra – SP, de 18 de
abril de 2000, que en ca mi nha Re que ri -
men to nº 234/00, apro va do na que la Câ -
ma ra em 17-4-00, so li ci tan do a re a li za ção 
de es tu dos para a im plan ta ção, no País,
de um cen tro es pe ci a li za do no tra ta men -
to da re ti no se pig men tar.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
Re la tor ad hoc: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Vem à apre ci a ção des ta Co mis são de Assun tos
So ci a is, re que ri men to apro va do pela Câ ma ra Mu ni ci -
pal de Ara ra qua ra, em 17 de abril do cor ren te ano, en -
ca mi nha do a esta Casa por meio de ofí cio do Pre si -
den te da que la Câ ma ra, da ta do do dia se guin te ao da
apro va ção do re que ri men to.

O re fe ri do re que ri men to era des ti na do à Mesa
da Câ ma ra de Ve re a do res para que ofi ci as se a au to ri -
da des va ri a das – uma re la ção que in clui o Pre si den te
da Re pú bli ca e os pre si den tes das duas Ca sas le gis -
la ti vas fe de ra is e da Câ ma ra Le gis la ti va do Esta do de
São Pa u lo – “no sen ti do de que se jam re a li za dos es -
tu dos (...) para a im plan ta ção em nos so País de um
cen tro es pe ci a li za do no tra ta men to da re ti no se pig -
men tar”.

O re que ri men to é jus ti fi ca do com base em da -
dos (cuja fon te não é ci ta da) de que exis tem, em nos -
so País, cer ca de qui nhen tos mil ca sos des sa do en ça, 
e na in for ma ção de que o Sis te ma Úni co de Sa ú de
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gas tou, só em 1998, mais de US$170,000.00 (cen to e 
se ten ta mil dó la res) com o tra ta men to, no ex te ri or, de
por ta do res de re ti no se pig men tar por não exis ti rem,
no País, ser vi ços que pres tem esse aten di men to.

II – Aná li se

O que é re ti no se pig men tar
Re ti no se pig men tar é uma de no mi na ção usa da

para de sig nar um gru po de do en ças que têm como
tra ço co mum a de ge ne ra ção gra da ti va das cé lu las da
re ti na. A re ti no se pig men tar e a de ge ne ra ção ma cu lar 
cons ti tu em as duas mais im por tan tes do en ças de ge -
ne ra ti vas da re ti na.

São do en ças de ca rá ter ge né ti co, he re di tá ri as,
que às ve zes são re la ci o na das ao en ve lhe ci men to,
ain da que um nú me ro sig ni fi ca ti vo de las ocor ra em
pes so as jo vens. Em ver da de, os sin to mas da re ti no se 
pig men tar apa re cem, mais fre qüen te men te, en tre os
dez e os trin ta anos, e a do en ça tem um pe río do de
evo lu ção de cin co a quin ze anos.

A re ti no se pig men tar leva à per da gra da ti va da
vi são, numa evo lu ção que é mu i to va riá vel: en quan to
al guns pa ci en tes man têm, mes mo sem tra ta men to,
par ce la da vi são até a meia ida de, ou tros a per dem
pre co ce men te.

Exis te, no mo men to, uma po lê mi ca en tre of tal -
mo lo gis tas na ci o na is quan to à exis tên cia ou não de
cura para a do en ça, cujo tra ta men to – em al guns ca -
sos ain da ex pe ri men tal – in clui cin co li nhas de in ter -
ven ção mé di ca e de pes qui sa: o tra ta men to ci rúr gi co,
o tra ta men to me di ca men to so, a te ra pia ge né ti ca, o
trans plan te de re ti na e pes qui sa para con fec ção de
olho me câ ni co.

A po lê mi ca re si de no fato de um cen tro cu ba no
de di ca do à pes qui sa, pre ven ção e tra ta men to da re -
tinose pig men tar ter de sen vol vi do um tra ta men to que
as so cia ci rur gia, me di ca men tos e edu ca ção do pa ci en -
te, e que ale ga ter re sul ta dos po si ti vos na ma i o ria dos
ca sos, ain da que não exis tam re gis tros na li te ra tu ra
mé di ca mun di al so bre essa ex pe riên cia.

Ou tro tra ta men to ci rúr gi co, re cen te, de sen vol vi -
do em cen tros ame ri ca nos e ja po ne ses – de no mi na -
do “trans po si ção da má cu la” – tem mos tra do re sul ta -
dos po si ti vos, mas, no nos so País, é dis po ní vel ape -
nas em um cen tro, no Rio de Ja ne i ro.

Re ti no se pig men tar como pro ble ma de sa ú de
pú bli ca

A Asso ci a ção Re ti na Inter na ci o nal es ti ma exis ti -
rem mais de vin te mi lhões de pes so as so fren do de
do en ças de ge ne ra ti vas da re ti na no mun do. O so fri -
men to re sul tan te de pa ci en tes e de seus fa mi li a res é

in cal cu lá vel, e os cus tos so ci a is para pro ver as sis tên -
cia e su por te a eles é imen so, na opi nião da que la ins -
ti tu i ção.

A Asso ci a ção es ti ma que, nos Esta dos Uni dos,
as do en ças de ge ne ra ti vas da re ti na afe tem cer ca de
qua tro cen tas mil pes so as e que um de cada oi ten ta
ame ri ca nos seja por ta dor de um gene de do en ça de -
ge ne ra ti va da re ti na.

Não dis po mos de es tu dos ou es ti ma ti vas so bre
a in ci dên cia e a pre va lên cia des sas con di ções em
nos so País. Um es tu do do Dr. Ale xan dre Pe re i ra, do
Gru po Re ti na Rio – or ga ni za ção ci en tí fi ca des ti na da
ao es tu do, pre ven ção e tra ta men to des sas do en ças,
no Bra sil –, con clu iu que a de ge ne ra ção ma cu lar é
uma do en ça mu i to fre qüen te en tre os ido sos ca ri o -
cas, atin gin do 7,5% da po pu la ção com mais de 65
anos na que la ci da de e cons ti tu in do-se na pri me i ra ca -
u sa de ce gue i ra em pes so as ido sas, não-diabéticas.
Em re la ção à re ti no se pig men tar, no en tan to, não
exis tem da dos.

O Cen tro Inter na ci o nal de Re ti no se Pig men tar
Ca mi lo Ci en fu e gos, de Cuba, es ti ma que a do en ça
atin ge 4% da po pu la ção mun di al e o au tor do re que ri -
men to aqui ana li sa do afir ma, na jus ti fi ca ção de sua
pro po si ção, exis ti rem cer ca de qui nhen tos mil ca sos
de re ti no se pig men tar no Bra sil – mas não in for ma a
fon te des ses da dos.

Não há que ace i tar como real essa es ti ma ti va,
uma vez que tal pre va lên cia igua la ria, em nú me ro de
ca sos, a re ti no se pig men tar à ma lá ria – a do en ça de
ma i or in ci dên cia no País –, cor res pon den do a um co -
e fi ci en te de 312,5 ca sos por 100.000 ha bi tan tes! Uma 
tal pre va lên cia te ria de dar – ne ces sa ri a men te – uma
ma i or vi si bi li da de ao pro ble ma, o que não se cons ta ta 
em ne nhu ma re gião do País. Só para dar um re fe ren -
ci al para com pa ra ção, a pre va lên cia de Sín dro me de
Imu no de fi ciên cia Adqui ri da – Aids, em nos so meio, –
uma do en ça de alta vi si bi li da de – é de 12 ca sos por
100.000 ha bi tan tes.

Como não exis tem cen tros ca pa ci ta dos a tra tar
es sas do en ças de re ti na no Bra sil, os pa ci en tes bra si -
le i ros es tão sen do en ca mi nha dos para o re fe ri do cen -
tro cu ba no, às cus tas do Sis te ma Úni co de Sa ú de. No
iní cio do ano de 1998 exis ti am 700 pa ci en tes bra si le i -
ros em tra ta men to em Cuba, se gun do in for ma va o
cen tro de re fe rên cia cu ba no e di vul ga va a im pren sa
na ci o nal, du ran te a re a li za ção de um even to so bre o
tema, re a li za do em Ni te rói, RJ.

Pa pel do Le gis la ti vo Fe de ral em re la ção ao 
pro ble ma

Cre mos que – in de pen den te men te da gra vi da de 
do pro ble ma de sa ú de pú bli ca re pre sen ta do pela re ti -
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no se – equi vo ca-se a Câ ma ra Mu ni ci pal de Ara ra qua -
ra em seu en ca mi nha men to, ao so li ci tar do Se na do
Fe de ral a re a li za ção de es tu dos para a im plan ta ção
de um cen tro es pe ci a li za do no tra ta men to da do en ça
no País.

Não en con tra mos, en tre as com pe tên cia cons ti -
tu ci o na is a nós atri bu í das, a de re a li zar es tu dos e,
me nos ain da, a de atu ar no sen ti do de im ple men tar
ações de pes qui sa, pre ven ção ou tra ta men to de do -
en ças em con di ções como a aqui dis cu ti da, que ca -
be ria me lhor ao Po der Exe cu ti vo, por meio de seus
sis te mas de ciên cia e tec no lo gia, e de sa ú de.

Escla re ci das as re a is mag ni tu de e trans cen dên -
cia do pro ble ma re pre sen ta do pela re ti no se pig men -
tar em nos so País e cri a do um pro gra ma de go ver no
com o in tu i to de equa ci o ná-lo, mi no rá-lo ou re sol vê-lo, 
aí sim te ria o Le gis la ti vo Fe de ral con di ção de atu ar,
seja para ga ran tir ou alo car os re cur sos ne ces sá ri os – 
quan do da apre ci a ção dos Pro je tos de Lei Orça men -
tá ria –, seja para fis ca li zar a boa exe cu ção das ações
e das po lí ti cas pú bli cas re la ti vas a ele.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to so mos pelo Arqui va men to
do Ofi cio S nº 38, de 2000, da Câ ma ra Mu ni ci pal de
Ara ra qua ra, dan do a co nhe cer, ao re me ten te, o teor
des te re la tó rio.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Mo za ril do Ca val can ti, Re -
la tor – Osmar Dias, Re la tor ad Hoc – Gil vam Bor -
ges – Se bas tião Ro cha – La u ro Cam pos – Ju vên -
cio da Fon se ca – Ma u ro Mi ran da – Ge ral do Cân di -
do – Jo nas Pi nhe i ro – Ge ral do Althoff – Mo re i ra
Men des – Ma gui to Vi le la – Ade mir Andra de – Lú -
cio Alcân ta ra – Ma ri na Sil va – Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

Voto em se pa ra do do
Se na dor Se bas tião Ro cha

pe ran te a Co mis são de Assun tos So ci a is

A Câ ma ra Mu ni ci pal de Ara ra qua ra, Esta do de
São Pa u lo, en vi ou a esta Casa em 17 de abril do cor -
ren te ano, o Ofí cio S/38 de 2000, no qual so li ci ta a re -
a li za ção de es tu dos para a im plan ta ção em nos so
País, de um cen tro es pe ci a li za do no tra ta men to da
“re ti no se pig men tar”.

A Re ti no se Pig men tar é uma do en ça que tem
como tra ço co mum a de ge ne ra ção gra da ti va das cé -
lu las da re ti na, le van do a per da gra da ti va da vi são,
numa evo lu ção que é mu i to va riá vel, en quan to al guns 

pa ci en tes em tra ta men to con se guem man ter par ce la
da vi são, al guns a per dem pre co ce men te.

A re fe ri da do en ça tem um pe río do de evo lu ção
en tre cin co a quin ze anos, é he re di tá ria e às ve zes
são re la ci o na das ao en ve lhe ci men to, ain da que um
nú me ro sig ni fi ca ti vo de las ocor ra em pes so as na fa i -
xa etá ria en tre dez e trin ta anos.

Ape sar de não ha ver qual quer ci ta ção de fon tes
res pon sá ve is pe las in for ma ções cons tan tes no ofí cio
en vi a do pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Ara ra qua ra, não
de ve mos des con si de rar a pos si bi li da de de que se jam 
ve rí di cos a exis tên cia de mais de qui nhen tos mil ca -
sos des ta do en ça no Bra sil, e que em fun ção da mes -
ma, o SUS gas tou só em 1998 mais de U$170.000,00 
(Cen to e se ten ta mil dó la res ame ri ca nos), en vi an do
700 pa ci en tes bra si le i ros para tra ta men to no Cen tro
Inter na ci o nal de Re ti no se Pig men tar Ca mi lo Ci en fu e -
gos, em Cuba.

O re fe ri do ofí cio, me re ceu do no bre Se na dor
Mo za ril do Ca val can te, pa re cer pelo Arqui va men to,
jus ti fi can do não ha ver com pe tên cia cons ti tu ci o nal
para que o Po der Le gis la ti vo seja res pon sá vel pela
re a li za ção de es tu dos e que, me nos ain da pos sa
atu ar no sen ti do de im ple men tar ações de pes qui sa,
pre ven ção ou tra ta men to de do en ças em con di ções
como a aqui dis cu ti da, ca ben do me lhor ao Po der Exe -
cu ti vo, por meio de seus sis te mas de ciên cia e tec no -
lo gia e sa ú de, fa zê-lo.

Não dis cor do dos ar gu men tos do no bre Re la tor
da ma té ria, mas, con si de ro que, com o sim ples ar qui -
va men to do Ofí cio S/38 de 2000, em nada es ta re mos
con tri bu in do para que efe ti va men te ve nha ocor rer um
es tu do por par te dos ór gãos com pe ten tes do Po der
Exe cu ti vo, vi san do acres cen tar o tra ta men to da re ti -
no se pig men tar nos hos pi ta is con ve ni a dos com o
SUS.

Pelo ex pos to, apre sen to Voto em Se pa ra do ao
Ofí cio S/38 de 2000, re que ren do que, por meio de ofí -
cio da Pre si dên cia da Co mis são de Assun tos So ci a is
do Se na do, seja su ge ri do aos ór gãos com pe ten tes do 
Po der Exe cu ti vo cri ar uma co mis são no sen ti do de re -
a li zar o es tu do pro pos to e re me ten do à CAS e ao au -
tor da pro pos ta o re sul ta do do mes mo.

Sala da Co mis são, Se na dor Se bas tião Ro cha.

PARECER Nº 250, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Ofí cio “S”, nº 25, de 2000, do Sin -
di ca to Na ci o nal de Instru men ta do res
Cirúr gi cos que “Enca mi nha ao Se na do
Fe de ral an te pro je to do CODIC – Có di go
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De ontoló gi co de Instru men ta do res Ci rúr -
gi cos, ob je ti van do a cri a ção do Con se lho 
Fe de ral e cur so a ní vel su pe ri or da que la
ca te go ria pro fis si o nal”.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
Re la tor Ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is, o Ofí cio “S”, nº 25, de 2000, do Sin -
di ca to Na ci o nal de Instru men ta do res Ci rúr gi cos que
“Enca mi nha ao Se na do Fe de ral an te pro je to do
CODIC – Có di go De on to ló gi co de Instru men ta do res Ci -
rúr gi cos, ob je ti van do a cri a ção do Con se lho Fe de ral e
cur so a ní vel su pe ri or da que la ca te go ria pro fis si o nal”.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

1. A trans for ma ção do Có di go De on to ló gi co de
Instru men ta do res Ci rúr gi cos em pro po si ção le gis la ti -
va, para exa me do Con gres so Na ci o nal não nos pa -
re ce apro pri a da e opor tu na. Em ver da de, não cabe
ao Par la men to re gu la men tar o Có di go de De on to lo -
gia des ta ou de qual quer ou tra pro fis são, eis que a
éti ca pro fis si o nal deve ser tra ta da e dis ci pli na da
como ma té ria in ter na cor po ris de cada pro fis são,
ou seja, cabe aos pro fis si o na is es ta be le ce rem en tre
si, ba se a dos em prin cí pi os ob je ti vos e pa râ me tros
uni ver sa is, seu có di go de con du ta para a pre ser va -
ção do bom de sem pe nho da pro fis são que exer cem.

2. No que tan ge à cri a ção do Con se lho Fe de ral 
e dos Con se lhos Re gi o na is de Instru men ta do res Ci -
rúr gi cos, cum pre-nos sa li en tar que tais con se lhos
são ins ti tu i dos com o ob je ti vo de dis ci pli nar (sob os
as pec tos nor ma ti za dor e pu ni ti vo) e de fis ca li zar o
exer cí cio das pro fis sões, ou tor gan do a seus ti tu la res 
a ca pa ci da de le gal in dis pen sá vel à sua ad mis são ao 
exer cí cio pro fis si o nal.

Pelo po der de po lí cia de que es tão in ves ti dos,
exer cem vi gi lân cia efe ti va so bre os pro fis si o na is nos 
as pec tos éti cos de suas ati vi da des es pe cí fi cas, apli -
can do, se ne ces sá ri as, as pe na li da des ten den tes a
ajus tar o in fra tor à dig ni da de de sua pro fis são e aos
su pe ri o res in te res ses da co mu ni da de.

Con se qüen te men te, exer cem fun ção pú bli ca,
uma vez que a fis ca li za ção do exer cí cio pro fis si o nal
está aci ma dos in te res ses da cor po ra ção e con fi gu ra
in te res se da co le ti vi da de, cons ti tu in do-se, por tan to,
in te res se pú bli co. Por isso mes mo, ou seja, por exer -

ce rem fun ção de na tu re za pú bli ca, é que os con se -
lhos são do ta dos de prer ro ga ti vas pú bli cas, tais
como:

1 – ve ri fi ca ção da ap ti dão dos in te res sa dos em 
in gres sar nos seus qua dros para que pos sam ad qui -
rir a si tu a ção ju rí di ca de pro fis si o nal de um de ter mi -
na do ofí cio e seu exer cí cio;

2 – o po der dis ci pli nar so bre os seus mem bros 
e o de apli car-lhes san ções que po dem le vá-los até
a sua ex clu são do con se lho;

3 – o po der de co brar con tri bu i ções, ta xas pela 
pres ta ção de ser vi ços e exer cí cio do po der de po lí -
cia e, ain da, co brar mul tas (Cf. Adil son Abreu Dal la ri, 
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – Na tu re za Ju rí di ca 
– Re gi me de seu Pes so al, in Re vis ta de Infor ma ção
Le gis la ti va, nº 116, out./dez. de 1992, pp. 259-260).

No te-se que o ob je ti vo pri mor di al dos con se -
lhos é o de pro te ger a so ci e da de e ja ma is o de de -
fen der ou pro te ger os pro fis si o na is ne les ins cri tos,
me di an te re ser va de mer ca do de tra ba lho. Por isso
mes mo que, em suas cons ti tu i ções, eles são os
Con se lhos de Me di ci na, de Enge nha ria etc., e não
do mé di co, do en ge nhe i ro... Não se con fun dem nem 
man tém se me lhan ça com as so ci a cões da clas se ou
sin di ca tos de ca te go ria pro fis si o nal.

Po de mos, pois, afir mar que as ati vi da des de -
sen vol vi das pe los con se lhos são tí pi cas do Esta do,
em bo ra este os te nha au tar qui za do.

Con se qüen te men te, os con se lhos são ór gãos
in te gran tes da Admi nis tra ção Pú bli ca, já que de ou tra
ma ne i ra não po de ri am re a li zar ser vi ços pú bli cos tí pi -
cos, pró pri os do Esta do.

Sen do as sim, a com pe tên cia de ini ci a ti va de lei
que vise à cri a ção des ses con se lhos é pri va ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca, con for me dis põe o art. 61, § 1º,
inci so II, alí nea e, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ver bis:

“Art. 61. .................................................

§ 1º São de ini ci a ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – .........................................................
II – dis po nham so bre:
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.”

Vale lem brar, po rém, que, re cen te men te, o
art. 58, caput, da Lei nº 9.649, de 27 de maio de
1998, es ta be le ceu que “os ser vi ços de fis ca li za ção
de pro fis sões re gu la men ta das se rão exer ci dos em
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ca rá ter pri va do, por de le ga ção do po der pú bli co,
me di an te au to ri za ção le gis la ti va”.

Ade ma is, a re fe ri da lei de ter mi nou ain da que “os 
con se lhos de fis ca li za ção de pro fis sões re gu la men ta -
das, do ta dos de per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri -
va do, não man te rão com os ór gãos da Admi nis tra ção
Pú bli ca qual quer vín cu lo fun ci o nal ou hi e rár qui co”
(art. 58, § 2º).

Assim, em de cor rên cia da mu dan ça tra zi da pela 
lei su pra ci ta da, vá ri os pro je tos, como o que pre ten de
o ofí cio que está sob exa me, vi san do à cri a ção de
con se lhos pro fis si o na is, fo ram apre sen ta dos nes ta
Casa, por ini ci a ti va de di ver sos par la men ta res.

Te o ri ca men te, a ques tão da in cons ti tu ci o na li da -
de, quan to à ini ci a ti va, es ta ria su pe ra da.

Ocor re, en tre tan to, que, em 22 de se tem bro de
1999, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ao jul gar Ação Di -
re ta de Incons ti tu ci o na li da de re la ti va ao art. 58 e seus 
pa rá gra fos da Lei nº 9.649, de 1998, de fe riu me di da
ca u te lar, para sus pen der-lhe a efi cá cia, até o jul ga -
men to fi nal da Ação, con for me se cons ta ta no Re la tó -
rio do Mi nis tro Sydney San ches, in fine:

“Com efe i to, não me pa re ce pos sí vel, a 
um pri me i ro exa me, em face de nos so or de -
na men to cons ti tu ci o nal, me di an te a in ter pre -
ta ção con ju ga da dos arts. 5º, XIII, 22, XVI,
21, XXIV, 70, pa rá gra fo úni co, 149 e 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, a de le ga ção, a uma
en ti da de pri va da, de ati vi da de tí pi ca de
Esta do, que abran ge até po der de po lí cia,
de tri bu tar e pu nir no que con cer ne ao exer -
cí cio de ati vi da des pro fis si o na is.

..............................................................
... o que im por ta é que a pró pria de le -

ga ção do ser vi ço a en ti da de pri va da não se
mos tra com pa tí vel com a Cons ti tu i ção, pelo
que já fi cou ex pos to. É cla ro, sem pre a um
pri me i ro exa me.

Qu an to ao re qui si to do pe ri cu lum in
mora, tam bém me pa re ce pre sen te, no
caso, pois, a rup tu ra do sis te ma atu al e a
im plan ta ção do novo, tra zi do pela lei im pug -
na da, pode acar re tar gra ves trans tor nos à
Admi nis tra ção Pú bli ca e ao pró prio exer cí cio 
das pro fis sões re gu la men ta das, em face do
or de na men to cons ti tu ci o nal em vi gor.

Isto pos to, jul go pre ju di ca da a ação
no que con cer ne ao § 3º do art. 58 da Lei
nº 9.649, de 27-5-1998, e, quan to ao mais,
ou seja, no que tan ge ao ca put e de ma is

pa rá gra fos do mes mo ar ti go, de fi ro a me di -
da ca u te lar, para sus pen der-lhes a efi cá cia,
até o jul ga men to fi nal da ação".

Sus pen sa a efi cá cia do art. 58 e seus pa rá gra -
fos, com ex ce ção do § 3º, da Lei nº 9.649, de
27-5-1998, en ten de mos que vol ta mos à si tu a ção an -
te ri or a essa lei.

Como con se qüên cia, es ses Con se lhos, por
exer ce rem ati vi da de de fis ca li za ção de exer cí cio pro -
fis si o nal, con for me dis pos to nos arts. 5º, XIII, e 21,
XXIV, e 22, XVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, de sem pe -
nham uma ati vi da de ti pi ca men te pú bli ca. Ade ma is,
por pre en che rem to dos os re qui si tos de au tar quia,
cada um de les é uma au tar quia, em bo ra a lei que os
cri ou de cla re que to dos, em seu con jun to, cons ti tu em
uma úni ca au tar quia, quan do, em re a li da de, pe las ca -
rac te rís ti cas que ela lhes dá, cada um de les é uma
au tar quia dis tin ta.

Em con clu são, a com pe tên cia de ini ci a ti va de lei 
que vise à cri a ção des ses con se lhos é pri va ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, con for me dis põe o art. 61,
§ 1º, i nci so II, alí nea e, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Assim sen do, es tan do os efe i tos do art. 58 sus -
pen sos, in ci di ría mos em ví cio de in cons ti tu ci o na li da -
de se pro pu sés se mos pro je to de lei cri an do o Con se -
lho Fe de ral e os Con se lhos Re gi o na is de Instru men -
ta do res Ci rúr gi cos.

3. Por úl ti mo, quan to à cri a ção de cur so de ní vel
su pe ri or vol ta do à for ma ção de ins tru men ta dor ci rúr -
gi co, ca be-nos es cla re cer que não há ne ces si da de de 
ini ci a ti va le gis la ti va para tan to. As uni ver si da des têm
au to no mia para sua cri a ção, obe de ci das as nor mas
do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção.

Pelo ex pos to, com base no art. 133, a, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, opi na mos pelo ar -
qui va men to do Ofí cio “S”, nº 25, de 2000.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re -
la tor  Ad Hoc – Ge ral do Althoff – Ma ri na Sil va – Lú -
cio Alcân ta ra – Jo nas Pi nhe i ro – Mo re i ra Men des
– Ma gui to Vi le la – Se bas tião Ro cha – La u ro Cam -
pos – Ge ral do Cân di do – Gil vam Bor ges – Osmar
Dias – Ma u ro Mi ran da – Ma ria do Car mo Alves.

Voto em se pa ra do do
Se na dor Se bas tião Ro cha

pe ran te a Co mis são de Assun tos So ci a is

O Sin di ca to Na ci o nal de Instru men ta do res Ci -
rúr gi cos en vi ou a esta Casa um an te pro je to do Có di -
go De on to ló gi co de Instru men ta do res Ci rúr gi cos –
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CODIC, ob je ti van do a cri a ção do Con se lho Fe de ral e
cur so de ní vel su pe ri or da que la ca te go ria pro fis si o nal .

Indi ca do pelo Pre si den te da Co mis são de
Assun tos So ci a is para re la tar o re fe ri do ofí cio, o no bre 
Se na dor Mo za ril do Ca val can te apre sen tou pa re cer
pelo Arqui va men to, jus ti fi can do não ha ver com pe tên -
cia cons ti tu ci o na is para que o Po der Le gis la ti vo crie o
Con se lho Fe de ral de Instru men ta do res Ci rúr gi cos,
pois a mes ma é de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, de acor do coma alí nea e do in ci so II, do 
§ 1º, do Art. 61, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Não te nho como con tes tar o no bre Re la tor nes -
te pon to, mas dou-me o di re i to de dis cor dar do sim -
ples ar qui va men to da ma té ria, mo ti vo pelo qual apre -
sen to meu Voto em Se pa ra do ao Ofí cio S/25 de 2000, 
re que ren do que, atra vés de ofí cio da Pre si dên cia da
Co mis são de Assun tos So ci a is do Se na do, se jam en -
vi a dos aos Órgãos com pe ten tes do Po der Exe cu ti vo
o do cu men to em aná li se, para se ma ni fes tar so bre a
vi a bi li da de de aten der aos ple i tos cons tan tes no pre -
sen te Ofí cio do Sin di ca to Na ci o nal de Instru men ta do -
res Ci rúr gi cos.

Sala da Co mis são, Se na dor Se bas tião Ro cha.

PARECER Nº 251, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção, e
Con tro le so bre o Di ver sos nº 42, de 1997
(nº 461/97, na ori gem), que en ca mi nha
có pia da De ci são nº 429/97-TCU, so bre
os re sul ta dos de au di to ria re a li za da pelo
Tri bu nal de Con tas da União nas clí ni cas
con tra ta das pelo Sis te ma Úni co de Sa ú -
de – SUS, para o aten di men to de pa ci en -
tes crô ni cos no Rio de Ja ne i ro, apon ta -
das como ir re gu la res no Re la tó rio nº 1,
de 1997, da Co mis são Espe ci al “Des ti na -
da a acom pa nhar in loco os atos, fa tos e
cir cuns tân ci as que en vol vem a tra gé dia
da Clí ni ca San ta Ge no ve va, no ba ir ro de
Santa Te re za, bem como nas de ma is ca -
sas ge riá tri cas do Rio de Ja ne i ro” (TC
nº 003.328/97-0)

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

1I.1. O pro ces sa do
O Pre si den te do TCU en ca mi nhou ao Pre si den -

te do Con gres so Na ci o nal, para co nhe ci men to, có pia
da De ci são nº 429/97, ado ta da pelo Tri bu nal na Ses -
são Ordi ná ria do Ple ná rio de 23 de ju lho de 1997,

bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam (TC nº 003.328/97-0).1 Tal de ci são re fe -
re-se aos des do bra men tos das re co men da ções efe -
tu a das pela Co mis são Espe ci al em que atu a mos
como Vi ce-Presidente, “Des ti na da a acom pa nhar in
loco os atos, fa tos e cir cuns tân ci as que en vol vem a
tra gé dia da Clí ni ca San ta Ge no ve va, no ba ir ro de
San ta Te re za, bem como nas de ma is ca sas ge riá tri -
cas do Rio de Ja ne i ro”, ao TCU.

Hou ve três re co men da ções efe tu a das pela alu -
di da Co mis são Espe ci al à Cor te de Con tas:2

a) es cla re cer o des ti no e o uso dos re cur sos re -
pas sa dos às onze clí ni cas, “vez que há ní ti da la cu na
de cor res pec ti vi da de en tre o mon tan te des ses e a
quan ti da de e qua li da de dos ser vi ços pres ta dos por
di tos es ta be le ci men tos”3. Des sa ma ne i ra, foi apro va -
da a re a li za ção das au di to ri as;

b) es ta be le cer pro gra ma per ma nen te de au di to ri -
as nos es ta be le ci men tos con ve ni a dos e cre den ci a dos
jun to ao SUS, de modo a fa cul tar real fis ca li za ção dos
re cur sos re pas sa dos. Tal de man da se ria aten di da, se -
gun do o pro ces sa do, por in ter mé dio do am plo pro gra -
ma de au di to ria no SUS, con subs tan ci a do no
TC-021.767194-7, em “aten di men to às so li ci ta ções da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to ins ti tu í da pelo Ato
da Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos, de 7-6-94"4;

c) re a li zar es tu dos e pro por me i os le ga is e ad -
mi nis tra ti vos des ti na dos a agi li zar e tor nar efe ti va a
apli ca ção de pe na li da des e as se gu rar que os in fra to -
res se jam efe ti va men te co nhe ci dos e le va dos a jul ga -
men to. O Tri bu nal en ten deu que ma té ria se me lhan te
já cons ti tu ía ob je to de es tu do do Gru po de Tra ba lho
cri a do pe las Por ta ri as nºs 94, de 12-3-96, e 423, de 
22-7-96, em cum pri men to ao item 8.4 da De ci são
nº 674/95-Plenário (Ata nº 59/95), re fe ren te à so li ci -
ta ção de au di to ria em obras pa ra li sa das, ori un da de
co mis são tem po rá ria do Se na do Fe de ral.

1 Avi so nº 461-SGS-TCU, de 24-7-1997.

2 Pro ces sa do, fl. 73.

3 Tra ta-se de: (1) Casa de Sa ú de San ta Rita (Rio Com pri do); (2)
Casa de Sa ú de e Ma ter ni da de N. S. das Gra ças (Re a len go); (3)
San ta Casa da Mi se ri cór dia (Hos pi tal N. S. do So cor ro – Caju);
(4) Sin di ca to dos Arru ma do res da Ci da de do Rio de Ja ne i ro (Hos -
pi tal São Be ne di to – Ben fi ca); (5) Casa Fer nan do Ltda. (San ta Te -
re sa); (6) Assis tên cia Mé di co-Hospitalar São Jor ge S/A (Ja ca re -
pa guá); (7) Clí ni ca de Re pou so Cam po Belo (Ja ca re pa guá); (8)
Clí ni ca de Sa ú de Re pú bli ca da Croá cia (Cam po Gran de); (9)
Casa de Sa ú de Ga bi nal (Ja ca re pa guá); (10) Casa de Sa ú de Gra -
jaú (Enge nho de Den tro); (11) Clí ni ca San ta Ge no ve va (San ta Te -
re sa). Aten te-se que a Clí ni ca San ta Ge no ve va já se en con tra va
de sa ti va da ao tem po dos tra ba lhos da Co mis são Espe ci al.

4 Pro ces sa do, fl. 95.
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Em cum pri men to, o Pre si den te do TCU en ca mi -
nhou ao Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, para co -
nhe ci men to, có pia da De ci são nº 88/98, ado ta da pelo
Tri bu nal na Ses são Ordi ná ria do Ple ná rio de 11 de
mar ço de 1998, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio
e Voto que a fun da men tam e, ain da, có pia dos Re la tó -
ri os de Pla ne ja men to e Exe cu ção de Au di to ria.5 

Por meio des sa De ci são o Tri bu nal efe tu ou, en -
tre ou tros en ca mi nha men tos:

a) de ter mi na ções vá ri as ao Mi nis té rio da Sa ú de
– MS, ao Escri tó rio de Re pre sen ta ção do Mi nis té rio
da Sa ú de no Esta do Rio de Ja ne i ro, à Se cre ta ria de
Sa ú de do Esta do do Rio de Ja ne i ro – SES/RJ, à Se -
cre ta ria de Sa ú de do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro e ao 
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do Esta do do Rio de
Ja ne i ro;

b) re co men da ções di ver sas à Se cre ta ria de
Assis tên cia So ci al do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e à
Se cre ta ria de De sen vol vi men to So ci al da Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro;

c) ciên cia dos fa tos apu ra dos ao Mi nis té rio Pú -
bli co Esta du al, à Co or de na ção de Fis ca li za ção Sa ni -
tá ria da SES/RJ, ao Pre si den te do Se na do Fe de ral, à
Co mis são Per ma nen te de Se gu ri da de So ci al e Fa mí -
lia da Câ ma ra dos De pu ta dos, ao Ga bi ne te do Mi nis -
tro da Sa ú de, à Se cre ta ria de Assis tên cia So ci al do
Mi nis té rio da Pre vi dên cia, à Se cre ta ria Na ci o nal de
Assis tên cia à Sa ú de, à Se cre ta ria de Sa ú de do Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, à Co or de na ção de Fis ca li za ção
Sa ni tá ria do Esta do do Rio de Ja ne i ro, à Se cre ta ria
de Sa ú de do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro e ao Con -
selho Re gi o nal de Me di ci na do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, bem como ao Sr. Pro cu ra dor do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral, Sr. Flá vio Pa i xão de Mou ra Jú ni or, vi san do ins -
tru ir o pro ce di men to MPF/PRRJ 08120.000811/96-81
(TC 009.427/97-0).

O Se na do Fe de ral re ce beu nova de ci são da
Cor te de Con tas, des ta fe i ta a de nº 634/99, ado ta da
na Ses são Ordi ná ria do Ple ná rio de 15 de se tem bro
de 1999, acom pa nha da dos res pec ti vos Re la tó ri os e
Voto que a fun da men tam.6

Nes sa oca sião, o Tri bu nal de ci diu re i te rar ao Sr.
Mi nis tro de Esta do da Sa ú de a de ter mi na ção para
ela bo rar nor mas de fis ca li za ção para os ges to res es -
ta du a is e mu ni ci pa is do SUS, de modo a fa cul tar a
apli ca ção de san ções aos pres ta do res con ve ni a dos
quan do do co me ti men to de ir re gu la ri da des, “... uma

5 Avi so nº 146-SGS-TCU, de 13-3-1998.

6 Avi so nº 823-SGS-TCU, de 16-9-1999.

vez que per sis te a si tu a ção de ine xis tên cia de nor -
mas de fis ca li za ção que os ges to res es ta du a is e
mu ni ci pa is do SUS pos sam uti li zar para apli car san -
ções aos pres ta do res con ve ni a dos que in cor ram em 
ir re gu la ri da des”7.

Em 25 de no vem bro de 1999, fo mos de sig na dos 
para re la tar a ma té ria.

1.2. Aná li se
No caso da Clí ni ca San ta Ge no ve va, mor re ram

vá ri os pa ci en tes por fa lhas da fis ca li za ção ao ve ri fi car 
o aten di men to das con di ções mí ni mas de ter mi na das
para a pres ta ção dos ser vi ços mé di cos e as sis ten ci a -
is no âm bi to do SUS. Tais fa lhas re sul ta ram na con ta -
mi na ção dos de pó si tos de água e na ele va da pro pa -
ga ção e vi ru lên cia da do en ça que abre vi ou a vida dos
pa ci en tes.

Cons ta tou-se, em ver da de, que a des cen tra li za -
ção da se gu ri da de so ci al, mor men te no caso da sa ú -
de e da as sis tên cia, não se fez acom pa nhar dos ne -
ces sá ri os ins tru men tos para o bom exer cí cio das no -
vas atri bu i ções pe las ad mi nis tra ções es ta du a is e mu -
ni ci pa is. Os efe i tos des se com por ta men to ne gli gen te
apa re cem nas tra gé di as par ti cu la res, vis lum bra das
no pro ces sa do.

Assim, a co mo ção en se ja da pelo su ce di do na
Clí ni ca San ta Ge no ve va, em 1996, pro pi ci ou a cri a -
ção da Co mis são Espe ci al pelo Se na do Fe de ral. Vá -
ri as au di to ri as fo ram re a li za das em clí ni cas si mi la res,
pe los mais di ver sos ór gãos, em 1997. Entre as de ter -
mi na ções cons tan tes da de ci são do TCU, em 1998,
des ta ca-se aque la que de i xou de ser cum pri da e foi
re no va da em 1999:

“8.1. de ter mi nar ao Mi nis tro da Sa ú de
que ado te pro vi dên ci as ob je ti van do:

8.1.1. a ela bo ra ção de nor mas de fis -
ca li za ção para os ges to res es ta du a is e mu -
ni ci pa is do SUS, que pre ve jam san ções
para os pres ta do res con ve ni a dos que in cor -
ram em ir re gu la ri da des;..."

O que nos de i xa per ple xos é a Cor te de Con tas
re no var de ter mi na ção sem que nin guém seja pu ni do
ou res pon sa bi li za do, o que de no ta a in cú ria da que les
que de ve ri am ze lar pelo sis te ma de sa ú de ou exi gir
pres ta ções de con tas ma te ri a is em lu gar de for ma is.
Afi nal, a ac coun ta bi lity do sis te ma de sa ú de não se
es go ta na do cu men ta ção en vi a da anu al men te pe los
ges to res aos con tro les in ter no e ex ter no, mas de man -
da ju í zo so bre a le gi ti mi da de e a eco no mi ci da de dos
re cur sos em pre ga dos, con so an te dis põe o art. 70 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

7 Pro ces sado, f. 240.
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Cum pre ci en ti fi car o Mi nis té rio Pú bli co da ir re -
gu la ri da de apon ta da8 em vir tu de das suas fun ções
ins ti tu ci o na is de ze lar pelo efe ti vo res pe i to dos Po de -
res Pú bli cos e dos ser vi ços de re le vân cia pú bli ca aos
di re i tos as se gu ra dos na Cons ti tu i ção e de pro te ger os 
in te res ses di fu sos e co le ti vos.9

8 Art. 102-A, § 1º, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
9 Art. 129, in ci sos II e III, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

No te-se que ou tras ir re gu la ri da des de tec ta das,
tais como o ex tra vio de pro ces sos de ca das tra men to
(fl. 124 do pro ces sa do) e in dí ci os do aban do no ma te -
ri al e de in ca paz (fl. 136 do pro ces sa do), ti pi fi ca do nos 
arts. 244 e 133 do Có di go Pe nal, já fo ram ci en ti fi ca -
das ao fis cal da lei. No en tan to, ine xis te no pro ces sa -
do qual quer in di ca ti vo so bre o atu al es tá gio des sa re -
pre sen ta ção.

Ade ma is, cabe en vi ar a ma té ria para o co nhe ci -
men to da Co mis são de Assun tos So ci a is, con si de -
ran do suas  prer ro ga ti vas re gi men ta is de opi nar so bre 
se gu ri da de so ci al, nor mas ge ra is de pro te ção e in te -
gra ção so ci al das pes so as por ta do ras de de fi ciên ci as 
e pro te ção aos ido sos, bem como com pe tên cia do
SUS (art. 100, in ci sos I e II, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral).

II – Voto

Em face da aná li se efe tu a da, pro po mos que a
Co mis são ado te as se guin tes pro vi dên ci as:

a) tome co nhe ci men to do pro ces sa do e, con si -
de ran do a es tre i ta re la ção en tre o seu con te ú do e as
prer ro ga ti vas re gi men ta is da Co mis são de Assun tos
So ci a is, re me ta a ma té ria para co nhe ci men to da que -
la Co mis são;

b) en vie có pia do pa re cer ao Mi nis té rio Pú bli co,
ante o dis pos to no art. 102-A, § 1º, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o pre co -
ni za do pelo art. 129, II e III, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para que ado te as pro vi dên ci as que en ten der ne ces -
sá ri as;

c) en vie có pia do pa re cer ao TCU e ao Mi nis té -
rio da Sa ú de, para co nhe ci men to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção IX
Da Fis ca li za ção Con tá bil,

Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça -
men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à 
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Das Fun ções Essen ci a is à Jus ti ça

Se ção I
Do Mi nis té rio Pú bli co

Art. 129. São fun ções ins ti tu ci o na is do Mi nis té -
rio Pú bli co:
....................................................................................

II – ze lar pelo efe ti vo res pe i to dos Po de res Pú bli -
cos e dos ser vi ços de re le vân cia pú bli ca aos di re i tos
as se gu ra dos nes ta Cons ti tu i ção, pro mo ven do as me -
di das ne ces sá ri as a sua ga ran tia;

III – pro mo ver o in qué ri to ci vil e a ação ci vil pú -
blica, para a pro te ção do pa tri mô nio pú bli co e so ci al,
do meio am bi en te e de ou tros in te res ses di fu sos e
co le ti vos;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.
....................................................................................

Art. 133. Aban do nar pes soa que está sob seu
cu i da do, guar da, vi gi lân cia ou au to ri da de, e, por qual -
quer mo ti vo, in ca paz de de fen der-se dos ris cos re sul -
tan tes do aban do no:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 3 (três)
anos.

§ 1º Se do aban do no re sul ta le são cor po ral de
na tu re za gra ve:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos.
§ 2º  Se re sul ta a mor te:
Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 12 (doze) anos.

....................................................................................
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Art. 244. De i xar, sem jus ta ca u sa, de pro ver a
sub sis tên cia do côn ju ge, ou de fi lho me nor de 18 (de -
zo i to) anos ou inap to para o tra ba lho, ou de as cen -
den te in vá li do ou va le tu di ná rio, não lhes pro por ci o -
nan do os re cur sos ne ces sá ri os ou fal tan do ao pa ga -
men to de pen são ali men tí cia ju di ci al men te acor da da,
fi xa da ou ma jo ra da; de i xar, sem jus ta ca u sa, de
socor rer des cen den te ou as cen den te, gra ve men te en -
fer mo: (Re da ção dada pela Lei nº 5.478, de 25-7-1968)

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos e
mul ta, de uma a dez ve zes o ma i or sa lá rio mí ni mo vi -
gen te no País. (Re da ção dada pela Lei nº 5.478, de
25-7-1968)

PARECER Nº 252, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Di ver sos nº 56, de 1997 (nº
707/97, na ori gem), do Ban co do Bra sil,
en ca mi nhan do as De mons tra ções Con tá -
be is do Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen -
tro-Oeste, com po si ção em 30-6-97.

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I –  Re la tó rio

Em aten di men to ao dis pos to no § 4º do art. 20
da Lei nº 7.827/89, que re gu la men ta o art. 159, in ci so
I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Ban co do Bra sil
S/A, en ti da de co-responsável pela ad mi nis tra ção do
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen -
tro-Oeste — FCO, en vi ou ao Po der Le gis la ti vo as de -
mons tra ções con tá be is do Fun do, de vi da men te au di -
ta das.

Di an te de suas atri bu i ções re gi men ta is, cabe a
esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le exa mi nar a 
ma té ria e de li be rar acer ca do cum pri men to dos re qui -
si tos le ga is apli cá ve is, bem como emi tir um ju í zo so -
bre a ade qua ção fá ti ca do pre sen te ins tru men to de
de sen vol vi men to re gi o nal aos fins co li ma dos na Lei
Ma i or e na le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal.

Com a mu dan ça de le gis la tu ra ve ri fi ca da ao fi -
nal do exer cí cio an te ri or, os pro ces sos em tra mi ta ção
na Co mis são fo ram re dis tri bu í dos para aná li se. Nes -
se sen ti do, fo mos in cum bi dos, em 18 de mar ço do
pre sen te exer cí cio, de emi tir pa re cer a res pe i to do ob -
je to em co men to.

Des de logo, res sal te-se a ine xis tên cia de uma
nor ma dis ci pli na do ra das for mas de tra mi ta ção e de li -
be ra ção do as sun to e suas even tu a is con se qüên ci as, 
quer no Se na do Fe de ral, quer na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, con fi gu ran do-se uma la cu na a ser pre en chi da

pela ati vi da de le gi fe ran te fu tu ra do Po der Le gis la ti vo.
Uma das con se qüên ci as ne ga ti vas des se qua dro é a
au sên cia de pra zos para exa me das de mons tra ções
con tá be is re ce bi das, oca si o nan do a ex tem po ra ne i -
da de per ce bi da no mo men to atu al, em que se ana li -
sam do cu men tos con tá be is ge ra dos a par tir de fa tos
ocor ri dos a cer ca de dois anos.

As de mons tra ções apre sen ta das abran gem o
Ba lan ço Pa tri mo ni al e o De mons tra ti vo do Re sul ta do
dos pri me i ros se mes tres dos exer cí ci os de 1997 e
1996, além das cor res pon den tes No tas Expli ca ti vas.
Em ane xo, evi den ci ar-se o pa re cer con clu si vo da au -
di to ria in de pen den te con tra ta da para afe rir a ade qua -
ção das de mons tra ções con tá be is em fun ção da po si -
ção pa tri mo ni al e fi nan ce i ra do FCO e das nor mas de
es cri tu ra ção apli cá ve is.

Em sín te se, a em pre sa de au di to ria opi na pela
ade qua ção das de mons tra ções em tela, res sal van -
do-se a fal ta de re co nhe ci men to dos efe i tos in fla ci o -
ná ri os, re que ri do pe los prin cí pi os fun da men ta is de
con ta bi li da de. Com efe i to, o prin cí pio da atu a li za ção
mo ne tá ria, enun ci a do na Re so lu ção nº 750/93, do
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de, é de ob ser vân cia 
obri ga tó ria no exer cí cio da pro fis são con tá bil. Ade ma -
is, não há qual quer es pé cie de ve da ção na lei so ci e tá -
ria que im pe ça tal pro ce di men to. Ao con trá rio, sua ob -
ser va ção con tri bu i ria para uma ma i or con for mi da de
dos de mons tra ti vos apre sen ta dos com a po si ção real
do Fun do.

A par tir dos da dos ex tra í dos da do cu men ta ção
re ce bi da, al guns pon tos de vem ser des ta ca dos para
exa me. Pas sa-se em se gui da ao elen co des sas ob -
ser va ções:

– ocor reu um cres ci men to vi go ro so do Pa tri mô -
nio Lí qui do (PL) do Fun do, que cres ceu cer ca de
23,6% de ju nho de 1996 a ju nho de 1997, as cen den -
do a R$1.327,9 mi lhões. Como a taxa de ad mi nis tra -
ção do Ban co ges tor é de ter mi na da ten do como base
de cál cu lo o PL, ano a ano o Ban co do Bra sil au fe re
mon tan tes cres cen tes. No lº se mes tre de 1997, o va -
lor da taxa de ad mi nis tra ção paga pelo FCO foi de
qua se R$20 mi lhões;

– do to tal de re cur sos dis po ni bi li za dos em ju nho
de 1997 pelo Fun do no cur to pra zo (R$588,1 mi -
lhões), cer ca de 55,2% (R$324,4 mi lhões) en con tra -
vam-se sem des ti na ção es pe cí fi ca, clas si fi ca dos
como re cur sos a apli car. Esse dado é de ve ras pre o cu -
pan te, in di can do a fal ta de efi cá cia do Fun do no sen ti -
do de pro pi ci ar de sen vol vi men to eco nô mi co à Re -
gião. Ou tros sim, no mes mo pe río do, o Te sou ro Na ci o -
nal, por for ça de dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e le ga is,
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trans fe riu ao FCO apro xi ma da men te R$137,7 mi -
lhões da par ce la da ar re ca da ção do Impos to de Ren -
da (IR) e do Impos to so bre Pro du tos lndus tri a li za dos
(IPI). Ca bem ques ti o na men tos so bre a vi a bi li da de
des ta ex pres si va des ti na ção de re cur sos fis ca is para
efe ti va men te não se rem apli ca dos na fi na li da de pre -
vis ta e, da mes ma for ma, so bre os even tu a is óbi ces
para um me lhor apro ve i ta men to dos va lo res dis po ni -
bi li za dos pelo FCO (en car gos fi nan ce i ros des me di -
dos, ex ces so de exi gên ci as bu ro crá ti cas para con tra -
ta ção de fi nan ci a men tos, etc);

– em fun ção da exis tên cia de re cur sos em dis -
po ni bi li da de, o Fun do é re mu ne ra do pelo Ban co ”com 
base em in de xa dor ofi ci al”. No se mes tre en cer ra do
em 30-6-97, o Fun do ob te ve um re sul ta do po si ti vo de
R$16,3 mi lhões des sa fon te. Apa ren te men te, em face 
do con si de rá vel mon tan te em dis po ni bi li da de e das
con di ções do ce ná rio eco nô mi co na ci o nal, com ta xas
de ju ros re a is ex pres si vas no pe río do em aná li se, a
Insti tu i ção fi nan ce i ra au fe riu uma gran de ren ta bi li da -
de com apli ca ção des ses re cur sos no mer ca do. Res -
ta ria cla ra, as sim, a trans fe rên cia de re cur sos fis ca is
para o Ban co ope ra dor.

Com base nas con si de ra ções re tro ci ta das, pro po -
mos a esta Co mis são que ava lie a pos si bi li da de de so li -
ci tar de po i men tos dos ad mi nis tra do res dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, no in tu i to de se dis cu tir a si tu a ção
atu al des ses me ca nis mos de de sen vol vi men to re gi o -
nal e pos sí ve is al ter na ti vas para di ri mir os obs tá cu los
ao seu cor re to fun ci o na men to.2

II – Voto

Di an te do ex pos to, so mos por que esta Co mis são
de li be re no sen ti do da ade qua ção das de mons tra ções
con tá be is do FCO en vi a das ao Con gres so Na ci o nal às
exi gên ci as le ga is e ava lie a per ti nên cia de se con vo car
os ges to res dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a -
men to para dis cu tir me di das le ga is e ope ra ci o na is para
a oti mi za ção de seu fun ci o na men to.

Sala da Co mis são, 4 de abril de 2001. – se na dor 
Wel ling ton Ro ber to, Re la tor.

Pre si den te: Ney Su as su na, Re la tor: Wel ling -
ton Ro ber to – Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral –
Alber to Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do
Ma tu sa lém – Ge ral do Althoff – Mo re i ra Men des –
Fre i tas Neto – Fran ce li no Pe re i ra – He lo i sa He le na 
– José Eu ar do Du tra.

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

1 Con for me dis po si ção do in ci so III do art. 6º da Lei nº 7.827/89.
2De acor do com a com pe tên cia con fe ri da pela alí nea

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91,
§ 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter -
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple -
nário, 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 al te 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.

Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o pro je -
to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de fe -
riu, ad re fe ren dum da Mesa, o Re que ri men to n.º 72,
de 2001, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci -
tan do in for ma ções à Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel, an tes da Ordem do Dia. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
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. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Da mes ma for ma, peço a mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. 

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– 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. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, tam bém peço a mi nha ins cri ção para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs
terão as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu -
tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do
art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

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

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo
Har tung, do PPS do Espí ri to San to, por vin te mi nu tos.
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O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta va
pre vis to para ser vo ta do on tem na Co mis são de Fi -
nan ças e Tri bu ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos o pro -
je to de lei do Se na do de mi nha au to ria que atu a li za as 
ta be las do Impos to de Ren da da Pes soa Fí si ca.

Pelo que se pode com pre en der do no ti ciá rio de
hoje, a dis cus são, mais uma vez, foi adi a da, não evo -
lu iu, em bo ra hou ves se um acor do de li de ran ças para
que a ma té ria co me ças se a ser vo ta da ain da nes ta
se ma na na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

A nos sa ex pec ta ti va ago ra é a de que o Pre si -
den te da Co mis são, De pu ta do Mi chel Te mer, do
PMDB de São Pa u lo, pa u te para a pró xi ma se ma na a
dis cus são do pa re cer do re la tor da ma té ria, o ilus tre
De pu ta do Pe dro No va es, tam bém do PMDB, do Esta -
do do Ma ra nhão, uma vez que são cres cen tes as ma -
ni fes ta ções e se avo lu mam as ações ju di ci a is fa vo rá -
ve is à cor re ção da ta be la de Impos to de Ren da da
Pes soa Fí si ca. 

Sr. Pre si den te, o Con gres so Na ci o nal cor re o
gra ve ris co de ser acu sa do de omis são nes sa ques -
tão, e, se for, não terá como se de fen der. Isso ocor re rá 
à me di da que o Ju di ciá rio con ti nu ar de mons tran do –
o que já vem ocor ren do – ma i or efi cá cia e agi li da de
no tra ta men to de um as sun to que tem des per ta do du -
ras crí ti cas de vá ri os se to res da so ci e da de or ga ni za -
da à in sen si bi li da de e à in tran si gên cia do Go ver no em 
ne go ci ar uma ques tão tão cla ra como essa. A so ci e -
da de quer ne go ci ar, o au tor do pro je to quer ne go ci ar
e o Go ver no se man tém dis tan te, como se não fos se
com ele. 

No mês pas sa do, a Jus ti ça Fe de ral do Pa ra ná e
a de Mi nas Ge ra is con ce de ram li mi nar ao Sin di ca to
dos Ban cá ri os do Pa ra ná e à en ti da de re pre sen ta ti va
dos po li ci a is e do Cor po de Bom be i ros de Mi nas Ge -
ra is, como on tem fiz ques tão de in for mar ra pi da men te 
em pro nun ci a men to que fiz. A Jus ti ça au to ri zou a cor -
re ção dos gas tos com edu ca ção, no caso dos ban cá -
ri os, e, no caso dos po li ci a is, de toda a ta be la.

Tam bém re gis trei on tem que a Ju í za Lí lia Bo te -
lho Ne i va, da 4ª Vara Fe de ral de Jus ti ça do Dis tri to
Fe de ral, con ce deu li mi nar à ação pú bli ca mo vi da pelo 
Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil 
con tra o con ge la men to da ta be la do Impos to de Ren -
da, que já se ar ras ta por mais de cin co anos. 

Na de ci são, cuja trans cri ção nos Ana is des ta
Casa so li ci to, jun ta men te com a ação da OAB, a ju í za
re co nhe ce que o con ge la men to, di an te da des va lo ri -
za ção do real, sig ni fi ca au men to de im pos to sem o

res pal do da lei, o que con tra ria o prin cí pio da le ga li da -
de, por tan to, a Cons ti tu i ção do nos so País.

Qu e ro aqui fa zer um pa rên te se para ler al guns
tre chos do des pa cho da emi nen te Ju í za Lí lia Bo te lho
Ne i va.

No mé ri to, con si de ro os fun da men tos
re le van tes.

Ve ri fi ca-se que por mais de cin co anos 
não se atu a li zam as ta be las do im pos to de
ren da e as de du ções per mi ti das, em vir tu de
do dis pos to na Lei nº 9.250/95. Tal es tag na -
ção, em prin cí pio, acar re ta um au men to real 
da car ga tri bu tá ria do im pos to a ser su por ta -
do pelo con tri bu in te, sem que te nha ha vi do
o cor res pon den te acrés ci mo pa tri mo ni al,
que, fri se-se, é o fato ge ra dor do tri bu to em
ques tão, eis que ”Não há ren da,...

Con ti nua a sen ten ça em ou tra par te:

Des sa for ma, o con ge la men to das ta -
be las e fa i xas li mi te de isen ção/de du ção
trans mu da-se, di an te de per sis ten te des va -
lo ri za ção da mo e da, em efe ti va ma jo ra ção
do im pos to sem lei que o es ta be le ça, em
apa ren te vi o la ção ao prin cí pio da le ga li -
dade, o qual fun da men ta toda ati vi da de es -
ta tal, a ga ran tir o Esta do De mo crá ti co de
Di re i to.

Res sal te-se que, sem a ne ces sá ria
cor re ção mo ne tá ria das ta be las, even tu al
au men to de ren di men tos tra duz-se, na ver -
da de, em mero ga nho no mi nal [ar gu men to
que te nho usa do mu i to], face a in fla ção ve ri -
fi ca da no pe río do, já que há um dis pên dio
ma i or de re cur sos em gas tos or di ná ri os,...“

Con ti nua em ou tro tre cho:

...do ano de 1998 para o de 1999, hou -
ve um acrés ci mo de 7,49% na ar re ca da ção
do IRPF, con for me di vul ga do no site da Re -
ce i ta Fe de ral. 

Entre tan to, em con tra par ti da a tal ga -
nho não hou ve, no mes mo pe río do, au men -
to sig ni fi ca ti vo na ren da do as sa la ri a do, con -
so an te es ta tís ti cas re gu lar men te di vul ga das.

E con ti nua a de ci são ju di ci al:

De no ta-se, as sim, uma sus pe i ta de
des vir tu a ção da tri bu ta ção em ques tão, indo 
de en con tro às li mi ta ções cons ti tu ci o na is ao 
po der de tri bu tar, con subs tan ci a das nos
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prin cí pi os da ve da ção ao tri bu to com efe i to
de con fis co (art. 150, IV), da ca pa ci da de
con tri bu ti va (art. 145, § 1º), além do prin cí -
pio da le ga li da de (art. 150, I), já an te ri or -
men te ana li sa do.

E con ti nua a de ci são, cuja trans cri ção nos Ana is 
da Casa vou so li ci tar.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te. Não é pos sí vel o Go -
ver no adi ar por mais tem po a dis cus são des se as sun -
to. E vol to a di zer, a mi nha po si ção, como au tor do
pro je to, não é de in tran si gên cia, é uma po si ção de ne -
go ci a ção. Po de mos apri mo rar o tex to que saiu do Se -
na do e, na Câ ma ra dos De pu ta dos, ade quá-lo. O que
não po de mos fa zer é man ter essa si tu a ção, que é in -
sus ten tá vel. To dos os ar gu men tos apre sen ta dos pe -
las li de ran ças do Go ver no para pro te lar a vo ta ção do
pro je to ca í ram no va zio nos úl ti mos tem pos.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do um apar te, com ca ri nho, ao meu con ter râ -
neo, Se na dor Ger son Ca ma ta.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Srªs e
Srs. Se na do res que nos acom pa nham, ilus tre Se na -
dor Pa u lo Har tung, V. Exª toca num pon to mu i to in te -
res san te. Não se tra ta ape nas do as pec to in clu í do no
pro je to do qual V. Exª é o au tor, nem das sen ten ças ju -
di ci a is que es tão atu al men te sa in do. Há uma gana ar -
re ca da do ra que nos apa vo ra, em cer tos tem pos, e
aca ba es ti mu lan do a so ne ga ção. E quan do ela es ti -
mu la a so ne ga ção, ela es gar ça o te ci do mo ral do
cidadão pe ran te o Go ver no, não fos sem ou tros epi -
só di os tam bém que con tri bu em para isso de ma ne i ra
pior. Veja V. Exª que o ou tro as pec to que é pre ci so
ana li sar – e essa par te V. Exª ana li sa bem – é: o que o
ci da dão re ce be em tro ca de tan to tri bu to? So mos o
País que tem a ma i or car ga tri bu tá ria da Amé ri ca do
Sul e, tal vez, das Amé ri cas. Veja V. Exª que a sa ú de
até que me lho rou um pou co, nos úl ti mos anos, mas
aque le que não tem um pla no de sa ú de, ai dele se fi -
car do en te, ai dele se pre ci sar ba ter na rede pú bli ca
de sa ú de. Qu an to à se gu ran ça, V. Exª tem vis to e ou -
vi do os es for ços dos Go ver nos Fe de ral e es ta du al,
mas os ci da dãos não têm se gu ran ça. E a cru el da de
com que se co me tem cri mes no Bra sil aba la, mo ral e
psi co lo gi ca men te, até nós, que acom pa nha mos pe los 
jor na is. Ima gi ne V. Exª os fa mi li a res, os ami gos e os
pa ren tes das ví ti mas. Va mos fa lar ago ra da edu ca ção
pú bli ca. Se o fi lho do ci da dão não es tu da em uma es -
co la par ti cu lar, ele não pas sa no ves ti bu lar na uni ver -
si da de pú bli ca, onde ele não pre ci sa pa gar as men sa -

li da des. Isso se fa lar mos do es sen ci al, sem ci tar as
es tra das, que es tão es bu ra ca das, e uma sé rie de ou -
tros pro ble mas que acon te cem por aí. O gran de pro -
ble ma que te mos que equa ci o nar en tão é, pri me i ro,
es ta be le cer uma tri bu ta ção ra zoá vel, ló gi ca, na di re -
ção da qual ca mi nha o pro je to de V. Exª; de po is, re tri -
bu ir ao ci da dão pelo tri bu to que ele paga. De fato ele
é le va do a jul gar que está sen do ex plo ra do, sa que a -
do, já que paga e nada re ce be de vol ta. Tal vez sa que -
a do seja uma pa la vra mu i to for te, mas ele está pa -
gan do im pos tos e nada está re ce ben do em tro ca, o
que pro vo ca frus tra ção e der ru ba qual quer ou tra as pi -
ra ção de se tor nar um ci da dão em seu pró prio País.
De modo que cum pri men to V. Exª pelo pro je to e pelo
pro nun ci a men to. Ava lio que é uma ba ta lha co mum de 
to dos nós essa de mar char no sen ti do de me dir a ar -
re ca da ção e o be ne fí cio que o ci da dão re ce be em tro -
ca. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ger son Ca ma ta, agra de ço a V. Exª o apar te,
que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to com mu i to
pra zer. V. Exª cu i da de dois pon tos no apar te que vêm
com ple men tar o meu pro nun ci a men to. Pri me i ro, fala
da qua li da de do sis te ma tri bu tá rio bra si le i ro, que não
é boa. 

Re cen te men te, o Se na dor Ri car do San tos fez
um den so pro nun ci a men to pe din do uma re for ma tri -
bu tá ria no País. Po de mos ob ser var que tudo o que se
fez de ajus te nas úl ti mas cri ses in ter na ci o na is, nas
cri ses do Mé xi co, da Ásia, da Rús sia e do Bra sil – e já
es ta mos na quin ta cri se in ter na ci o nal no de cor rer do
atu al Go ver no –, foi no sen ti do de atri bu ir uma qua li -
da de ain da mais ba i xa à es tru tu ra tri bu tá ria do nos so
País. 

Au men tou-se a Co fins, uma con tri bu i ção que
pe na li za a ca de ia pro du ti va bra si le i ra. Cri ou-se a
CPMF e de po is se au men tou a sua alí quo ta, sen do
ela tam bém uma con tri bu i ção de ba i xís si ma qua li da -
de, se olhar mos o sis te ma pro du ti vo bra si le i ro. Man -
tém-se a ta be la con ge la da, o que é um equí vo co, por -
que, a cada ano, con ge la da, ao con trá rio do que o Go -
ver no fala, quem tem me nos paga mais pro por ci o nal -
men te a sua ren da, e não o con trá rio. 

O Impos to de Ren da da Pes soa Fí si ca de ve ria
ser um im pos to pro gres si vo: quem tem mais, quem
ga nha mais, paga mais. Essa pri me i ra ob ser va ção fe -
i ta por V. Exª é mu i to im por tan te e a in cor po ro, como
já dis se, ao meu pro nun ci a men to.

Mas V. Exª faz uma se gun da co lo ca ção que o
com ple men ta ain da mais. Impos to, con tri bu i ção e
taxa têm que ter uma con tra par ti da em ser vi ços, em
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me lho ria da qua li da de de vida, em obras. E, na re a li -
da de, quan do pas sa mos por uma es tra da fe de ral
pelo Bra sil afo ra, en con tra mos uma es tra da es bu ra -
ca da, mal cu i da da. Qu an do va mos ve ri fi car um ser vi -
ço na área da se gu ran ça pú bli ca, en con tra mos gran -
des cen tros ur ba nos vi ven do qua se uma guer ra ci vil – 
os in di ca do res de ho mi cí di os nos gran des cen tros ur -
ba nos es tão aci ma do que a ONU con si de ra guer ra
ci vil. O meu pro nun ci a men to ga nhou mais con sis tên -
cia e con te ú do com as con tri bu i ções de V. Exª. Agra -
de ço com ca ri nho.

Con ti nuo, Sr. Pre si den te. Eu di zia que não é
pos sí vel o Go ver no adi ar por mais tem po a dis cus são
des se as sun to. To dos os ar gu men tos apre sen ta dos
por suas li de ran ças para pro te lar a vo ta ção do pro je to 
ca í ram no va zio.

Be i ra o ri dí cu lo a ale ga ção da equi pe eco nô mi -
ca de que fal tam re cur sos para cor ri gir aqui lo que a
Jus ti ça vem se gui da men te re co nhe cen do como um
di re i to dos tra ba lha do res.

Te mos vis to bi lhões em di nhe i ro pú bli co gas tos
de for ma du vi do sa e os ca sos da Su dam e da Su de ne 
são um exem plo – não sei se pe que no ou gran de.
Gos ta ria de di zer que são exem plos pe que nos, mas
não te nho cer te za di an te do que es ta mos as sis tin do
no País. 

O que se pode com pre en der é que há, por par te
dos fi nan cis tas do Go ver no, um ri gor ex tre mo na hora
de abo ca nhar par te do sa lá rio dos tra ba lha do res, até
por que des con ta-se na fon te. É fá cil co brar im pos tos
as sim. Mas há, tam bém, a prá ti ca de uma po lí ti ca de
ré dea frou xa quan do se tra ta de con ce der em prés ti -
mos, em con di ções ge ne ro sas e sub si di a das, para
pro je tos mi ra bo lan tes, que não pas sam de ver da de i -
ros em bus tes, como ago ra es ta mos ven do di a ri a men -
te pela mí dia. 

As ações ju di ci a is, Sr. Pre si den te, às qua is me
re fi ro nes te pro nun ci a men to, são um aler ta para o
Go ver no, que pre ci sa com pre en der que pode fi car
com mais um es que le to no ar má rio; e para o Con -
gres so Na ci o nal, que é a casa de re pre sen ta ção do
povo e que só exis te para cum prir uma mis são de
con tro le e de fis ca li za ção dos atos do Go ver no. É por
isso que ele exis te.

Po isso o mun do evo lu iu na di re ção da de mo cra -
cia re pre sen ta ti va e o Con gres so não pode ser omis -
so, tem que cum prir a sua mis são. Este é um aler ta:
pre ci sa mos ur gen te men te bus car uma for ma de pro -
mo ver jus ti ça para o tra ba lha dor ou, em pou co tem po, 
es ta re mos di an te de uma ava lan che, de uma en xur ra -

da de ações ju di ci a is que aca ba rão atro pe lan do as
atri bu i ções pró pri as do Par la men to bra si le i ro.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do um apar te, com mu i to pra zer, ao Se na dor
Ri car do San tos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Pa u lo Har tung, pa ra be ni zo-o pelo pro nun ci a -
men to des te dia. Ele é bas tan te opor tu no à me di da
que V. Exª toca num pon to es sen ci al: a não-correção
da ta be la do im pos to de ren da vem tra zen do uma al -
tís si ma con cen tra ção da re ce i ta e da tri bu ta ção do re -
fe ri do im pos to so bre os seg men tos as sa la ri a dos e so -
bre a clas se mé dia bra si le i ra. O ar gu men to de que
não se pode ou é im pos sí vel cor ri gir essa ta be la tal -
vez es te ja sen do dado pe las au to ri da des mo ne tá ri as
sem se le var em con ta os efe i tos que já te re mos, a
par tir des te ano, da pos si bi li da de de cru za men to dos
da dos da CPMF e das de cla ra ções do Impos to de
Ren da, no sen ti do de se co te jar a mo vi men ta ção fi -
nan ce i ras com da dos pa tri mo ni a is. Acre di to que uma
re for ma no Impos to de Ren da, uma re for ma tri bu tá ria
mais am pla do que a apre go a da pelo Go ver no, e os
novos da dos de Re ce i ta – com cer te za, o Go ver no já 
os pos sui – po de ri am pos si bi li tar o pro je to de lei de
V. Exª, que, de ma ne i ra tão opor tu na, foi apre sen ta do
ao Se na do e que se en con tra em dis cus são na Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Con gra tu lo-me com V. Exª por
esse pro nun ci a men to e pelo pro je to de lei que se en -
con tra em tra mi ta ção na Câ ma ra.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con clu in do o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
que ro, pri me i ro, agra de cer e aco lher o apar te que me
ofe re ce o meu con ter râ neo e ami go Se na dor Ri car do
San tos. 

A sua con si de ra ção é mu i to im por tan te tam bém
por que ela ino va os ar gu men tos em re la ção ao que já
fa la mos até aqui so bre o tema; re lem bra esta Casa e
o País que nos as sis te nes te mo men to que, no ano
2000, de mos os ins tru men tos ne ces sá ri os para que o 
Go ver no e a Re ce i ta Fe de ral, por meio do Sr. Eve rar -
do Ma ci el e de sua equi pe, pu des sem com ba ter com
mais efi cá cia a so ne ga ção fis cal no nos so País e to -
das as for mas de ilí ci tos que são pra ti ca dos na ar re -
ca da ção tri bu tá ria da Na ção. Esse ins tru men to foi co -
lo ca do por esta Casa, pelo Con gres so Na ci o nal, nas
mãos do Go ver no. 

Por tan to, agra de ço a V. Exª o apar te por que ele
com ple men ta a in ter ven ção que es tou fa zen do.
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Sr. Pre si den te, que ro pe dir a trans cri ção, nos
Ana is da Casa, em pri me i ro lu gar, da ação ci vil pú bli -
ca, com pe di do de li mi nar, mo vi da pela Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil e, em se gun do, da de ci são to -
ma da pela Drª Lí lia Bo te lho Ne i va, Ju í za Fe de ral
Subs ti tu ta, com exer cí cio ple no na 4ª Vara do Dis tri to
Fe de ral, no dia de on tem.

Era o que ti nha a di zer. Agra de ço os apar tes e a
aten ção de to dos.

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

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE 
REFERE O SR. SENADOR PAULO HAR-
TUNG EM SEU PRONUNCIAMENTO.

1 – ação ci vil pú bli ca mo vi da pela OAB

2 – de ci são da Ju í za Dra Lí lia

Con clu são

Nes ta data, faço con clu sos es tes au tos à Drª Li lia Bo te lho

Ne i va, Ju i za Fe de ral Subs ti tu ta em exer cí cio ple no na 4ª Vara/DF.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2001.34.00.011525-2

De ci são

Tra ta-se de ação ci vil pú bli ca, com pe di do de li mi nar, aju i za -

da pelo Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos no Bra sil, em

face da União Fe de ral.

Sus ten ta que a Lei nº 9.250/95 de ter mi nou que os va lo res

ex pres sos em UFIR na le gis la ção do Impos to de Ren da de Pes so -

as Fí si cas fos sem con ver ti dos em Re a is, to man do-se por base o

va lor da UFIR em 1º de ja ne i ro de 1996, con clu in do que as ta be las

do im pos to de ren da e as de du ções per mi ti das não fo ram re a jus ta -

das por mais de cin co anos.

Ale ga que a não atu a li za ção das ta be las pro gres si vas do im -

pos to de ren da pro pi cia a tri bu ta ção de ren di men tos ou pro ven tos que 

não con subs tan ci am qual quer acrés ci mo pa tri mo ni al, au men tan do a

car ga tri bu tá ria dos con tri bu in tes, con tra ri an do os prin cí pi os cons ti tu -

ci o na is da igual da de da ve da ção do con fis co e da le ga li da de.

Re quer a con ces são da me di da li mi nar de ter mi na do que a ré:

a) ado te as pro vi dên ci as de vi das para que a ta be la do im -

pos to de ren da na fon te e os li mi tes de de du ção pre vis tos na le gis -

la ção se jam atu a li za dos pe los mes mos ín di ces uti li za dos para a

cor re ção do va lor da UFIR, até a data da sua ex tin ção, bem como

para que os des con tos res pec ti vos nos sa lá ri os e/ou ven ci men tos

dos seus as so ci a dos se jam efe tu a dos com base na ta be la e li mi tes

de de du ção cor ri gi dos, au to ri zan do-se os pa ga do res a os efe tu a -

rem na me di da em que se fi ze rem de vi dos;

b) ado te as pro vi dên ci as que se fi ze rem ne ces sá ri as para

que se jam de vi da men te re cep ci o na das e re gu lar men te pro ces sa -

das às de cla ra ções anu a is de ajus te a se rem apre sen ta das pe los

as so ci a dos do au tor, com a uti li za ção de ta be la pro gres si va anu al

do im pos to de ren da e dos li mi tes de de du ção pre vis tos na le gis la -

ção, atu a li za dos nos mes mos mol des in di ca dos no item an te ri or,

in clu si ve por meio de de cla ra ções re ti fi ca do ras.

A fl. 78 foi de ter mi na da a in ti ma ção da União Fe de ral, ente

pú bli co in te res sa do, para se ma ni fes tar so bre o pe di do de li mi nar,

no pra zo de 72 (se ten ta e duas ho ras), nos ter mos do art. 2º da Lei

nº
 
8.437/92.

A ré apre sen tou sua ma ni fes ta ção às fls. 80/126, sus ten tan -

do, em sín te se, a au sên cia de per ti nên cia sub je ti va ati va e da re la -

ção no mi nal dos  as so ci a dos do au tor com res pec ti vos en de re ços e 

au to ri za ções in di vi du a li za das.

Argüi, ain da, a im pro pri e da de da via ele i ta, em face do dis -

pos to na Me di da Pro vi só ria nº 2.102.

No mé ri to afir ma que a cor re ção mo ne tá ria é ma té ria afe ta a

re ser va le gal, que a na tu re za das ta be las e li mi tes de de du ções e

isen ções do IRPF não per mi te a atu a li za ção pos tu la da, que a des -

vin cu la çâo das ex pres sões mo ne tá ri as con ti das na le gis la ção do

IRPF da UFIR foi me di da ado ta da no con tex to de de sin de xa ção da

eco no mia, que não há ga ran tia le gal ou cons ti tu ci o nal para a ma -

nu ten ção do va lor real das ex pres sões mo ne tá ri as ques ti o na das,

que o ar gu men to da ir re du ti bi li da de real já foi re je i ta do pelo ju di ciá -

rio no to can te à cor re ção de sa lá ri os, que a au sên cia da cor re ção

pre ten di da não acar re ta em ma jo ra ção do tri bu to e, por fim, que o

ju di ciá rio não tem re pre sen ta ti vi da de para subs ti tu ir de ci sões po lí -

ti cas ema na das de um ou tro po der da União.

É o su cin to re la tó rio – De ci do.

Pre li mi nar men te, ana li so as de ter mi na ções da Me di da Pro -

vi só ria nº 2.102, que atu al men te en con tra-se na sua 29ª re e di ção.

São pres su pos tos da me di da pro vi só ria a re le vân cia e ur -

gên cia da ma té ria a ser re gu la da. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já se 

ma ni fes tou no sen ti do de que tais pres su pos tos são de apre ci a ção

dis cri ci o ná ria do Che fe do Exe cu ti vo. A le gis la ção pro ces su al, to da -

via, não cria, via de re gra, di re i tos ma te ri a is, li mi tan do-se à es ta be -

le cer os re qui si tos dos atos pro ces su a is, os pro ce di men tos e ro ti -

nas a se rem se gui dos pelo ju di ciá rio e pe las par tes. Além dis so, as

de ci sões ju di ci a is não são ir re ver sí ve is, des de que ata ca das tem -

pes ti va men te com o re cur so pró prio.

Por tan to, não há que se co gi tar em re le vân cia ou ur gên cia

ap tas a en se jar a edi ção de me di das pro vi só ri as em ma té ria pro -

ces su al. Obje ti va men te tais re qui si tos não es tão pre sen tes. Des -

tar te, sua apre ci a ção pelo ju di ciá rio não cons ti tui in tru são in de vi da

na se a ra das de ci sões dis cri ci o ná ri as do exe cu ti vo, mas sim em

cor re ção de abu so de po der per pe tra do con tra o Po der Le gis la ti vo

e os ci da dãos em ge ral.

Ra zões pe las qua is afas to, em ca rá ter li mi nar e ape nas para 

o pre sen te caso, à apl ca ção do ar ti go 6º da Me di da Pro vi só ria nº

2.102-29 e suas even tu a is re e di ções.

Qu an to à ale ga ção de fal ta de per ti nên cia sub je ti va ati va, te -

nho que o art. 54, in ci so II c/c XIV, da Lei nº 8.906/94 dá, em prin cí -

pio, le gi ti mi da de para o Con se lho Fe de ral da OAB aju i zar a ação ci -

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira 4  07993



vil pú bli ca para de fe sa dos di re i tos in di vi du a is ho mo -
gê ne os dos ad vo ga dos.

Ade ma is, os efe i tos erga om nes da ação ci vil pú bli ca não

obs tam a de cla ra ção in ci den tal de in cons ti tu ci o na li da de nes ta via.

Em pri me i ro lu gar, o pró prio au tor res trin giu o seu pe di do aos seus

as so ci a dos (fls. 30/31), apro xi man do o fe i to de um man da do de se -

gu ran ça co le ti vo. Em se gun do lu gar, a ação ci vil pú bli ca não é pro -

ces so ob je ti vo tal como a ADIn. Estão em dis cus são di re i tos e si tu -

a ções con cre tas, in te res ses de fi ni dos e par tes ad ver sas. O con tro -

le de cons ti tu ci o na li da de in ci den ter tan tum nes ta. ..................
..........................................................................
Por tan to, é pla u sí vel a tese do au tor de que e ne ces sá ria

cor re i ção ju di ci al da in cons ti tu ci o na li da de em ana li se.

Não há que se ar gu men tar que, no pre sen te caso, se es ta ria 

le gis lan do por meio de de ci são iu di ci al. A de cla ra ção de in cons ti tu -

ci o na li da de, li mi nar e in ci den tal, do dis pos to no art. 2º da Lei nº

9.532/97 tem o con dão de re pris ti nar a le gis la ção an te ri or apli cá -

vel, que, no caso, de ter mi na va a atu a li za ção das ex pres sões mo -

ne tá ri as em ques tão art. 10 da Lei nº 8.981/95). Tal pro ce di men to e

tí pi co de con tro le con cen tra do de cons ti tu ci o na li da de (art. 11, § 2º

da Lei nº 9.868/99), to da via, não há ra zões para não apli cá-lo ao

con tro le di fu so.

Con sig ne-se, ain da, que está pre sen te o pe ri cu lum in
mora, di an te da imi nên cia de ser re co lhi do o tri bu to aos co fres pú -

bli cos, res tan do aos in te res sa dos ape nas o cus to so pro ces so da

re pe ti ção do in dé bi to.

Ante o ex pos to, de fi ro a li mi nar a fim de que a ré ado te as

pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que se jam atu a li za dos, pe los mes -

mos ín di ces ora uti li za dos para a cor re ção do va lor da UFIR, a ta -

be la do Impos to de Ren da na fon te e os li mi tes de de du ção pre vis -

tos na le gis la ção, as sim como a ta be la e li mi tes de de du ção para

que se efe tu em os des con tos res pec ti vos nos ven ci men tos e sa lá ri -

os dos ad vo ga dos as so ci a dos ao au tor, sem qual quer res tri ção ter -

ri to ri al.

De ter mi no, ain da, que se jam tor na das to das as pro vi den ci -

as que se fi ze rem ne ces sá ri as para que se jam de vi da men te re cep -

ci o na das e re gu lar men te pro ces sa das as de cla ra ções anu a is de

ajus te a se rem apre sen ta das pe los as so ci a dos do au tor, por meio

da uti li za ção de ta be la pro gres si va anu al do im pos to de ren da e

dos li mi tes de de du ção pre vis tos na ação tem por ob je to a con se cu -

ção de van ta gens pa tri mo ni a is para os as so ci a dos, e não a ex pur -

ga ção de nor ma do or de na men to ju rí di co.

Nes te sen ti do es tão de ci di das di ver sas re cla ma ções for mu -

la das pe ran te o STF, como as de nº 597, 600, 601, 633. A gui sa de

exem plo, trans cre ve-se a emen ta da de ci são mo no crá ti ca que ne -

gou se gui men to à Re cla ma ção nº 1.733, de la vra do Min. Cel so de

Mel lo:

Emen ta: Ação Ci vil Pú bli ca, con tro le in ci den tal

de cons ti tu ci o na li da de, ques tão pre ju di ci al pos si bi li da -

de, da uti li za ção da ação ci vil pú bli ca como ins tru men to 

idô neo de fis ca li za ção in ci den tal de cons ti tu ci o na li da -

de, pela via di fu sa, de qua is quer leis ou atos do Po der

Pú bli co, mes mo quan do con tes ta dos em face da Cons -

ti tu i ção da Re pú bli ca, des de que, nes se pro ces so co le -

ti vo, a con tro vér sia cons ti tu ci o nal, lon ge de iden ti fi -

car-se como ob je to úni co da de man da, qua li fi que-se

como sim ples ques tão pre ju di ci al, in dis pen sá vel à re so -

lu ção do li tí gio prin ci pal.  Pre ce den tes, Dou tri na.

(Pu bli ca do no DJU de 1º-12-2000)

No mé ri to, con si de ro os fun da men tos re le van tes.

Ve ri fi ca-se que por mais de cin co anos não se atu a li za as ta -

be las do im pos to de ren da e as de du ções per mi ti das, em vir tu de do 

dis pos to na Lei nº 9.250/95. Tal es tag na ção, em prin cí pio, acar re ta

um au men to real da car ga tri bu tá ria do im pos to a ser su por ta do

pelo con tri bu in te, sem que te nha ha vi do o cor res pon den te acrés ci -

mo pa tri mo ni al, que, fri se-se, é o fato ge ra dor do tri bu to em ques -

tão, eis que “não há ren da, nem pro ven to, sem que haja acrés ci mo

pa tri mo ni al, pois o CTN ado tou ex pres sa men te o con ce i to de ren da 

acrés ci mo" (Hugo de Bri to Ma cha do in Cur so de Di re i to Tri bu tá rio,

ed. Ma lhe i ros, 11ª ed., pág. 217),

Des sa for ma, o con ge la men to das ta be las e fa i xas li mi te de

isen ção/de du ção trans mu da-se, di an te de per sis ten te des va lo ri za -

ção da mo e da, em efe ti va ma jo ra ção do im pos to sem lei que o es -

ta be le ça, em apa ren te vi o la ção ao prin cí pio da le ga li da de, o qual

fun da men ta toda ati vi da de es ta tal, a ga ran tir o Esta do De mo crá ti co 

de Di re i to.

Res sal te-se que, sem a ne ces sá ria cor re ção mo ne tá ria das

ta be las, even tu al au men to de ren di men tos tra duz-se, na ver da de,

em mero ga nho no mi nal, em face a in fla ção ve ri fi ca da no pe río do,

já que há um dis pên dio ma i or de re cur sos e gas tos or di ná ri os, ca u -

san do dis tor ções na ren da e efe ti va men te re du zin do a ca pa ci da de

eco nô mi ca do con tri bu in te.

Ape nas para ilus trar; ci te-se que, do ano de 1998 para o de

1999, hou ve um acrés ci mo de 7,49% na ar re ca da ção do IRPF con -

for me di vul ga do no site da Re ce i ta Fe de ral.  Entre tan to, em con tra -

par ti da a tal ga nho não hou ve, no mes mo pe río do, au men to sig ni fi -

ca ti vo na ren da do as sa la ri a do, con so an te es ta tís ti cas re gu lar men -

te di vul ga das.

De no ta-se, as sim, uma sus pe i ta, de des vir tu a ção da tri bu ta -

ção em ques tão, indo de en con tro às li mi ta ções cons ti tu ci o na is ao

po der de tri bu tar, con subs tan ci a das nos prin cí pi os da ve da ção ao

tri bu to com efe i to de con fis co (art. 150, IV), da ca pa ci da de con tri bu -

ti va (art. 145, § 1º), além do prin cí pio da le ga li da de (art. 150, I), já

an te ri or men te ana li sa do.

Exce len tís si mo Sr. Juiz da Vara da Se ção 
Ju di ciá ria do Dis tri to Fe de ral

”O de sa fio da Cons ti tu i ção de 1988 está exa ta -

men te na sua efi cá cia. A igual da de é o pi lar bá si co do

Esta do De mo crá ti co de Di re i to. Mas con ce bi da no sen -
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ti do con cre to, para er ra di ca ção da qui lo que o gran de

Pon tes de Mi ran da cha mou de o ”ser oli gár qui co“ sub -

sis ten te em qua se to das as de mo cra ci as.“ Ali o mar Ba -

le e i ro, Li mi ta ções Cons ti tu ci o na is ao Po der de Tri bu tar, 

Fo ren se, 7ª edi ção, pág. 525, nota de atu a li za ção de

Mi sa bel Abreu Ma cha do Der zi.

O Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, por 

meio de seu Pre si den te (doc. 1) e por ad vo ga do cons ti tu í do (doc.

2), com fun da men to no que dis põem os ar ti gos 44 e 54, in ci sos I, II

e XIV da Lei nº 8.906/94 e 1º, in ci so IV, e se guin tes, da Lei nº

7.347/85, além de ou tras dis po si ções le ga is apli cá ve is à es pé cie,

vem, res pe i to sa men te, aju i zar.

Ação Ci vil Pú bli ca, com pe di do de li mi nar,  con tra a União

Fe de ral, pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no, pe los mo ti vos de

fato e de di re i to a se guir de du zi dos.

A ma té ria em de ba te

Em ca u sa pre ten são da OAB de ver re co nhe ci da a ne ces si -

da de de in ter pre ta ção da Lei 9.250 (doc. 3), de 26 de de zem bro de

1995, que ad mi ta a atu a li za ção mo ne tá ria das ta be las do im pos to

de ren da, afas tan do-se a in ter pre ta ção equi vo ca da da Re ce i ta Fe -

de ral que pre ten de co brar o im pos to dos as so ci a dos do au tor com

apo io em va lo res sem cor re ção. Alme ja o de man dan te se jam atu a -

li za dos, nas ta be las (docs. 4 e 5), os va lo res que fo ram fi xa dos em

1995 e que, des de en tão, não so fre ram qual quer re a jus te, não obs -

tan te a exis tên cia de in fla ção no pe río do re co nhe ci da pela pró pria

União Fe de ral, por meio da atu a li za ção das Uni da des Fis ca is de

Re fe rên cia, UFIRs. Pre ten de o au tor que os ad vo ga dos as so ci a dos 

à OAB pa guem seu im pos to de ren da no cor ren te ano (2001), re la -

ti vo ao ano de 2000, nos ter mos das ta be las da men ci o na da Lei fe -

de ral, mas com a de vi da atu a li za ção, seja das fa i xas de ren di men -

tos, seja dos li mi tes de des con tos nela es ta be le ci dos. Inten ta seja

con fe ri da aos ar ti gos da Lei fe de ral 9.250 que das ta be las e des -

con tos tra tam in ter pre ta ção ajus ta da aos fa tos, à re a li da de eco nô -

mi ca (exis tên cia de in fla ção), e aos di ta mes da Cons ti tu i ção. Alme -

ja pro vi men to que, em úl ti ma aná li se, de cla re os ter mos e con di -

ções das re la ções ju rí di co-tributárias exis ten tes en tre seus ad vo -

ga dos e a União Fe de ral (Re ce i ta Fe de ral).

A le gi ti ma ção do Au tor

Dis põe o art. 44 da Lei nº
 
8.906/94 que a Ordem dos Advo -

ga dos do Bra sil tem por fi na li da de:

“I – de fen der a Cons ti tu i ção, a or dem ju rí di ca do

Esta do de mo crá ti co de di re i to, os di re i tos hu ma nos, a

jus ti ça so ci al e pug nar pela boa apli ca ção da leis (...)“

e

“II – pro mo ver, com ex clu si vi da de, a re pre sen ta -

ção, a de fe sa, a se le ção e a dis ci pli na dos ad vo ga dos

em toda a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.”

A seu tur no, es ta be le ce o Esta tu to da Advo ca cia que cabe

ao Con se lho Fe de ral da Ordem (art. 54, I, I I e XIV) ”dar cum pri -

men to efe ti vo às fi na li da des da OAB ”; ”re pre sen tar, em ju í zo ou

fora dele, os in te res ses co le ti vos e in di vi du a is dos ad vo ga dos" e

”aju i zar (...) ação ci vil pú bli ca".

A pre sen te ação é aju i za da na de fe sa dos di re i tos e in te res -

ses in di vi du a is ho mo gê ne os de mi lha res de ad vo ga dos ins cri tos

nas Sec ci o na is da Ordem em todo Bra sil, con subs tan ci a dos em

so men te se obri ga rem ao pa ga men to do im pos to so bre a ren da na

for ma dos pos tu la dos cons ti tu ci o na is e da or dem ju rí di ca do Esta -

do De mo crá ti co de Di re i to. Tra ta-se de de fe sa de di re i tos de tan tos

ad vo ga dos que, como já pro cla mou o egré gio Su pe ri or Tri bu nal de

Jus ti ça, ex sur ge ver da de i ro in te res se so ci al ca paz de le gi ti mar o

ca bi men to de ação ci vil pú bli ca; ver bis:

“Há cer tos di re i tos e in te res ses in di vi du a is ho -

mo gê ne os que, quan do vi su a li za dos em seu con jun to,

de for ma co le ti va e im pes so al, pas sam a re pre sen tar

mais que a soma de in te res ses dos res pec ti vos ti tu la -

res, mas ver da de i ros in te res ses so ci a is, sen do ca bí vel

sua pro te ção pela ação ci vil pú bli ca”. (Resp. 95.347/SE

(1996.00.2999080), 5ª Tur ma, Re. Min. Edson Vi di gal,

julg. Em 24-11-96, DJU 1º-2-99, pág. 00221, n Ju ris pru -

dên cia Infor ma ti za da Sa ra i va nº
 
19).

O Esta tu to da Advo ca cia, ao le gi ti mar a Ordem dos Advo ga -

dos do Bra sil a pro por ação ci vil pú bli ca, sem qua is quer res tri ções,

pro cu rou aten der ao prin cí pio da eco no mia pro ces su al, evi tan do o

aju i za men to de in con tá ve is de man das com o mes mo ob je ti vo,

afas tan do, des se modo, de ci sões dis cre pan tes so bre ques tões ju -

rí di cas idên ti cas.

Antes mes mo do ad ven to da le gis la ção re la ti va à ação ci vil

pú bli ca, sa li en te-se, po rém, a le gi ti ma ção da OAB para de fen der os 

in te res ses e di re i tos dos ad vo ga dos já fora re co nhe ci da pe las Cor -

tes pá tri as, de modo que, ain da que não hou ves se esse no vel ins ti -

tu to pro ces su al, pos sí vel se ria a pre sen te pos tu la ção. Aten te-se:

Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

Ano: 1978

MS-20170

Re la tor, Mi nis tro Dé cio Mi ran da

Emen ta

“Ordem dos Advo ga dos. Au to ri za da pelo es ta tu -

to a re pre sen tar em ju í zo e fora dele os in te res ses ge -

ra is da clas se (Lei nº 4.215, de 27-4-1963, art. 1º, § 1º), 

não se pode re cu sar à Ordem dos Advo ga dos le gi ti mi -

da de para re que rer man da do de se gu ran ça con tra ato

ad mi nis tra ti vo que con si de ra le si vo à co le ti vi da de dos

ad vo ga dos".

(...)

No mes mo sen ti do, ve jam-se o Man da do de Se gu ran ça

20.327, o Man da do de Se gu ran ça 20.702 e o Man da do de Se gu -

ran ça 20.930, to dos do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e ain da ROMS, 

mais re cen te men te, do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:
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ROMS 5588/SP

Re la tor: Mi nis tro Ansel mo San ti a go

Emen ta

“Ci vil e Pro ces su al Ci vil – Exe cu ção aci den tá ria

– Alva rá de li be ra ção em nome de ad vo ga do cons ti tu í -

do – po de res para re ce ber e dar qui ta ção – di re i to ne -

ga do – man da do de se gu ran ça – pro ces so ex tin to sem

jul ga men to do mé ri to – re cur so or di ná rio – le gi ti mi da de

ati va da OAB

– Di re i to Invi o lá vel do Advo ga do

1. Á Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – OAB está 

le gi ti ma da, por for ça de lei, para re pre sen tar os in te res -

ses ge ra is de seus as so ci a dos, em ju í zo e fora dele, in -

clu si ve no que se re fe re a im pe tra ção de man da do de

se gu ran ça con tra ato que con si de ra le si vo a clas se,

sen do des ne ces sá ria a ou tor ga ex pres sa de po de res.“ 

(...)

Pa ten te a da, por tan to, está a le gi ti ma ção do au tor para vir a

ju í zo, nos ter mos do que pres cre ve seu Esta tu to (Lei fe de ral nº

8.906), na ”de fe sa ... dos ad vo ga dos em toda a Re pú bli ca Fe de ra ti -

va do Bra sil“ (art. 44, II, da Lei nº 8.906).

Ca bi men to da ação ci vil pú bli ca

Como já foi des ta ca do aci ma, nos ter mos de ju ris pru dên cia

do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, há ”cer tos di re i tos e in te res ses in di -

vi du a is ho mo gê ne os que, quan do vi su a li za dos em seu con jun to,

de for ma co le ti va e im pes so al, pas sam a re pre sen tar mais que a

soma de in te res ses dos res pec ti vos ti tu la res, mas ver da de i ros in te -

res ses so ci a is, sen do ca bí vel sua pro te ção pela ação ci vil pú bli ca“.

(Resp. 95.347).

Com o fim de im pe dir, to da via, o exer cí cio do di re i to de ação, 

de ações co le ti vas, o Po der Exe cu ti vo edi tou Me di da Pro vi só ria,

hoje em vi gor sob o nú me ro 2.102, na qual acres cen tou, ao ar ti go

1º da Lei nº 7.347, que re gu la men ta a ação ci vil pú bli ca, o se guin te

co man do:

”Pa rá gra fo úni co. Não será ca bí vel ação ci vil pú bli ca para ve -

i cu lar pre ten sões que en vol vam tri bu tos, con tri bu i ções pre vi den ciá -

ri as, o Fun do de Ga ran tia por tem po de ser vi ço — FGTS ou ou tros

fun dos de na tu re za ins ti tu ci o nal cu jos be ne fi ciá ri os po dem ser in di -

vi du al men te de ter mi na dos.“

Mos tra-se po rém inó cuo o in ten to do Po der Exe cu ti vo de im -

pe dir o aju i za men to de ações co le ti vas que ver sem so bre a ma té ria 

ob je to da pre sen te con ten da. Com efe i to, o pa rá gra fo úni co in tro du -

zi do no ar ti go 1º da Lei nº 7.347 pela Me di da Pro vi só ria nº 2.102 é

in cons ti tu ci o nal, a) por ofen sa à ga ran tia de aces so à Jus ti ça, com -

bi na do com prin cí pio da pro por ci o na li da de, b) por ofen sa ao pre ce -

i to cons ti tu ci o nal que per mi te a edi ção de Me di das Pro vi só ri as em

ca sos de re le vân cia e ur gên cia e c) por ofen sa, ain da, ao prin cí pio

re pu bli ca no e do Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

A ofen sa ao prin cí pio do li vre aces so à Jus ti ça,  com bi na do

com o prin cí pio da pro por ci o na li da de ou ra zo a bi li da de, mos tra-se

evi den te. Pres cre ve o prin cí pio da pro por ci o na li da de que qual quer

res tri ção a di re i to fun da men tal há de se pa u tar pela le gi ti mi da de

dos me i os em pre ga dos e dos fins per se gui dos, as sim como pela

ade qua ção e ne ces si da de des ses me i os ao fim. Co lhe-se de li ção

de Gil mar Fer re i ra Men des, in Di re i tos Fun da men ta is e Con tro le de 

Cons ti tu ci o na li da de; Cel so Bas tos, edi tor; 1998; pág. 68: ”A dou tri -

na cons ti tu ci o nal mais mo der na en fa ti za que, em se tra tan do de im -

po si ção de res tri ções a de ter mi na dos di re i tos, de ve-se in da gar não 

ape nas da ad mis si bi li da de cons ti tu ci o nal da res tri ção even tu al -

men te fi xa da (re ser va le gal), mas tam bém so bre a com pa ti bi li da de

das res tri ções es ta be le ci das com o prin cí pio da pro por ci o na li da de.

Essa nova ori en ta ção, que per mi tiu con ver ter o prin cí pio da re ser -

va le gal no prin cí pio da re ser va le gal pro por ci o nal, pres su põe não

só a le gi ti mi da de dos me i os uti li za dos e dos fins per se gui dos pelo

le gis la dor mas tam bém a ade qua ção des ses me i os para con se cu -

ção dos ob je ti vos pre ten di dos e ne ces si da de de sua uti li za ção.  Um 

ju í zo de fi ni ti vo so bre a pro por ci o na li da de ou ra zo a bi li da de da me -

di da há de re sul tar da ri go ro sa pon de ra ção en tre o sig ni fi ca do da

in ter ven ção para o atin gi do e os ob je ti vos per se gui dos pelo le gis la -

dor.“

Na hi pó te se sob exa me, res ta ma ni fes to que a res tri ção ao

di re i to de li vre aces so à Jus ti ça de for ma co le ti va, para o fim de se -

rem res guar da dos di re i tos e in te res ses que ”en vol vam tri bu tos“,

não guar da qual quer ra zo a bi li da de, ha ven do evi den te abu so. O fim

co li ma do — ver-se li vre de pro vi men tos ju ris di ci o na is de al can ce

co le ti vo que se jam con trá ri os ao Po der Pú bli co – mos tra-se ile gí ti -

mo, pa ten te ia evi den te an se io de ver li mi ta do abu si va men te o

aces so do povo à Jus ti ça, tem por ob je ti vo, qua se de cla ra do, de li -

vrar o Po der Pú bli co de de ci sões ju di ci a is que lhe con tra ri em os in -

te res ses.

Além do ví cio apon ta do, o pre ce i to da me di da pro vi só ria que 

es ta ria a im pe dir o aju i za men to des sa de man da pa de ce ain da de

ou tra má cu la. Há ofen sa ao ar ti go 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o

qual de fi ne as hi pó te ses de ca bi men to de me di da pro vi só ria; ver -
bis: ”Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca

po de rá ado tar me di das

pro vi só ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de ime di -

a to ao Con gres so Na ci o nal que, es tan do em re ces so, será con vo -

ca do ex tra or di na ri a men te para se re u nir no pra zo de cin co dias.“

O pa rá gra fo úni co, cuja in tro du ção no ar ti go lº da Lei nº

7.347 pre ten de o Exe cu ti vo, vi o la o re fe ri do pre ce i to cons ti tu ci o nal,

por que não há ur gên cia ou re le vân cia pos sí ve is na edi ção de dis -

po si ti vo le gal que te nha por es co po res trin gir o aces so à Jus ti ça. Se 

é cer to que tem en ten di do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral que a apre -

ci a ção da exis tên cia dos re qui si tos de ur gên cia e re le vân cia cabe

em prin cí pio ex clu si va men te ao Pre si den te da Re pú bli ca, é cer to

po rém que tem en ten di do aque la mes ma Cor te que em cer tos ca -

sos pode o Ju di ciá rio re je i tar a pos si bi li da de de exis tên cia des ses

re qui si tos, quan do, no pla no nor ma ti vo, for im pos sí vel a con fi gu ra -

ção da re le vân cia ou da ur gên cia, ou seja, quan do, pelo or de na -

men to ju rí di co, não for dado ao Che fe do Po der Exe cu ti vo en ten der
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exis ten tes tais re qui si tos. Essa é a hi pó te se em de ba te. No caso

sub ju di cie, não se pode ad mi tir exis ten tes ur gên cia ou re le vân cia

pelo Di re i to. Não se pode ad mi tir ha ver ur gên cia na li mi ta ção de

aces so à Jus ti ça, nem re le vân cia em tal res tri ção. É pro i bi do ao

Pre si den te da Re pú bli ca des se modo en ten der, por que tal in ten to

co li de com o co man do cons ti tu ci o nal que de ter mi na ao Bra sil per -

se guir a cons tru ção de uma so ci e da de jus ta (art. 3º, 1, da CF), so ci -

e da de (so ci e da de jus ta) essa que só se pode ob ter se hou ver aces -

so à jus ti ça; é de fe so ao Pre si den te da Re pú bli ca des se modo en -

ten der, por que tal pre ten são co li de com o co man do que atri bui ao

Po der Ju di ciá rio po der para con tro lar o Po der Exe cu ti vo; é ve da do

ao Pre si den te da Re pú bli ca des se modo con clu ir, por que tal con -

clu são co li de com a im pos si bi li da de de se le gis lar em ma té ria pro -

ces su al por meio de me di das pro vi só ri as.

Ade ma is, ca lha di zer que a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal ex -

pres sa no sen ti do de que o Bra sil se cons ti tua como uma Re pú bli ca 

e como um Esta do De mo crá ti co de Di re i to está a co i bir tam bém a

edi ção de pre ce i to como o da Me di da Pro vi só ria nº 2.102. Ofen de o

prin cí pio do Esta do de Di re i to co man do le gal que tem por fim li mi tar 

a re a li za ção do pró prio Di re i to. Ofen de o prin cí pio do Esta do De mo -

crá ti co, co man do au to cra ta, se quer edi ta do pe los re pre sen tan tes

do povo, que tem por ob je ti vo im pe dir que os ci da dãos li ti guem co -

le ti va men te con tra o Po der Pú bli co em ma té ria tri bu tá ria. Ofen de o

prin cí pio re pu bli ca no co man do que tra ta seus re cur sos (re cur sos

do Esta do), suas pre ten sões ar re ca da tó ri as, como se fos sem co i sa 

pró pria (e não res pu bli ca), co i sa cuja apro pri a ção se pre ten de a

todo cus to, em de tri men to dos ver da de i ros ti tu la res dos re cur sos,

qua is se jam, o povo.

Por que é in cons ti tu ci o nal a li mi ta ção ao ca bi men to de ações

ci vis pú bli cas que “en vol vam tri bu tos”,  por que o pre ce i to da me di da

pro vi só ria afron ta ele men ta res va lo res mo ra is pe los qua is deve a vida

em co le ti vi da de se pa u tar e por que a OAB po de ria de du zir a pre sen te

pre ten são até mes mo se não exis tis se le gis la ção tra tan do de ações

ci vis pú bli cas – como já foi des ta ca do quan do de sua le gi ti mi da de se

tra tou – há de ser afas ta do o obs tá cu lo in tro du zi do pela Me di da Pro vi -

só ria nº 2.102, qual seja, o no vel pa rá gra fo úni co do 1º da Lei fe de ral

nº 7.347 que pro i bi ria ações ci vis pú bli cas que “en vol vam tri bu tos.”

Por der ra de i ro, e ain da quan to ao tema ca bi men to da pre -

sen te ação ci vil pú bli ca, im põe-se es cla re cer que a pre ten são de -

du zi da tri lha ca mi nho per fe i ta men te con di zen te com os pre ce i tos

le ga is e cons ti tu ci o na is re gen tes da ma té ria. Com efe i to, não se

está a in ves tir con tra a lei. Pug na o au tor, sim, con tra pre ten são

equi vo ca da da Re ce i ta de co brar im pos to fun da da em er rô nea in -

ter pre ta ção da lei, er rô nea in ter pre ta ção que gera vi ci a da e ile gí ti -

ma pre ten são, in de vi da lide. Inten ta o de man dan te em ver da de ob -

ter, com o pro vi men to ju ris di ci o nal, de cla ra ção de ine xis tên cia de

re la ções ju rí di co-tributárias nos ter mos pre ten di dos pelo Po der Pú -

bli co e de cla ra ção de que as re la ções exis ten tes se for mam e se

de fi nem nos ter mos de in ter pre ta ção da nor ma le gal ajus ta da à

re a li da de econômi ca, in ter pre ta ção que tra du za o es pí ri to do co -

man do nor ma ti vo, in ter pre ta ção que con subs tan cie a von ta de do

Le gis la dor. De fato. Os va lo res fi xa dos nas ta be las e os li mi tes de

des con tos na Lei fe de ral nº 9.250 de 26 de de zem bro de 1995 de fi -

ni dos re tra ta ram o que fora com pre en di do na que le mo men to, na -

que le ano de 1995, como jus to, como ade qua do aos pre ce i tos

cons ti tu ci o na is que man dam res pe i tar a ca pa ci da de con tri bu ti va

dos ci da dãos. Tais va lo res di men ci o na ram a re a li da de eco nô mi ca

de en tão, tra du zin do-a em nú me ros. Com a al te ra ção da re a li da de

eco nô mi ca (ante o ad ven to de in fla ção), os nú me ros que aqui la ta -

ram, me di ram e re tra ta ram a con jun tu ra da épo ca da edi ção da lei

tor na ram-se de fa sa dos, dis so ci a ram-se da re a li da de que me di am.

Man tê-los sem ajus te à nova re a li da de im pli ca des vir tu ar a nor ma

na qual fo ram in se ri dos e con tra ri ar os co man dos cons ti tu ci o na is

que pre gam o res pe i to à ca pa ci da de con tri bu ti va do con tri bu in te, à

le ga li da de e à an te ri o ri da de das nor mas tri bu tá ri as. Isso por que,

sem atu a li za ção, sur gi rá ver da de i ra in cons ti tu ci o na li da de su per ve -

ni en te dos pre ce i tos le ga is, in cons ti tu ci o na li da de su per ve ni en te

que vi cia de ter mi na ções le ga is ori gi na ri a men te cons ti tu ci o na is.

Aten te-se, a pro pó si to, para a li ção de Clèmer son Mer lin Clève, in
“A Fis ca li za ção Abstra ta da Cons ti tu ci o na li da de no Di re i to Bra si le i -

ro, ed. Re vis ta dos Tri bu na is, 2ª edi ção, pág. 54:

”Su per ve ni en te é a in cons ti tu ci o na li da de que se

ma ni fes ta num mo men to pos te ri or: um ato que sen do

cons ti tu ci o nal no mo men to de sua edi ção, de i xa de

sê-lo em vir tu de de re for ma cons ti tu ci o nal, di an te de

re no va da in ter pre ta ção do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal,

ou, ain da, em de cor rên cia de mu dan ças nas cir cuns -

tân ci as fá ti cas. É que a lei pode ad qui rir ‘um ou tro con -

te ú do me di an te a evo lu ção her me nêu ti ca, a mu dan ça

do pró prio tex to ou da am biên cia so ci al; e essa nova

con for ma ção não mais se com pa ti bi li za com a Cons ti -

tu i ção. **(su bli nha da está a li ção de Gil mar Fer re i ra

Men des, in Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de, pág. 90,

ci ta da por Cle mer son Mer lin Clève)

Só ado tan do-se uma in ter pre ta ção de que os nú me ros gra -

fa dos na lei vin cu lam-se à con jun tu ra eco nô mi ca de en tão, e ad mi -

tin do-se a atu a li za ção de tais nú me ros ante a al te ra ção da re a li da -

de, re a li zan do-se uma in ter pre ta ção evo lu ti va, po der-se-á afas tar a 

in cons ti tu ci o na li da de su per ve ni en te apon ta da.

Alme ja o au tor, por tan to, que a Jus ti ça, afas tan do as pre ten -

sões do Fis co de co brar im pos to com apo io em pa râ me tros sem

atu a li za ção, de cla re que as re la ções ju rí di co-tributárias de ri va das

da exi gên cia de pa ga men to de im pos to de ren da re gem-se pe las

ta be las e li mi tes de des con tos fi xa dos na Lei fe de ral nº 9.250 com a 

de vi da cor re ção mo ne tá ria.  Essa é pre ten são con di zen te com a

pre sen te ação.

Os fa tos

Os as so ci a dos do au tor são ad vo ga dos re mu ne ra dos me di -

an te sa lá ri os ou ven ci men tos, con for me man te nham vín cu los em -

pre ga tí cio ou es ta tu tá rio, bem como ho no rá ri os, quan do se tra tem

de pro fis si o na is li be ra is. To dos eles es tão su je i tos ao pa ga men to
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de im pos to de ren da, seja por re ten ção na fon te, seja por oca sião

da de cla ra ção anu al de ajus te.

Pois bem. O re co lhi men to do im pos to de ren da na fon te e o

va lor apu ra do na de cla ra ção anu al de ajus te ob ser vam as mes mas

ta be las des de 1996. Quanto aos ren di men tos tri bu ta dos na fon te,

acham-se, des de 1996, isen tos aque les ren di men tos até R$900,00;

su je i tam-se ao re co lhi men to de 15% aque les ren di men tos en tre

R$900,00 e R$1.800,00, de du zi da a par ce la de R$135,00; e são tri bu -

ta dos pela alí quo ta de 27,5%, de du zin do-se a par ce la de R$360,00,

aque les ren di men tos aci ma de R$ 1.800,00 (art. 3º da Lei nº 9.250).

Qu an to aos va lo res apu ra dos na de cla ra ção anu al de ajus te, tam bém

des de 1996, es tão isen tos os ren di men tos de até R$10.800,00; os

ren di men tos de 10.800,00 a R$21.600,00 su je i tam-se à alí quo ta de

15% e os ren di men tos aci ma de R$21.600,00 su je i tam-se à tri bu ta -

ção pela alí quo ta de 27,5%, de du zin do-se a par cela de R$3.780,00

(art. 11 da Lei nº 9.250).

Por igual for ma, per ma ne cem sem qual quer atu a li za ção to -

dos li mi tes de de du ção da base de cál cu lo su je i ta à in ci dên cia men -

sal do im pos to de ren da es ta be le ci dos no art. 4º da Lei nº
 
9.250/95,

a sa ber: de pen den tes (in ci so III do art. 4º), R$90,00 por de pen den -

te; e par ce la isen ta dos ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do -

ria e pen são, para os con tri bu in tes que te nham com ple ta do 65

anos de ida de (in ci so VI), R$900,00. O mes mo ocor re com as de -

du ções da base de cál cu lo de vi da na de cla ra ção de ajus te anu al,

con for me art. 8º da mes ma lei, a sa ber: des pe sas com edu ca ção do 

con tri bu in te e de pen den tes (in ci so II,  b, do art. 8º), R$1.700,00 por

pes soa; de pen den tes (in ci so II, c, do art. 8º), R$1.080,00 por de -

pen den te; e par ce la isen ta dos ren di men tos pro ve ni en tes de apo -

sen ta do ria e pen são, para os con tri bu in tes que te nham com ple ta do 

65 anos, R$900,00 mul ti pli ca do pelo nú me ro de me ses nes sa con -

di ção (§ 1º do art. 8º com bi na do com o in ci so VI do art. 4º)

Assim vem ocor ren do por que, no afã de au men tar a ar re ca -

da ção, a Lei nº 9.250/95 de ter mi nou em seu ar ti go 2º que os va lo -

res ex pres sos em UFIR na le gis la ção do im pos to de ren da das pes -

so as fí si cas fos sem con ver ti dos em re a is, to man do-se por base o

va lor da UFIR em 1º de ja ne i ro de 1996; ver bis: “Os va lo res ex pres -

sos em UFIR na le gis la ção do im pos to de ren da das pes so as fí si -

cas fi cam con ver ti dos em Re a is, to man do-se por base o va lor da

UFIR vi gen te em 1º de ja ne i ro de 1996.” E a Re ce i ta, por ou tro lado, 

in ter pre tou tal pres cri ção como ab so lu ta, in sus ce tí vel de ser atu a li -

za da, não obs tan te a al te ra ção da re a li da de eco nô mi ca. Des se

modo, as ta be las do im pos to de ren da e as de du ções per mi ti das,

ante essa in ter pre ta ção que foi dada, de for ma ab so lu ta men te in -

cons ti tu ci o nal, não vêm sen do re a jus ta das há cin co anos.

De cor reu de tal pro ce di men to que inú me ros con tri bu in tes

que es ta ri am isen tos pas sa ram a con tri bu ir e ou tros que se en con -

tra vam na fa i xa de 15% pas sa ram para a fa i xa su pe ri or, o que se dá 

exem pli fi ca ti va men te, com a ge ne ra li da de da que les que ob ti ve ram

re a jus tes sa la ri a is nos úl ti mos cin co anos.

Des tar te, en quan to o ní vel de de sem pre go aber to no país

cor res pon dia a 892.578, em ja ne i ro de 1996 (doc. 6), che gan do a

1.020.701 no mês de fe ve re i ro do cor ren te ano (doc. 7), e es ta va

1.361.713 em ja ne i ro de 2000 (doc. 8), se gun do da dos do IBGE ob -

ti dos via in ter net no site do pró prio IBGE, o nú me ro de pes so as fí si -

cas con tri bu in tes do im pos to de ren da, se gun do a quan ti da de de

de cla ra ções en tre gues no país, pas sou de 6.540.493, em 1995,

para 10.915.027, em 1999. Por ou tro lado, en quan to o ren di men to

mé dio no mi nal, do tra ba lho prin ci pal das pes so as ocu pa das de 15

anos e mais era, ain da se gun do o IBGE, de R$420,34 em ja ne i ro

de 1995 (doc. 9) e de R$757,68 em de zem bro de 1999 (doc. 10), a

ar re ca da ção do im pos to de ren da na fon te cor res pon deu, em re a is, 

a 17.462 em 1995; 18.294 em 1996 e 30.286 em 1998 e a dos ren -

di men tos do tra ba lho as sa la ri a do foi de 10,881 em 1995; 10.871

em 1996; 12,510 em 1997 e 14,649 em 1998, con for me da dos ob ti -

dos no site da Re ce i ta Fe de ral na in ter net, onde tam bém se ve ri fi ca 

que a ar re ca da ção do Impos to de Ren da das Pes so as Ju rí di cas foi

de 9,342 em 1995; 12,906 em 1996; 12,802 em 1997 e 12.503 em

1998 (doc. 11).

O fan tás ti co in cre men to na ar re ca da ção do im pos to de ren -

da na fon te e so bre ren di men tos do tra ba lho as sa la ri a do, mor men -

te se con fron ta da com a das pes so as ju rí di cas, é ex pli ca do ape nas

e tão so men te pelo fato de não es tar sen do atu a li za da pelo Po der

Pú bli co a ta be la do im pos to de ren da há cin co anos, mes mo se

con si de rar mos a in ci dên cia do adi ci o nal de 2,5% para os con tri bu -

in tes, cu jos ren di men tos su je i tam-se à alí quo ta de 25%, o que vem

ocor ren do a par tir de 1998. Assim, não obs tan te a pro cla ma da es -

ta bi li da de da mo e da, a in fla ção no pe río do se gun do o IGPM/FIPE

foi de 43,8%, ca lhan do res sal tar que em ja ne i ro de 1996 a UFIR

cor res pon dia a R$0,8287 e para o ano 2000, ano no qual foi ex tin ta, 

a R$1,0641.

Tal ati tu de é in frin gen te de di ver sos prin cí pi os cons ti tu ci o na -

is, so bre le van do o prin cí pio da ca pa ci da de con tri bu ti va, sen do con -

fis ca tó rio o in cre men to da ar re ca da ção dela de cor ren te, como se

pas sa a de mons trar.

O di re i to

O Cons ti tu in te de 1988, ao es ta be le cer como ob je ti vos fun -

da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a cons tru ção de uma

so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria, a ga ran tia do de sen vol vi men to

na ci o nal, a er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li za ção, a re du ção

das de si gual da des so ci a is e re gi o na is, bem como a pro mo ção do

bem de to dos, sem pre con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e 

qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na ção, per me ou a Cons ti tu i ção 

de prin cí pi os ex plí ci tos e/ou im plí ci tos, os qua is se pres tam para

ba li zar toda a ati vi da de le gis la ti va e a nor te ar a in ter pre ta ção e apli -

ca ção de suas nor mas, para que o fun da men to ex pres so no art. 3º,

in ci sos I a IV de i xe sim ples men te de ser pro gra má ti co.

Assim, na pers pec ti va da re a li za ção de uma ver da de i ra jus -

ti ça fis cal, o tex to cons ti tu ci o nal con sa grou ex pli ci ta men te den tre

ou tros, os prin cí pi os da igual da de (ar ti gos 3º I, III, e IV; 5º e 150, II),

da ca pa ci da de con tri bu ti va (art. 145, pa rá gra fo 1º), da ve da ção do
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con fis co (art. 150, IV), da le ga li da de (art. 150, I) e as se gu rou o di re -

i to de pro pri e da de (art. 5º XXII).

Den tre to dos os prin cí pi os cons ti tu ci o na is, as su me par ti cu -

lar re le vân cia o de igual da de, por que dele de cor rem to dos os di re i -

tos e ga ran ti as in di vi du a is, como com acu i da de ob ser va Amé ri co

La com be, in Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is Tri bu tá ri os, Ma lhe i ros Edi -

to res, 1996, pág. 18, item 1.22.

”Se nas Car tas an te ri o res a iso no mia fi gu ra va no 

§ 1º, do ca put do ar ti go re fe ren te aos di re i tos e ga ran ti -

as in di vi du a is, como um dos ter mos em que se ga ran ti -

ri am os di re i tos à vida, à li ber da de, à se gu ran ça in di vi -

du al e à pro pri e da de, hoje a iso no mia não é mais uma

das for mas de se ga ran tir tais di re i tos. E a ca u sa de

tais ga ran ti as. Até o re gi me da Emen da nº 1º, ga ran ti -

am-se atra vés da igual da de os di re i tos à vida, à li ber -

da de etc. Hoje, ga ran tem-se tais di re i tos por que to dos

são igua is. A igual da de de i xou de ser ins tru men to das

ga ran ti as para ser a ca u sa de di re i tos e ga ran ti as. Hoje

to dos têm di re i to à vida, à li ber da de, à se gu ran ça, por -

que são igua is. Se as sim não fos se, a afir ma ção a ins -

pi rar to dos os di re i tos e de ve res in di vi du a is co le ti vos. A

con se qüên cia é que a iso no mia está pre sen te em to -

dos os in ci sos do art. 5º que exis tem para im ple men tá

-la. e, as sim sen do, ela não pode ser es que ci da na in -

ter pre ta ção de ne nhum de les.“

Ten do por ob je ti vo qui nho ar de si gual men te os de si gua is na

me di da em que se de si gua lam, como Rui Bar bo sa con ce i tu ou o

prin cí pio da iso no mia, a Cons ti tu i ção Fe de ral ex pli ci tou no § 1º do

art. 145 o se guin te:

”Sem pre que pos sí vel, os im pos tos te rão ca rá ter 

pes so al e se rão gra du a dos se gun do a ca pa ci da de eco -

nô mi ca do con tri bu in te, fa cul ta do à ad mi nis tra ção tri bu -

tá ria, es pe ci al men te para con fe rir efe ti vi da de a es ses

ob je ti vos, iden ti fi car, res pe i ta dos os di re i tos in di vi du a is

e nos ter mos da lei, o pa tri mô nio, os ren di men tos e as

ati vi da des eco nô mi ca do con tri bu in te“.

Aten to ao ca rá ter de pes so a li da de de que se re ves te o im -

pos to de ren da, so men te se pode afe rir a ca pa ci da de eco nô mi ca

do con tri bu in te de po is de aba ti dos os gas tos que ele teve que aten -

der, seja para ob ter ren di men to, seja para sua ma nu ten ção e a de

sua fa mí lia. Ain da que vi va mos em um país com mo e da re la ti va -

men te es tá vel, é ine gá vel a pre sen ça da in fla ção, que no to ri a men te 

de cor re de uma sé rie de fa to res eco nô mi cos, como o au men to das

ta ri fas dos ser vi ços pú bli cos, dos com bus tí ve is etc. e que se re fle -

tem no au men to do cus to dos ali men tos, dos re mé di os das des pe -

sas com trans por te, edu ca ção etc.

Na me di da, pois, em que o Po der Pú bli co sim ples men te ig -

no ra o fe nô me no eco nô mi co e faz ou vi do mou co ao cla mor po pu lar, 

de i xan do de re a jus tar as ta be las pro gres si vas do im pos to de ren -

da, alhe io à ca pa ci da de eco nô mi ca do con tri bu in te, pas sa a tri bu tar 

va lo res no mi na is in de pen den te men te da exis tên cia de ri que za

nova. Não se es ta rá tri bu tan do a ren da, por que ren da não há.

Como aver bou José Artur Lima Gon çal ves, in Impos to so bre a

Ren da – Pres su pos tos Cons ti tu ci o na is, Ma lhe i ros Edi to res, 1997,

pág. 180:

 Para que haja ren da, deve ha ver um acrés ci mo

pa tri mo ni al — aqui en ten di do como in cre men to (ma te ri -

al ou ima te ri al re pre sen tan do por qual quer es pé cie de

di re i tos ou bens, de qual quer na tu re za — o que im por -

ta é o va lor em mo e da do ob je to des ses di re i tos) – ao

con jun to de di re i tos de um dado su je i to.

Mes mo no mo men to em que a cor re ção mo ne tá ria é ex pur -

ga da do di re i to po si ti vo, não pôde o ilus tre pu bli cis ta, José Artur

Lima Gon çal ves, de i xar de aten tar para sua in fluên cia di re ta na

quan ti fi ca ção da base de cál cu lo do im pos to de ren da, afir man do

(pág. 200/201, mes ma obra su pra ci ta da):

”Então, é ju ri di ca men te ir re le van te a even tu al

pre ten são do le gis la dor or di ná rio de des pre zar os efe i -

tos do fe nô me no in fla ci o ná rio so bre os ele men tos que

in flu i rão na base de cál cu lo do im pos to so bre a ren da a 

pa gar. Se essa pre ten são acar re tar au men to da car ga

tri bu tá ria, ou des vir tu a ção da ma te ri a li da de, o par ti cu -

lar terá di re i to de ver tais efe i tos re co nhe ci dos.

É que esse di re i to é as se gu ra do aos par ti cu la res 

di re ta men te pela Cons ti tu i ção Fe de ral, po den do qual -

quer in te res sa do re cor rer ao Ju di ciá rio, as sim na ação

como na omis são do le gis la dor or di ná rio.

A ne ces si da de de tra ta men to dou tri ná rio da

ques tão de cor re dos efe i tos do fe nô me no in fla ci o ná rio

e seus re fe xos so bre o con ce i to de ren da cons ti tu ci o -

nal men te pres su pos to, e não do even tu al tra ta men to le -

gis la ti vo (in fra cons ti tu ci o nal) de ques tão“

Ade ma is, como afir ma Lu ci a no Ama ro. in Di re i to Tri bu tá rio

Bra si le i ro, Sa ra i va, 1997, pág. 136, a ne ces si da de de ade qua ção

do im pos to à ca pa ci da de eco nô mi ca do con tri bu in te en con tra, ain -

da, ex pres são no prin cí pio da pro por ci o na li da de, em face do qual o

gra va me fis cal deve ser di re ta men te pro por ci o nal à ri que za evi den -

ci a da em cada si tu ação im po si ti va. A mera idéia de pro por ci o na li da -

de, po rém, ex pres sa ape nas uma re la ção ma te má ti ca en tre o cres ci -

men to da base de cál cu lo e o do im pos to (se a base de cál cu lo do -

bra, o im pos to tam bém do bra). A ca pa ci da de con tri bu ti va re cla ma

mais do que isso, pois exi ge que se ária a jus ti ça da in ci dên cia em

cada si tu a ção iso la da men te con si de ra da e não ape nas a jus ti ça re -

la ti va — en tre uma e ou tra das duas si tu a ções. O prin cí pio da ca pa -

ci da de con tri bu ti va, con ju ga do com o da igual da de, di re ci o na os im -

pos tos para a pro porci o na li da de, mas não se es go ta nes ta.“

Em pre ci o sa mo no gra fia so bre o tema e tra tan do espe ci fi ca -

men te da cor re ção mo ne tá ria das ta be las de re ten ção do im pos to de

ren da, es cre veu a Ju í za Fe de ral da 14ª Vara Cí vel da Se ção Ju di ciá ria
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de São Pa u lo, Re gi na He len ba Cos ta, in Prin cí pio da Ca pa ci da de

Con tri bu ti va, Ma lhe i ros Edi to res, 1993, pág. 80:

”José Mar cos Do min gues de Oli ve i ra men ci o na

exem plo bas tan te ilus tra ti vo da hi pó te se aven ta da, ve ri -

fi ca da com re i te ra da fre qüên cia no país. Se, no cur so

do exer cí cio fi nan ce i ro, não se pro ce der à cor re ção mo -

ne tá ria das ta be las de re ten ção do im pos to de ren da

na fon te em face da in fla ção, ou pro ce dê-la com ín di ces 

avil tan tes, ha ve rá vi o la ção à ca pa ci da de con tri bu ti va,

pois pro vo car-se-á au men tos si mu la dos de car ga tri bu -

tá ria real em des com pas so com a que fora pre vis ta na

lei edi ta da no exer cí cio an te ri or ou que te nha sido ob je -

to de ra ti fi ca ção pelo or ça men to vi gen te, em obe diên -

cia à re gra da an te ri o ri da de ou ao prin cí pio de anu a li -

da de, res pec ti va men te.

Su po nha-se que, por exem plo, em re la ção a de -

ter mi na do con tri bu in te, a não cor re ção da ta be la de re -

ten ção do im pos to de ren da na fon te im pli que al çar a sua 

ca pa ci da de con tri bu ti va à in ci dên cia de uma alí quo ta

mais alta: ha ve rá, nes ta si tu a ção, es can ca ra da in frin gên -

cia ao prin cí pio, ve ri fi ca da num caso par ti cu lar.“

Ine ga vel men te, a vi o la ção ao prin cí pio da ca pa ci da de con -

tri bu ti va aca ba por fe rir o di re i to de pro pri e da de e le si o nar gra ve -

men te ou tra cláu su la pé trea do es ta tu to do con tri bu in te, con subs -

tan ci a da no prin cí pio cons ti tu ci o nal do não-confisco, que cons ti tui 

uma das li mi ta ções ao po der de tri bu tar (CF, art. 150, IV). Em

mag ní fi co voto pro fe ri do, o hoje Mi nis tro e en tão juiz do Tri bu nal

Re gi o nal da 5ª Re gião José Del ga do afir mou (MAS

95.05.49273/PB, 2ª Tur ma, in A Cons ti tu i ção na Vi são dos Tri bu -

na is, vol 2, Sa ra i va, 1997, pág. 1049):

”II – A ve da ção do con fis co, mu i to em bo ra de di -

fí cil con ce i tu a ção no di re i to pá trio, em face da au sên cia 

de de fi ni ção ob je ti va que pos si bi li te apli cá-la con cre ta -

men te, deve ser es tu da da em con so nân cia com o sis te -

ma so ci o e co nô mi co vi gen te, ob ser van do-se a pro te ção 

de pro pri e da de em fun ção so ci al.“

A sua vez, en si na Sa cha Cal mon Na var ro Co e lho, in Co -

men tá ri os à Cons ti tu i ção de 1988 – Sis te ma Tri bu tá rio, Fo ren se, 7ª

edi ção, pág. 332:

”O con ce i to clás si co de con fis co ope ra do pelo

Po der do Esta do con tra o ci da dão em pa ta com a apro -

pri a ção da alhe ia pro pri e da de sem con tra pres ta ção,

pela ex pro pri a ção in di re ta ou pela tri bu ta ção. O con fis -

co pela tri bu ta ção é in di re to.

Tais con ce i tos são com ple men ta dos pela ob ser va ção da

emi nen te De sem bar ga do ra Fe de ral do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral

da 3ª Re gião, Ce cí lia Ma ria Mar con des Ha mit, in A ca pa ci da de

Con tri bu ti va, Ed. Re se nha Tri bu tá ria São Pa u lo, set/90, pág. 62,

para quem:

”O con fis co con sis te em um ato in su por tá vel e

abo mi ná vel vi o la dor de di re i tos in di vi du a is, ten do em

vis ta ser fla gran te men te in com pa tí vel com a ado ção

dos cri té ri os es ta be le ce do res da gra du a ção dos en car -

gos tri bu tá ri os, em ra zão da ca pa ci da de eco nô mi ca de

cada con tri bu in te, no sis te ma ju rí di co re gi do pelo prin -

cí pio do Esta do de Di re i to.

As exi gên ci as tri bu tá ri as de ve rão ser im pos tas

na me di da da ca pa ci da de que cada par ti cu lar tem de

pa gar, a fim de man ter o sis te ma tri bu tá rio jus to e im -

par ci al.“

Sem a atu a li za ção, há ain da, res sal te-se, ofen sa aos prin cí -

pi os da le ga li da de e da an te ri o ri da de, na me di da em que, em ver -

da de, no vos im pos tos es tão a ser co bra dos, im pos tos mais ele va -

dos, mais gra vo sos, sem lei an te ri or que os de fi nam.

Urge, por tan to, para afas tar as in cons ti tu ci o na li da des men -

ci o na das, seja pro ce di da a atu a li za ção das ta be las e va lo res li mi te

de des con to fi xa dos na Lei nº 9.250. De vem ser cor ri gi dos com

apo io na va ri a ção da UFIR de lº de ja ne i ro de 1996 até data de ex -

tin ção da IJFIR, per pe tra da pela Me di da 1.973-67, de 26 de ou tu -

bro de 2000.

Me di da li mi nar

Con fe re o art. 12 da Lei nº 7.347/85 pode ao juiz para con ce -

der man da do li mi nar, com ou sem jus ti fi ca ção pré via, em de ci são

fun da men ta da su je i ta a agra vo.

Não obs tan te não os es ta be le ça o re fe ri do dis po si ti vo, são

re qui si tos da me di da li mi nar o fu mus boni ju ris e o pe ri cu lum in
mora, cuja pre sen ça na es pé cie pas sa o au tor a de mons trar.

Do quan to se ex pôs, é ine gá vel que a não atu a li za ção das

ta be las pro gres si vas do im pos to de ren da, tan to na fon te quan to

para efe i to da de cla ra ção anu al de ajus te, bem como das de du ções 

per mi ti das, pro pi cia a tri bu ta ção de ren di men tos que não con subs -

tan ci am qual quer acrés ci mo pa tri mo ni al, au men tan do a car ga tri -

bu tá ria dos con tri bu in tes pes so as fí si cas, com des pre zo aos pos tu -

la dos cons ti tu ci o na is da iso no mia, da ca pa ci da de con tri bu ti va e da

pro por ci o na li da de, sen do, por tan to, con fis ca tó rio o in cre men to da

ar re ca da ção que por tal mé to do se pre ten de ob ter. São, pois, re le -

van tes os fun da men tos ju rí di cos do pe di do.

Por ou tro lado, não sen do con ce di da a me di da li mi nar, pros -

se gui rá a ré, pela Se cre tá ria da Re ce i ta Fe de ral, de ter mi nan do que 

o des con to do im pos to de ren da na fon te se pro ce da na for ma de

ta be las de fa sa das e não po de rão os as so ci a dos do au tor, ao efe tu -

a rem suas de cla ra ções anu a is de ajus te, cujo pra zo de apre sen ta -

ção ven cer-se-á no fi nal do cor ren te mês, pro ce der à atu a li za ção

da ta be la pro gres si va. As di fe ren ças daí re sul tan tes, quer quan to a

even tu a is res ti tu i ções, quer quan to ao ex ce den te de im pos to a pa -

gar, só po de rão in gres sar no pa tri mô nio de seus as so ci a dos pelo

tor tu o so e in jus to ca mi nho da re pe ti ção de in dé bi to, que ao nos so

sis te ma ju rí di co re pug na.
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A ne ces si da de de con ces são de li mi nar se exas pe ra, quan -

do se tem em con ta que a não atu a li za ção pre ten di da pe na li za es -

pe ci al men te aque les que de têm me no res ren di men tos, como se

pode cons ta tar de ma té ria pu bli ca da no dia 16 de abril do cor ren te

ano no jor nal Fo lha de S. Pa u lo (doc. 12); ver bis.

Con ge la men to da ta be la de IR cas ti ga quem ga nha me nos.

Um es tu do da Ernst & Young, ex clu si vo para a Fo lha, mos tra

quan to os bra si le i ros de ren da mé dia es tão pa gan do a mais de IR

(Impos to de Ren da) por ca u sa da não cor re ção da ta be la de pa ga -

men to, con ge la da há anos. E não é pou co. Os nú me ros mos tram que

a mor di da do leão é ma i or na fa i xa sa la ri al de R$1.500 por mês.

O con tri bu in te que te nha re ce bi do esse sa lá rio men sal des -

de 1996 pa gou três ve zes mais im pos to do que de ve ria nos úl ti mos

qua tro anos. Ou seja: pa gou R$1.965, en quan to de ve ria ter pago

so men te R$540,00 se a ta be la fos se cor ri gi da. É uma di fe ren ça de

363% a mais, um di nhe i ro que cer ta men te fa ria fal te em um or ça -

men to do més ti co mé dio.

A Ernst & Young cal cu lou o efe i to do con ge la men to da ta -

be la do IR so bre três fa i xas sa la ri a is: R$1.500, R$2.000 e R$3.000

men sa is, con si de ran do que esse va lo res não te nha sido al te ra dos.

Nos úl ti mos qua tro anos, quem ga nhou R$2.000 pa gou 51% 

a mais de im pos to. E quem ga nhou R$3.000 por mês pa gou 33% a

mais (os nú me ros po dem ser me lhor vi su a li za dos na ilus tra ção

nes ta pá gi na)

‘To ma mos por base fa mí li as com dois de pen den -

tes, um dos qua is es tu dan te, e ve ri fi ca mos que quan to

me nor a ren da de quem é obri ga do a pres tar con tas ao 

fis co, ma i or é o peso do im pos to no bol so do con tri bu in -

te’, co men ta o ge ren te sê ni or de con sul to ria tri bu tá ria

da Ernst & Young, José Edmil son Cân di do.

E não é só isso. Quem ga nha va R$900 por mês,

em 1996, es ta va isen to do pa ga men to de IR. Mas pas -

sou a pa gar 15% so bre os au men tos sa la ri a is que re -

ce beu.

Como o Go ver no não cor ri giu a ta be la, quem an -

tes não pa ga va pas sou a fa zer par te do ban que te do

leão da Re ce i ta, mes mo que os au men tos te nham sido

ape nas para re po si ção da in fla ção.

Na prá ti ca, o con ge la men to da ta be la faz com

que mais pes so as pa guem o IR.

O eco no mis ta Edu ar do Gi a net ti da Fon se ca,

pro fes sor do Ibmec Edu ca ci o nal, diz que o Bra sil não é

mais uma “Be lín dia”, ne o lo gis mo que sig ni fi ca uma

mis tu ra de Bél gi ca com Índia, por ca u sa das di fe ren ças 

so ci a is. Para ele, a si tu a ção pi o rou. O Bra sil se ria ago ra 

uma “Inga na”: ar re ca da como a Ingla ter ra, país de Pri -

me i ro Mun do com alta car ga tri bu tá ria, mas dis tri bui

ser vi ços como Gana, pa u pér ri mo país afri ca no.

A Ernst & Young tam bém cal cu lou qual se ria o

im pac to do con ge la men to da ta be la na de cla ra ção de

IR des te ano. Quem ga nha até R$1.500 de ve ria es tar

isen to de IR. Mas, como não hou ve cor re ção da ta be la, 

vai pa gar R$501.

Já os con tri bu in tes que re ce bem R$2.000 por

mês vão pa gar R$1.401 – 130% mais do que os

R$607,85 de im pos to de vi do, se a ta be la fos se cor ri gi -

da. Cân di do diz que a ta be la te ria de ser cor ri gi da em

36%, que cor res pon de à va ri a ção do IPCA (Índi ce de

Pre ços ao Con su mi dor Amplo), ín di ce usa do para atu a -

li zar a ex tin ta UFIR (Uni da de Fis cal de Re fe rên cia).

Já os as sa la ri a dos com ren da men sal de

R$3.000 vão pa gar R$4.518 para apla car a sa nha do

leão. Pe los cál cu los da Ernst & Young, se a ta be la fos -

se cor ri gi da, isso se ria 75,3% a mais do que os

R$2.577 de im pos tos de vi dos."

Estan do pois de mons tra da a pre sen ça dos re qui si tos le ga is

en se ja do res da con ces são da me di da li mi nar, e es cla re cen do que

vá ri as li mi na res em idên ti co sen ti do ao do ora pe di do fo ram con ce -

di dos pela Jus ti ça Fe de ral em todo País (docs. 13, 14, 15 e 16), re -

quer o au tor seja ela de fe ri da para que seja de ter mi na do à ré:  

(a) que ado te as pro vi dên ci as de vi das para que se jam a ta be la 

do im pos to de ren da na fon te e os li mi tes de de du ção pre vis tos na le -

gis la ção, atu a li za dos pe los mes mos ín di ces uti li za dos para a cor re ção 

da UFIR de 1º de ja ne i ro de 1996 até a data de sua ex tin ção (ex tin ção

da UFIR), per pe tra da pela Me di da 1.973-67,de 26 de ou tu bro de

2000; bem como para que os des con tos res pec ti vos nos sa lá ri os e/ou

ven ci men tos dos as so ci a dos do au tor se jam efe tu a dos com base na

ta be la e nos li mi tes de de du ção as sim cor ri gi dos, au to ri zan do-se os

pa ga do res a os efe tu a rem (os des con tos), à me di da em que se fi ze -

rem de vi dos, me di an te a apre sen ta ção de cer ti dão da de ci são des te

MME Ju í zo for ne ci da pela OAB a seus as so ci a dos;

(b) que ado te as pro vi dên ci as que se fi ze rem ne ces sá ri as

para que se jam de vi da men te re cep ci o na das e re gu lar men te pro -

ces sa das às de cla ra ções anu a is de ajus te, a se rem apre sen ta das

pe los as so ci a dos do au tor, com uti li za ção da ta be la pro gres si va

anu al do im pos to de ren da e dos li mi tes de de du ção pre vis ta na le -

gis la ção atu a li za da nos mes mos mol des in di ca dos no item an te ri -

or, in clu si ve por meio de de cla ra ções re ti fi ca do ras, ve dan do a im -

po si ção de qua is quer óbi ces que fu jam da nor ma li da de do pro ces -

sa men to apli cá vel às de ma is de cla ra ções.

Con clu são

Ante o ex pos to, re quer o au tor a ci ta ção da ré, na pes soa de

seu re pre sen tan te le gal, para que con tes te a pre sen te ação no pra -

zo le gal, a qual, após a ma ni fes ta ção do dou to Mi nis té rio Pú bli co

Fe de ral, de ve rá ser jul ga da pro ce den te para o fim de, con va li dan do 

o man da do li mi nar, con de nar a União Fe de ral:

(a)  a ado tar as pro vi dên ci as de vi das para que se jam a ta be la

do im pos to de ren da na fon te e os li mi tes de de du ção pre vis tos na le -

gis la ção, atu a li za dos pe los mes mos ín di ces uti li za dos para a cor re ção 

do va lor da UFIR de 1º de ja ne i ro de 1996 até data de sua ex tin ção

(ex tin ção da UFIR), per pe tra da pela Me di da 1.973-67, de 26 de ou tu -
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bro de 2000; bem como para que os des con tos res pec ti vos nos sa lá ri -

os e/ou ven ci men tos dos as so ci a dos do au tor se jam efe tu a dos com

base na ta be la e nos li mi tes de de du ção as sim cor ri gi dos, au to ri zan -

do-se os pa ga do res a os efe tu a rem (os des con tos), à me di da em que

se fi ze rem de vi dos, me di an te a apre sen ta ção de cer ti dão da de ci são

des te MM
º
 Ju í zo for ne ci da pela OAB a seus as so ci a dos;

(b) a ado tar as pro vi dên ci as que se fi ze rem ne ces sá ri as

para que se jam de vi da men te re cep ci o nar e re gu lar men te pro ces -

sa das as de cla ra ções anu a is de ajus te a se rem apre sen ta das pe -

los as so ci a dos do au tor com a uti li za ção da ta be la pro gres si va anu -

al do im pos to de ren da e dos li mi tes de de du ção pre vis tos na le gis -

la ção atu a li za dos nos mes mos mol des in di ca dos no item an te ri or,

in clu si ve por meio de de cla ra ções re ti fi ca do ras, ve dan do a im po si -

ção de qua is quer óbi ces que fu jam da nor ma li da de do pro ces sa -

men to, apli cá ve is às de cla ra ções.

Escla re ce o au tor que, sen do ser vi ço pú bli co, goza de imu ni -

da de tri bu tá ria to tal em re la ção a seus bens, ren das e ser vi ços (Lei

nº 8.906/94, art. 45, pa rá gra fo 5º) e de isen ção de cus tas (Lei nº

9.289/96, 4º, I)

Ter mos em que, dan do à pre sen te ação, ex clu si va men te para

efe i tos fis ca is, o va lor de R$1.000,00 (mil re a is), pede de fe ri men to.

Pro tes ta pela pro du ção de pro vas por to dos os me i os ad mi ti -

dos em di re i to.

Bra sí lia, 16 de abril de 2001. – Ru bens Appro ba to Ma cha -
do – Pre si den te do Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do 

Bra sil. – Mar ce lo Mel lo Mar tins, OAB DF 6541.

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 Osmar Dias, do PSDB do Esta do do Pa ra ná.

S. Exª dis po rá de vin te mi nu tos.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver no Fe -
de ral cri ou o Pro gra ma Bra sil Empre en de dor. O ob je -
ti vo des se pro gra ma é es ti mu lar o de sen vol vi men to
das mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas para pro mo -
ver a ge ra ção e a ma nu ten ção de 3 mi lhões de pos tos 
de tra ba lho e ele var o ní vel de ca pa ci ta ção em pre sa ri -
al para cer ca de 2,3 mi lhões de em pre en de do res em
todo o País. Os re cur sos são da or dem de R$8 bi -
lhões, dos qua is R$2,7 bi lhões do BNDES es tão dis -
po ní ve is numa pri me i ra eta pa, Sr. Pre si den te. 

Os agen tes re pas sa do res são o Ban co do Bra -
sil, o Ban co do Nor des te, o Ban co da Ama zô nia e a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, ten do o Se brae como
agen te para a ca pa ci ta ção em pre sa ri al por meio de
tre i na men to, prin ci pal men te nas áre as de mar ke ting, 
da aná li se fi nan ce i ra e de ges tões em pre en de do ras
para a pre pa ra ção de um pla no de ne gó ci os. 

Sr. Pre si den te, esse pro gra ma evi den te men te vai
aju dar a con so li dar as mi cro, pe que nas e mé di as em -

pre sas no Bra sil, que ne ces si tam do apo io ofi ci al para
ven cer as di fi cul da des im pos tas pela cri se eco nô mi ca
que as so la o País e que tor na os ne gó ci os mu i to di fí ce -
is, em fun ção de es sas em pre sas até não te rem es ca la
para en fren tar, no mun do dos ne gó ci os, as gran des
em pre sas. As di fi cul da des, por tan to, são mu i to ma i o -
res para as em pre sas des se por te. 

Pen so que de ve ría mos to mar o exem plo do Pro -
naf, pro gra ma que fi nan cia a agri cul tu ra fa mi li ar e que
é res pon sá vel pela cri a ção de cer ca de 500 mil em -
pre gos to dos os anos ou, pelo me nos, pela ma nu ten -
ção de 500 mil em pre gos no cam po to dos os anos. 

Sou de um Esta do, o Pa ra ná, onde a pe que na
pro pri e da de é a sua prin ci pal ca rac te rís ti ca. Quem anda 
pe las re giões su do es te, oes te, sul, su des te do Pa ra ná
vai en con trar um es tra to fun diá rio, onde cer ca de 95%
das pro pri e da des são me no res do que 100 hec ta res.
Isso sig ni fi ca que, lá, te mos um es tra to fun diá rio mul ti -
pli ca dor de pos tos de tra ba lho e de opor tu ni da des de
em pre go. A cri a ção do Pro naf – eu o dis se aqui vá ri as
ve zes – foi ins pi ra da num mo de lo que a FAO ado ta va
em ou tros pa í ses, e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so sou be, mu i to bem, tra zê-lo para o Bra sil. No
meu en ten di men to, ele é o prin ci pal pro gra ma de ge ra -
ção de em pre gos que está em vi gor no Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so. 

Numa das vi a gens que ro ti ne i ra men te faço pelo
in te ri or do meu Esta do, re ce bi uma su ges tão de um
ci da dão do oes te do Pa ra ná – ele até a fez por es cri to. 
Dis se-me ele: ”Se o Pro naf é ca paz de aju dar pe que -
nos agri cul to res no Bra sil in te i ro, se o Pro naf é ca paz
de se gu rar mu i ta gen te no cam po, esse pro gra ma
será viá vel“. 

Se gu rar mu i ta gen te no cam po sig ni fi ca di mi nu ir a
pres são de em pre go nas re giões me tro po li ta nas. Esse
fe nô me no exis te de for ma mu i to acen tu a da em Cu ri ti ba. 
A re gião me tro po li ta na cres ce num rit mo mu i to ma i or do 
que nas ou tras ci da des do Pa ra ná, in clu si ve de por tes
mé dio e gran de, a pon to de Cu ri ti ba já es tar in clu í da
numa es ta tís ti ca que não nos or gu lha. A ci da de foi clas -
si fi ca da como a ter ce i ra do Bra sil em nú me ro de fa ve las. 
Isso sig ni fi ca que Cu ri ti ba, ape sar de ofe re cer, se gun do
o Go ver no atu al, uma boa qua li da de de vida – e os ha bi -
tan tes da ci da de se or gu lham de vi ver lá –, deve ser ob -
ser va da tam bém pelo que está acon te cen do na pe ri fe -
ria, onde as pes so as es tão de i xan do o in te ri or do Esta -
do para bus car em pre go, con di ção de vida me lhor na
gran de ci da de, na re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba. 

Isso tem tra zi do pro ble mas sé ri os para as ad mi -
nis tra ções mu ni ci pa is, in clu si ve para as ci da des que for -
mam a re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba: Ara u cá ria,
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Cam po Lar go, Cam pi na Gran de do Sul, São José dos
Pi nha is e Pi nha is. Essas ci da des re ce bem um con tin -
gen te po pu la ci o nal enor me to dos os anos, atra í do pela
pro pa gan da de que as mon ta do ras po de ri am dar em -
pre go para to dos e, des sa for ma, os pro ble mas so ci a is
de Cu ri ti ba e da re gião me tro po li ta na vão cres cen do.

A so lu ção para o pro ble ma do de sem pre go
acen tu a do está no in te ri or do Esta do. A par tir do mo -
men to em que ti ver mos ca pa ci da de de ge rar e co lo -
car em prá ti ca po lí ti cas pú bli cas que, em pri me i ro lu -
gar, vi a bi li zem pe que nas pro pri e da des e pe que nos
ne gó ci os nas ci da des do in te ri or, pro mo ve re mos um
cer co nes se êxo do, que é mu i to acen tu a do no meu
Esta do e no Bra sil.

Já se pre vê que da qui a quin ze anos 50% da po -
pu la ção do Pa ra ná es ta rá vi ven do nos quin ze ma i o -
res Mu ni cí pi os do Esta do. Evi den te men te, isso tra rá
re fle xos so ci a is de ex tre ma gra vi da de, por que as ci -
da des gran des não es tão sen do pre pa ra das para re -
ce ber esse enor me con tin gen te po pu la ci o nal, dan -
do-lhe em pre go, edu ca ção e se gu ran ça – esta, um
dos gra ves pro ble mas que as so lam as ci da des de
mé dio e gran de por te, de for ma mais des ta ca da, a re -
gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba.

No mo men to em que es ta be le cer mos po lí ti cas
de vi a bi li za ção da pe que na pro pri e da de que man te -
nham o ho mem no cam po, pro du zin do, ge ran do ren -
da, cri an do opor tu ni da des de em pre go, e ti ver mos ini -
ci a ti vas para man ter uma po pu la ção ati va nas ci da -
des do in te ri or do Esta do, re du zi re mos a pres são pelo
em pre go e pe los in ves ti men tos pú bli cos nas gran des ci -
da des, o que vai tor nar ba ra to para o Go ver no qual quer
in ves ti men to fe i to no sen ti do de cri ar opor tu ni da de de
tra ba lho no in te ri or. Já hou ve, in clu si ve, um cál cu lo fe i to
pelo Ban co Mun di al, pela FAO, mos tran do que os in ves -
ti men tos pú bli cos fe i tos para uma fa mí lia no in te ri or do
Esta do são cer ca de três ve zes me no res que aque les
des ti na dos a uma fa mí lia numa gran de ci da de. Eles
pas sam de US$2,7 mil anu a is, gas tos no pri me i ro caso,
para US$8 mil no se gun do, quan do se acres cen ta, evi -
den te men te, o cus to da ilu mi na ção, da cal ça da, do as -
fal to, do me io-fio, do sa ne a men to, in ves ti men tos que no
in te ri or, prin ci pal men te na zona ru ral, não são ne -
cessári os e não são fe i tos pelo Go ver no.

Então, nes te mo men to de fen do um pro je to de lei 
que apre sen to como for ma de con tri bu ir para o de ba -
te da in te ri o ri za ção, da des cen tra li za ção do de sen vol -
vi men to no País.

O Se na dor Ca sil do Mal da ner, de San ta Ca ta ri na,
de fen de a des cen tra li za ção do de sen vol vi men to com
bas tan te com pe tên cia e con cor do com S. Exª, que,
como eu, tem es tu da do bas tan te o as sun to, já que so -
mos de Esta dos com ca rac te rís ti cas mu i to pa re ci das.

Esse pro je to de lei vai-se so mar ao Pro gra ma Bra -
sil Empre en de dor, do Go ver no Fe de ral, e cha mo a
aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do res quan to a sua
im por tân cia para os Esta dos e o País. Alguém pode di -
zer: ”Mas o que você está pro pon do pode ser vis to
como in cons ti tu ci o nal.“ Acho que não. Po de mos cri ar as 
con di ções para que esse pro je to se tor ne apli cá vel,
quan do, en tão, ele con tri bu i rá para man ter as pes so as
nos Mu ni cí pi os do in te ri or, des cen tra li zan do o de sen vol -
vi men to e a eco no mia. Assim, cri a re mos o am bi en te
para que mi lha res de tra ba lha do res en con trem em pre -
gos nas mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas lo ca li za -
das no in te ri or do Esta do. 

O Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, Mi -
nis tro Almir Paz zi a not to, tem fe i to pa les tras no in te ri or do
Pa ra ná pre gan do uma nova le gis la ção tra ba lhis ta no
País. S. Exª me dis se que na re gião do ABC, em São Pa -
u lo, mais de 1,2 mi lhão de me tros qua dra dos es tão fe -
cha dos, ou seja, ar ma zéns e fá bri cas es tão fe cha dos em 
fun ção da con cen tra ção de in ves ti men tos fe i tos na que la
re gião, prin ci pal men te nas dé ca das de 70 e 80. A atra ção 
de mu i ta gen te para o lo cal sig ni fi cou o cres ci men to dos
cus tos para a fa bri ca ção de pro du tos in dus tri a is e, hoje,
já se fala na aber tu ra de ne gó ci os no in te ri or, exa ta men te 
para des cen tra li zar e re du zir es ses cus tos.

Peço a aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do res
por que vou-lhes so li ci tar apo io na apro va ção des se
pro je to, que con si de ro da ma i or im por tân cia para o
mo men to que vi ve mos, quan do pre ci sa mos de em -
pre go para os tra ba lha do res. 

O meu pro je to diz o se guin te:

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ban cos pú bli cos fe de ra is

[BNDES, Ban co do Bra sil e Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral] de ve rão apli car 50% 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.

Peço que um Se na dor faça uma emen da que in clua
tam bém as mé di as em pre sas.

§ 1º Os fi nan ci a men tos con ce di dos
aqui peço ma i or aten ção] 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 12% ao ano e
re du to res de até 50% 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.
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Isso sig ni fi ca que po de rá ha ver re ba te no pa ga -
men to da par ce la de até 50%, de pen den do, evi den te -
men te, das con di ções que o Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal en ten der con ve ni en tes. Se não hou ver de man -
da para es ses re cur sos, o agen te fi nan ce i ro fi ca rá li -
vre para apli cá-los em ou tras ati vi da des.

Cha mou-me a aten ção o fato de que o BNDES
tem con cen tra do seus in ves ti men tos em gran des ne -
gó ci os, que ge ram pou cos em pre gos. Não que te nha -
mos que ser con tra os gran des em pre en di men tos ou
as gran des em pre sas, pelo con trá rio. Pre ci sa mos de -
les, mas é ne ces sá rio que se con si de re que, nas ci da -
des, 60% dos em pre gos es tão nas mi cro, pe que nas e
mé di as em pre sas e, sen do as sim, de ve mos apo i ar a
cri a ção de mais em pre en di men tos com esse por te,
por que eles são ca pa zes de, com US$10mil apro xi -
ma da men te, ge rar um pos to de tra ba lho, en quan to
que uma gran de em pre sa de man da US$100mil, con -
for me cál cu lo do pró prio BNDES. Assim, por que não
se oti mi za rem os re cur sos pú bli cos no sen ti do de se
ge ra rem mais em pre gos, aque cer-se a eco no mia e
cri ar-se um mer ca do con su mi dor para o País, que
será bom para agri cul tu ra, co mér cio e in dús tria?

Ati var a eco no mia, nes te mo men to, sig ni fi ca
apo i ar a mi cro, pe que na e mé dia em pre sa. Para isso,
cri a mos o Sim ples, que foi im por tan te quan to à ques -
tão tri bu tá ria; o Go ver no cri ou o Pro gra ma Bra sil
Empre en de dor e es tou pro pon do que es ta be le ça, por 
in ter mé dio do pro je to de lei que es tou apre sen tan do,
uma nova po lí ti ca de fi nan ci a men to para mi cro, pe -
que na e mé dia em pre sa, com o ob je ti vo de se gu rar o
ho mem no in te ri or do País e des cen tra li zar o de sen -
vol vi men to, de for ma que o Bra sil pos sa dar em pre go
à sua mas sa de tra ba lha do res de sem pre ga dos.

Com esse pro je to, sem dú vi da ne nhu ma, de ve -
mos não ape nas com ba ter o de sem pre go, mas cu i dar 
da se gu ran ça pú bli ca que, nes te País, co me ça a pre -
o cu par prin ci pal men te as gran des ci da des, em bo ra já 
atin ja, tam bém, as mé di as e pe que nas ci da des. Essa
é uma ques tão que deve ser com ba ti da a par tir do
ata que ao de sem pre go.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Com
mu i to pra zer, con ce do um apar te ao Se na dor Ro meu
Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor
Osmar Dias, qua se não te nho mais o que acres cen tar 
ao dis cur so de V. Exª. As gran des ci da des têm so fri do
uma ur ba ni za ção des con tro la da, e as Pre fe i tu ras não
têm tido a ca pa ci da de de se pre pa rar para o au men to

da den si da de nas zo nas ur ba nas. As pes so as fi cam
de ses pe ran ça das em per ma ne cer no in te ri or por não
te rem o que fa zer. E só sabe dis so quem per cor re o
in te ri or – e eu já o per cor ri di ver sas ve zes: há jo vens e 
ido sos que pas sam o dia nas pra ças pú bli cas des sas
ci da des, jo gan do do mi nó ou ba ra lho, por que não há
ofer ta de em pre go. Por ou tro lado, aque les que lá se
for mam fi cam de ses pe ra dos para vi rem para as ca pi -
ta is por não te rem onde tra ba lhar, por não po de rem
apli car o que apren de ram du ran te os anos que fre -
qüen ta ram a fa cul da de. É um dra ma! V. Exª, ao abor -
dar essa ques tão, le van ta um pon to im por tan te: di re -
ci o nar os in ves ti men tos para se gu rar o ci da dão em
sua ci da de na tal. É im por tan te o ci da dão sa ber que
pode edu car seus fi lhos ali sem que eles te nham que
aban do nar suas fa mí li as em bus ca de opor tu ni da -
des em cen tros ma i o res. No bre Se na dor Osmar
Dias, V. Exª men ci o nou a pos si bi li da de de isso ser in -
cons ti tu ci o nal. Qu e ro di zer que não sou cons ti tu ci o -
na lis ta. Sou ad vo ga do, e pen so que in cons ti tu ci o nal é 
fe rir cláu su las pé tre as. Qu an to às de ma is, nós é que
fa ze mos a lei. Para isso exis tem me i os para al te rar -
mos a Cons ti tu i ção. V. Exª está cer to: tem-se de dis -
cu tir a ques tão para trans for má-la em cons ti tu ci o nal.
O Se brae tem de sen vol vi do um ex ce len te tra ba lho,
in clu si ve com pro gra mas es pe ci a is de aten di men to a
pe que nas e mi cro em pre sas, prin ci pal men te as mi cro -
em pre sas, as co o pe ra ti vas, que vão bus car sub sí di os 
e ori en ta ção de como pro ce de rem para au men tar a
pro du ção e os lu cros. O que acon te ceu no ABC foi
ter rí vel. O ABC pas sou a ser a pri me i ra re gião com
tec no lo gia de pon ta e pro du ção de mas sa, prin ci pal -
men te na fa bri ca ção de ve í cu los e de au to pe ças.
Mas, em de cor rên cia da guer ra fis cal, as em pre sas
fo ram se des lo can do para ou tros Esta dos e o ABC foi
per den do prin ci pal men te a sua ca pa ci da de de ar re -
ca da ção. Hoje, o ABC se trans for mou em uma área
de ser vi ços. E, como toda área de ser vi ços, tem um
com po nen te im por tan te a que V. Exª se re fe riu, as pe -
que nas e mi cro em pre sas. É evi den te que a mé dia
em pre sa tam bém deve ser in cor po ra da. Qu e ro di zer
a V. Exª que es tou pron to a fa zer emen das e cre io que
ou tros Co le gas tam bém, se V. Exª as sim o de se jar...

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Eu
agra de ce ria.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Cum pri men to
V. Exª pela ini ci a ti va. Essas di fi cul da des de tec ta das
por V. Exª, tam bém nós as sen ti mos quan do vi si ta mos 
as re giões do in te ri or, até de São Pa u lo.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Obri -
ga do pelo apar te, Se na dor Ro meu Tuma. Lem bro-me
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de uma re gião na Itá lia, cha ma da Emi lia-Romagna,
lo ca li za da na re gião de Bo lo nha, onde está o exem -
plo que po de mos se guir para bus car o bem-estar, a
jus ti ça so ci al e uma me lhor dis tri bu i ção de ren da.
Veja V. Exª: l á, em uma re gião me nor do que o Esta -
do do Pa ra ná, as co o pe ra ti vas – V. Exª lem brou bem
das co o pe ra ti vas – in cen ti va ram a cri a ção de pe que -
nas e mi cro em pre sas e ter ce i ri za ram o ser vi ço.
Então, quan do al guém está con su min do, por exem -
plo, o pre sun to de Par ma, fa mo so no mun do in te i ro
pela sua qua li da de, pen sa que está con su min do algo
fe i to em ape nas uma úni ca gran de fá bri ca. Mas não,
ele é fa bri ca do ar te sa nal men te em pe que nas fá bri -
cas, dis tri bu í das em um ter ri tó rio, que man têm todo
aque le pa drão de qua li da de,.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – O mes mo
ocor re na Su í ça, no que se re fe re à fa bri ca ção dos fa -
mo sos re ló gi os, e tam bém na Itá lia, onde a ter ce i ri za -
ção é fe i ta por co o pe ra ti vas ou até mes mo pelo tra ba -
lho ar te sa nal fe i to em casa.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Exa -
to. Não po de mos nos es que cer de que a glo ba li za ção
leva a isso. Inclu si ve as gran des em pre sas e as co o -
pe ra ti vas do Pa ra ná já ini ci a ram o pro ces so de ter ce i -
ri za ção, o que tem ge ra do opor tu ni da des de ne gó ci os 
para pe que nos em pre en de do res. Pen so que essa li -
nha de cré di to que de ve ria ser cri a da, a exem plo do
que já exis te no Pro naf e na agri cul tu ra, po de ria ser
es ten di da às ci da des, num fi nan ci a men to pa re ci do.
Ou seja, se o Go ver no pode alo car 3 bi lhões para fi -
nan ci ar a agri cul tu ra to dos os anos, o Pro naf – e é
bom que co lo que mais, por que tem ge ra do em pre gos
–, por que não dis por tam bém de uma li nha de cré di to
como essa que es tou pro pon do – 50% dos re cur sos
dos ban cos pú bli cos – para fi nan ci ar pe que nos ne gó -
ci os nas ci da des e até des cen tra li zar a eco no mia, ge -
ran do mais ex pec ta ti vas de em pre gos para os tra ba -
lha do res e me lhor dis tri bu i ção de ren da? 

No meu en ten di men to, esse se ria o gran de pro -
gra ma que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
po de ria co lo car em prá ti ca no fi nal do seu man da to.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Ri car do San tos. 

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Osmar Dias, pri me i ra men te que ro cum pri men -
tá-lo pelo seu pro nun ci a men to e me as so ci ar às pre o -
cu pa ções aqui ex pres sas por V. Exª na qui lo que diz
res pe i to à ne ces si da de de des cen tra li za ção e ma i or
in te ri o ri za ção da eco no mia bra si le i ra. V. Exª ci tou os
Esta dos do Pa ra ná e San ta Ca ta ri na como os que

pos su em uma es tru tu ra agrá ria ba se a da na pe que na
pro pri e da de. Qu e ro di zer que tam bém o Esta do do
Espí ri to San to se as se me lha a eles. É in te res san te
ob ser var que o Para ná é até um Esta do mais fe liz do
que o nos so. V. Exª dis se que den tro de al guns anos
me ta de da po pu la ção do Pa ra ná es ta rá vi ven do nas
quin ze ma i o res ci da des. Hoje, no Espí ri to San to, já te -
mos 50% da po pu la ção do Esta do em seis Mu ni cí pi os
da área me tro po li ta na da gran de Vi tó ria. Por tan to, o
pro je to de V. Exª é bas tan te opor tu no no que se re fe re à 
ten ta ti va de se cri a rem me ca nis mos que ve nham a re -
for çar o apo io à mé dia, pe que na e mi cro em pre sa, além
de in cen ti var pro gra mas como o Pro naf, o Bra sil Empre -
en de dor, o de mi cro cré di tos, o Ban co da Ter ra. Enfim,
pro gra mas cri a dos por este Go ver no e que de ve ri am ter 
ab so lu ta pri o ri da de em ter mos de ma i or vo lu me de cré -
di tos dis po ní ve is para a sua apli ca ção, com um flu xo
mais re gu lar na li be ra ção des ses cré di tos, seja para in -
ves ti men to, seja para cus te io. Acon te ce que pro gra mas 
al ta men te pri o ri tá ri os, como o Pro naf, so frem so lu ção
de con ti nu i da de por não ha ver dis po ni bi li da de fi nan ce i -
ra no mo men to cer to. Asso cio-me às pre o cu pa ções de
V. Exª e ma ni fes to o meu apo io ao im por tan te pro je to
que V. Exª apre sen ta ao Se na do Fe de ral.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Ri car do San tos.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar o meu pro nun ci a -
men to, que ro di zer que o Se na do Fe de ral tem, sim,
que con clu ir o pro ces so de in ves ti ga ção da fra u de
con tra o pa i nel. Evi den te men te que toda a Na ção es -
pe ra que o Se na do Fe de ral tome pro vi dên ci as em re -
la ção ao que acon te ceu aqui. O Se na do Fe de ral tem
tam bém que in ves ti gar as de nún ci as de cor rup ção.
Mas o Se na do Fe de ral pre ci sa vo tar pro je tos que te -
nham in fluên cia di re ta na vida das pes so as. Por isso,
peço o apo io de V. Exªs para o meu pro je to. E sei que
V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner, ci ta do em meu
pro nun ci a men to, é um dos gran des de fen so res e es -
tu di o sos da des cen tra li za ção da eco no mia, pois te -
nho ou vi do a ma ni fes ta ção sem pre po si ti va de V. Exª
nes sa di re ção. Tam bém eu de fen do a des cen tra li za -
ção. Assim sen do, peço o apo io de V. Exª para o meu
pro je to, o qual tem o ob je ti vo de des cen tra li zar o de -
sen vol vi men to, pro mo ven do a ge ra ção de em pre gos
a par tir do fi nan ci a men to de mé di as, pe que nas e mi -
cro em pre sas em nos so País. 

Sr. Pre si den te, é im por tan te que o Se na do Fe -
de ral se de di que às ques tões em pa u ta no sen ti do da
mo ra li za ção, mas que tam bém pos sa vo tar pro je tos
da im por tân cia des se que aca bo de apre sen tar.

Sr. Pre si den te, agra de ço a to le rân cia de V. Exª.
Era o que ti nha a di zer. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con vi do a Se na do ra Mar lu ce Pin to a as su mir a
Pre si dên cia.
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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 pela Sra. Mar lu ce Pin to,
su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
pro pó si to da ex tin ção da Su de ne e da Su dam, de se jo, 
pre li mi nar men te, di zer que re co nhe ço que as duas
ins ti tu i ções pre ci sa vam ser re es tru tu ra das e me lho ra -
das em seu fun ci o na men to, prin ci pal men te no se tor
de fis ca li za ção. É ine gá vel que exis tem fa lhas e des -
vi os, que pre ci sam ser con ser ta dos; e os res pon sá -
ve is, pu ni dos, na for ma da lei. Essa é uma pre li mi nar
que co lo co, an tes de emi tir a mi nha opi nião, mais uma 
vez, so bre esse as sun to.

O Go ver no, usan do, por as sim di zer, do po der dis -
cri ci o ná rio da me di da pro vi só ria, ex tin guiu dois ór gãos
da ma i or im por tân cia para o de sen vol vi men to de duas
re giões po bres, que ca re cem da ação de go ver no no
se tor de in ves ti men tos: o Nor des te e o Nor te do País. 

Ocor re ram, como é pú bli co e no tó rio, atos de
cor rup ção que re dun da ram em pre ju í zos ir re pa rá ve is
para a União, para os Esta dos, para as re giões onde
fun ci o nam a Su de ne e a Su dam. Em fun ção dis so, re -
co nhe ce mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que algo pre ci sa va ser fe i to para con ter o ím pe to de
cor rup ção que de vas ta va as nos sas fi nan ças, os re -
cur sos da nos sa so ci e da de des ti na dos ao de sen -
volvimen to des sas re giões, à pro mo ção do em pre go, 
da ren da, da ocu pa ção de mi lha res e mi lha res de
pes so as que pre ci sa vam do apor te des ses re cur sos
para a im plan ta ção de in dús tri as e em pre en di men tos
agro pe cuá ri os.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo faz um re su mo in te -
res san tís si mo so bre esse as sun to, in ti tu la do ”O fim
de Su dam e Su de ne“.

Fa rei bre ves co men tá ri os so bre essa sín te se do
re fe ri do jor nal para não to mar o tem po de V. Exªs.

O jor nal re la ci o na as prin ci pa is mu dan ças, es pe ci -
fi can do como eram es tas ins ti tu i ções – a Su dam e a Su -
de ne – e, com a ex tin ção, como fica o qua dro atu al:

Como era

São ex tin tas a Su de ne (Su pe rin ten -
dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te),
cri a da em 1959, e a Su dam (Su pe rin ten dên -
cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia), cri a -
da em 1966.

Como fi cou

São cri a das a Ade ne (Agên cia de De -
sen vol vi men to do Nor des te), com sede em
Re ci fe, e a ADA (Agên cia de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia), com sede em Be lém.
A Ade ne abri ga os Esta dos do MA, CE, PI,
RN, PB, PE, AL, SE, BA e ES, além de mu -
ni cí pi os do nor te de Mi nas Ge ra is. A ADA
terá atu a ção no AC, AP, AM, MG, PA, RR,
RO, TO e tam bém no oes te do Ma ra nhão.

Com re la ção aos fun dos de de sen vol vi men to:

Como era
Re nún cia fis cal, de até 18% do Impos -

to de Ren da so bre o lu cro real, de em pre sas 
que se in te res sas sem em in ves tir nas re -
giões Nor des te e ama zô ni ca, por in ter mé dio 
do Fi nam (Fun do de Inves ti men tos da Ama -
zô nia) e do Fi nor (Fun do de Inves ti men tos
do Nor des te). 

Ou seja, 18% do Impos to de Ren da po dia ser di -
re ci o na do para in ves ti men tos nas duas re giões. O
que fez, en tão, o Go ver no? Sob o pre tex to de com ba -
ter a cor rup ção en dê mi ca nes sas duas ins ti tu i ções,
apli cou um gol pe nas re giões. Fez jus ta men te o que
que ria fa zer des de os pri mór di os de sua pos se, na
pri me i ra ad mi nis tra ção, de vi do a exi gên ci as do Fun do 
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, que não ace i ta, em hi pó te se
al gu ma, in cen ti vos fis ca is para o de sen vol vi men to de
re giões mais po bres. O Go ver no ex tin guiu, en tão, o
Fi nam e o Fi nor, e de i xou que fun ci o nas sem ape nas
para os pro je tos em an da men to. Qu an do es ses pro je -
tos aca ba rem, es ses dois fun dos não mais exis ti rão.
O Go ver no, para de sa nu vi ar o am bi en te, para dar
uma apa rên cia de que está com as re giões Nor te e
Nor des te, cri ou dois no vos fun dos pú bli cos de de sen -
vol vi men to, um para cada re gião, que se rão re gu la -
men ta dos por de cre to em até 90 dias.

Onde está, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a ar ma di lha do Go ver no? Esses fun dos se rão for ma dos 
por re pas ses de re cur sos or ça men tá ri os da União, re -
cur sos es ses que não po dem ser blo que a dos. Mas re -
cur so or ça men tá rio o Go ver no co lo ca quan do quer. Não 
é obri ga do a in ves tir ”x“ ou ”y“, con for me exis tia an te ri or -
men te. Se um de ter mi na do nú me ro de em pre sas re sol -
ves se se ins ta lar no Nor des te do Bra sil, não tí nha mos
que con sul tar o Go ver no se de ve ri am se ins ta lar ou não, 
por que es sas em pre sas re ce bi am am pa ro, in cen ti vo,
me di an te re nún cia fis cal de 18% do Impos to de Ren da.
O Go ver no aca bou com isso!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa sín -
te se é mu i to lon ga, o meu tem po já está ter mi nan do e
sou obe di en te. Entre tan to, gos ta ria de me ater tam -
bém ao pro ble ma da fis ca li za ção. Ora, qua is são os
ór gãos que fis ca li zam os re cur sos pú bli cos? Tri bu na is 
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de Con tas, no caso, os ór gãos fi nan ci a do res, as ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras. O que es ta va, en tão, o Go ver no
obri ga do a fa zer? Co brar des ses ór gãos uma fis ca li -
za ção e um con tro le mais in ten sos, mais fir mes e de -
ter mi na dos no sen ti do da des co ber ta dos fu ros, da la -
dro a gem que es ta va sen do co me ti da con tra os re cur -
sos pú bli cos. Isso con tri bu i ria para me lho rar a es tru -
tu ra da Su de ne, uma es tru tu ra re al men te de fa sa da.
Cri a da em 1959, V. Exªs po dem aqui la tar o quan to a
ins ti tu i ção es ta va de fa sa da em re la ção aos tem pos
atu a is, um pe río do de glo ba li za ção e de um ma i or de -
sen vol vi men to. Se ria na tu ral que o Go ver no to mas se
al gu ma pro vi dên cia nes se sen ti do. Lou vo o Go ver no
nes te pon to, no com ba te à cor rup ção, que deve ser
fe i to em to das as ins tân ci as, por que os úni cos pre ju -
di ca dos são os des ti na tá ri os da ação go ver na men tal:
o povo das Re giões Nor te e Nor des te des te País.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE ) – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, per mi te-me V. Exª um
apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Car los Wil son, con ce do, com mu i to
pra zer, o apar te a V. Exª, que tem sido um dos gran -
des ti mo ne i ros, no Se na do Fe de ral, em prol da Su de -
ne. Estra nho re al men te que o Go ver no se apro ve i te
des ses epi só di os, des ses atos de cor rup ção que re al -
men te de i xa ram a Na ção de ses pe ra da e en ver go nha -
da, para fa zer o que hou ve ra ten ta do há mais tem po e
não o fi ze ra por não en con trar re cep ti vi da de no Con -
gres so Na ci o nal.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Ouço V. Exª, Se na dor Car los Wil son.

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – Se -
nador Anto nio Car los Va la da res, es tou-me sen tin do
no lu gar de V. Exª, na tri bu na. Fo mos Go ver na do res
– V. Exª, de Ser gi pe, eu, de Per nam bu co, por 11 me -
ses e meio – e nos en con tra mos, mu i tas ve zes, no
Con se lho da Su de ne. Tí nha mos na Su de ne, sem pre,
a gran de trin che i ra de de fe sa da re gião. Lá se tra va -
vam os de ba tes dos Go ver na do res, dis cu ti am-se os
pro je tos de in te res se da re gião. Hoje, es ta mos acom -
pa nhan do pe los jor na is a tris te no tí cia da ex tin ção da
Su de ne e da Su dam. Em um pri me i ro mo men to, pa re -
ce ser um ges to lou vá vel do Go ver no, para com ba ter
a cor rup ção. Mas será que é isso? Será que, com
essa ex tin ção e a cri a ção das agên ci as que es tão
sen do anun ci a das hoje pe los jor na is, va mos aca bar
com a cor rup ção? Como V. Exª di zia an tes, como será 
fe i ta a fis ca li za ção des sas agên ci as? Sa be mos que
mais de R$1,7 bi lhão fo ram des vi a dos da Su dam e
que mais de R$2 bi lhões – o Fi nor tem mais re cur sos
do que o fun do de in ves ti men to da Su dam – fo ram
des vi a dos da Su de ne. E o que será fe i to com isso? Li,
tam bém, on tem, uma de cla ra ção do nos so com pa -

nhe i ro o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, por quem te nho
pro fun da ad mi ra ção. S. Exª afir ma va que as li be ra -
ções da Su de ne e da Su dam vão con ti nu ar. E não
será fe i ta au di to ria ne nhu ma? Quem rou bou du ran te
30 ou 40 anos vai con ti nu ar a re ce ber in cen ti vos da
Su de ne e da Su dam? Será que essa agên cia vai ter
con di ção de exer cer essa fis ca li za ção? Te nho as mi -
nhas dú vi das. O que fico la men tan do é a ex tin ção da
Su de ne. E vejo tam bém a si tu a ção dos fun ci o ná ri os.
Nin guém deu aten ção a fun ci o ná ri os de 30 e 40 anos
da Su de ne e da Su dam e ex pli cou como vai fun ci o nar 
essa agên cia de de sen vol vi men to. Os Go ver na do res, 
tal vez, en ga na dos por uma pos sí vel ver ba a mais
para os seus Esta dos, ca la ram-se. No iní cio, to dos se 
co lo ca ram con tra a ex tin ção da Su de ne. De re pen te,
to dos re sol ve ram ace i tar a ex tin ção da Su dam e da
Su de ne. Qu e re mos que se puna a cor rup ção. Esta -
mos aqui de fen den do a pu ni ção da que les que se lo -
cu ple ta ram com a Su dam e a Su de ne nes ses mais de 
40 anos de exis tên cia das duas ins ti tu i ções. Mas que -
re mos isso de ver da de e não ape nas um jogo de
cena. E V. Exª sem pre, com mu i ta pre ci são, com mu i -
to ta len to, fala: o Go ver no já que ria fa zer isso há mu i -
to mais tem po e ape nas está apro ve i tan do este ar,
que es ta mos res pi ran do, de de nún ci as nes te País,
para fa tu rar com a ex tin ção da Su de ne e da Su dam.
La men to isso pro fun da men te. Como ami go e ad mi ra -
dor do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra – e vou con ti nu ar a
ser –, digo que S. Exª, se não con se guir mos trar, com
mu i ta cla re za, o que vai ser fe i to por es sas duas
agên ci as, vai fi car com a mar ca de ser o ho mem que
en ter rou a Su de ne.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Car los Wil son, 18% de re nún cia fis -
cal o Go ver no ti rou. Quer di zer, aqui lo que era do
Impos to de Ren da para as em pre sas que fos sem ins -
ta la das lá o Go ver no ti rou; o in cen ti vo fis cal foi ti ra do.
E esse di nhe i ro, para onde vai?

O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE) – O Go -
ver no vai fi car com esse di nhe i ro. O Se na dor Ja der
Bar ba lho da tri bu na de nun ci a va que se co bra vam
40% de co mis são para a apro va ção de pro je tos na
Su dam e na Su de ne, em São Pa u lo. Ago ra, os 18%
dos in cen ti vos, que eram des ti na dos obri ga to ri a men -
te para a Re gião do Nor des te, vão para onde? Vai-se
au men tar a con cen tra ção de ri que za, Se na dor. Mas,
vol tan do ao nos so Mi nis tro, pen so que S. Exª, ago ra,
terá uma mis são mu i to mais ár dua: a de pro var que
essa agên cia vai fun ci o nar de for ma efi ci en te e sem
cor rup ção. E o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, que,
em 1994, che gou à Su de ne com todo o es tar da lha ço
– aqui tam bém que ro pe ni ten ci ar-me da que le mo -
men to em que vo tei em Sua Exce lên cia para Pre si -
den te, acre di tan do nas suas pro mes sas, de que fa ria
um go ver no vol ta do para a Re gião Nor des te –, vai ter -
mi nar como o co ve i ro do Nor des te e da Su de ne. É
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essa a sua gran de mar ca. Sua Exce lên cia, que pro -
cu ra, em to dos os ins tan tes, com pa rar-se ao gran de
Pre si den te que foi Jus ce li no Ku bitstchek, nun ca mais
vai po der se quer olhar para um re tra to de Jus ce li no.
Este, sim, foi um Pre si den te que se pre o cu pou com
as de si gual da des re gi o na is e cri ou a Su de ne. Fer -
nan do Hen ri que vai fi car com o re tra to do co ve i ro da
Su de ne e do Nor des te, do ho mem que não teve a
sen si bi li da de de en ten der a im por tân cia da Su de ne
para o de sen vol vi men to da que la re gião. Mu i to obri ga -
do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Car los Wil son, agra de ço esse apar -
te, que veio dar se qüên cia ao nos so pro nun ci a men to
so bre um as sun to da ma i or re le vân cia para a nos sa
Re gião Nor des te.

V. Exª se re fe riu aos fun ci o ná ri os. São 916 fun -
ci o ná ri os co lo ca dos em dis po ni bi li da de, por que tra -
ba lha vam na Su de ne. Eles fi ze ram car re i ra ao lon go
da vida, par ti ci pa ram de cur sos no Bra sil e no ex te ri or. 
São fun ci o ná ri os pre pa ra dos para a ela bo ra ção de
pro je tos, para a aná li se da si tu a ção eco nô mi ca da re -
gião. Exis tem ver da de i ros ci en tis tas so ci a is tra ba -
lhan do na Su de ne. E to dos es ses fun ci o ná ri os fo ram
des con si de ra dos, como se o in ves ti men to in te lec tu al
fe i to por eles e pago pela Na ção não va les se nada.

A pre tex to de co lo car uma cor ti na de fu ma ça na
cor rup ção exis ten te na Su de ne e na Su dam, o Go ver no
re sol veu re ti rar os in cen ti vos fis ca is, que sig ni fi cam mi -
lhões, que de ve ri am ser bem apli ca dos na nos sa re gião
e que só não o fo ram, em gran de par te, pela in com pe -
tên cia dos go ver nos. Se hou ves se com pe tên cia na fis -
ca li za ção, no con tro le, na cri a ção de amar ras, vi san do a 
co i bir a cor rup ção, é ló gi co que a Na ção não te ria to ma -
do es ses pre ju í zos que ul ti ma men te es tão sen do de -
nun ci a dos não só pela CPI do Fi nor, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, como pela pró pria im pren sa.

Com a ex tin ção da Su de ne, o seu Con se lho de li -
be ra ti vo, que era for ma do por Go ver na do res, por re pre -
sen tan tes dos tra ba lha do res do cam po, de vá ri as en ti -
da des ou de ONGs que ti nham in te res se no de sen vol vi -
men to da re gião, fi cou re du zi do, úni ca e ex clu si va men -
te, Se na dor Ney Su as su na, a duas re u niões anu a is en -
tre cin co Mi nis tros do Go ver no – que só vão lá di zer
”amém“, de acor do com as di re tri zes tra ça das pelo pró -
prio Go ver no – e os Go ver na do res da re gião.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Ouço V. Exª, Se na dor Ney Su as su na, que é
do Nor des te e sabe as nos sas de fi ciên ci as e quan to
isso vai pe sar no de sen vol vi men to da nos sa re gião.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, não po de ria ser mais pró prio o dis cur so de V. Exª
hoje. Esse é um as sun to que pre o cu pa to dos os nor des -

ti nos e to dos os Par la men ta res nor des ti nos. Pen so que
hou ve pou ca aten ção. De ve ria ter ha vi do uma re u nião
da Ban ca da nor des ti na; o Mi nis tro ou o Pre si den te de -
ve ria ter fe i to uma re u nião com a nos sa Ban ca da de De -
pu ta dos e Se na do res, para nos dar in for ma ções, pelo
me nos. Nós, que re pre sen ta mos o povo, se quer sou be -
mos dis so, a não ser com o fato con su ma do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com a me di da pro vi só ria.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – A mes ma
co i sa ocor reu, no bre Se na dor, em re la ção aos Go ver -
na do res. Os Go ver na do res tam bém não fo ram in for -
ma dos das mi nú ci as; to ma ram co nhe ci men to de po is
do fato ocor ri do. E nós, que re pre sen ta mos nove
Esta dos – por tan to, 27 Se na do res e mais de 200 De -
pu ta dos –, se quer fo mos in for ma dos. Ou tra pre o cu -
pa ção que te nho é que pa re ce que o nome ”agên cia“
vai re sol ver to dos os pro ble mas da Na ção. Até me
lem bra o mo men to em que sur giu o pert/CPM. Di -
zia-se: ”Va mos fa zer um pert/CPM, que isso será re -
sol vi do“. É um mi la gre! Os bra si le i ros têm essa ma nia
de atri bu ir a cer tas pa la vras, a cer tas mo da li da des,
um mi la gre. Vai-se cri ar uma agên cia. Será uma
agên cia que se vai re u nir duas ve zes por ano? Nós já
es ta mos com a seca ver de na Pa ra í ba...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O Con se lho De li be ra ti vo é que se vai re u nir
duas ve zes por ano.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – O Con se -
lho De li be ra ti vo da Agên cia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
–SE) – Da Agên cia.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Para dis -
cu tir os gran des pro ble mas.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Os gran des pro ble mas da re gião.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Ou seja, o
po der de prín ci pe vai per ma ne cer aqui em Bra sí lia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Em Bra sí lia.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Nos ga bi -
ne tes com ar-condicionado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor Ney Su as su na, tam bém a re ti ra da
dos in cen ti vos fis ca is re pre sen ta va 18% do Impos to
de Ren da. E, ago ra, eles tri tu ra ram isso. O in cen ti vo
fis cal foi subs ti tu í do por ver ba or ça men tá ria. Ora, é o
Orça men to; o Go ver no vai co lo car isso quan do qui ser!

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, aqui há a as si na tu ra de mais de 200 Par la men -
ta res, de pra ti ca men te to dos os Se na do res do Nor -
des te e de to dos os De pu ta dos. Se quer hou ve uma
res pos ta a esse ma ni fes to. A res pos ta foi uma me di da 
pro vi só ria fria, que can ce lou sem dis cus são, deu o
po der de prín ci pe aos bu ro cra tas de Bra sí lia. E aca -
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bou. Então, co me ço a fi car pre o cu pa do com es tas
duas ques tões: com o mo dus fa ci en di, a ma ne i ra
como foi fe i ta, e com o mi la gre da agên cia. Não sei se
vai ha ver a pos te ri o ri, mas, no mo men to, es tou cho -
ca do e tris te de ver como nós, do Nor des te ou da
Ama zô nia, so mos tra ta dos como ci da dãos de se gun -
da ca te go ria nes ta Re pú bli ca, que de via pelo me nos
res pe i tar onde ocor reu o pri me i ro ci clo eco nô mi co e o
se gun do ci clo, que foi o da bor ra cha. Fi nan ci a mos o
Sul e o Su des te e, no fi nal da his tó ria, fo mos tra ta dos
como se não exis tís se mos, como se fôs se mos res tos
de um país que de ve ria ter so li da ri e da de en tre seus
mem bros. Mu i to obri ga do. Pa ra béns!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Ney Su as su na.

Já con cluo o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si -
den te. Já não bas tam os re cur sos que são di ri gi dos
pelo BNDES. Mais de 50% dos re cur sos do BNDES
são apli ca dos na Re gião Su des te, e, ago ra, o Go ver -
no, não sa tis fe i to, re ti ra os in cen ti vos fis ca is a pre tex to 
da cor rup ção que exis te no Bra sil. Ora, Sr. Pre si den te, 
já tive opor tu ni da de de afir mar aqui que, se com o
pre tex to da cor rup ção aca bar-se com tudo, até a pró -
pria Re pú bli ca está cor ren do pe ri go.

O Go ver no agiu pre ci pi ta da men te, de for ma de -
su ma na, por que está mal tra tan do a re gião mais po -
bre do Bra sil, que é o Nor des te. É um des res pe i to aos
De pu ta dos. Não faço par te da Ban ca da do Go ver no,
mas esse é um des res pe i to aos seus ali a dos na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e no Se na do. Ne nhum de les foi
con sul ta do. Essa é uma pro va de que o Se nhor Fer -
nan do Hen ri que age como se fos se um di ta dor na de -
mo cra cia. Usan do o po der dis cri ci o ná rio da me di da
pro vi só ria, re sol ve aca bar com dois ór gãos que são
fun da men ta is para o de sen vol vi men to des sas re -
giões mais po bres.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, a Sra. Mar lu ce Pin to, su plen -
te de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro -
go, de ofí cio, a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos,
para as co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral 
por cin co mi nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sei que pode
pa re cer exa us ti vo, re pe ti ti vo, o as sun to que pre ten do
abor dar: Ca lha Nor te.

Ain da há pou co, os Par la men ta res do Nor te e do 
Nor des te aqui sol ta ram suas vo zes em fun ção da pre -
o cu pa ção para com suas re giões, às ve zes aban do -

na das, es que ci das. E, hoje, tal vez, quem sabe, es -
sas re giões não dis põem de um pro gra ma com a fi -
na li dade do Pro gra ma Ca lha Nor te, que, como V.
Exª sabe, co me çou com o tí tu lo de pro je to e hoje é
um pro gra ma.

Por que vol to à tri bu na? Por que, em ou tra opor -
tu ni da de, dali, no tem po em que me per mi tia abor dar,
por que me ca bi am 20 mi nu tos, fiz uma de nún cia de
que um burocra ta do Te sou ro Na ci o nal que ria aca bar
com o Pro gra ma Ca lha Nor te. E o fez de for ma gra du -
al, por meio da re du ção de ver bas or ça men tá ri as, até
que, no ins tan te da de nún cia, a ver ba es ta va re du zi da
a zero. Qu an do isso acon te ceu, nós, os co le gas que
com põem a Co mis são de Re la ções Exte ri o res – e aqui 
cito no mi nal men te dois que se en con tram pre sen tes, a 
Se na do ra Mar lu ce Pin to e o Se na dor Tião Vi a na –,
com os de ma is co le gas, con se gui mos apro var na que -
la Co mis são re cur sos para o pro gra ma nos anos 2000
e 2001. Isso de ri va va de uma emen da apre sen ta da
pela Co le ga Mar lu ce Pin to e re fe ren da da por to dos
nós. Foi uma luta gran de, di fí cil, exa us ti va, mas con se -
gui mos alo car es ses re cur sos – algo em tor no de R$17 
mi lhões – para o pro gra ma. Para o que se vê nes te
País, R$17 mi lhões para um pro gra ma des sa en ver ga -
du ra é sim ples men te uma quan tia ir ri só ria, que não
aten de se quer a um ter ço das ne ces si da des, por aque -
le vazio imen so que ali se en con tra.

Sr. Pre si den te, o que é mais gra ve, para pi o rar
essa si tu a ção, é que a ver ba des ti na da à im plan ta ção
da in fra-estrutura bá si ca dos Mu ni cí pi os – pos tos de
sa ú de, es co las em co mu ni da des ca ren tes, re pa ra ção 
de pe que nas es tra das vi ci na is e ma nu ten ção de ins -
ta la ções es sen ci a is à vida das co mu ni da des – foi de
ape nas R$8 mi lhões, para aten der cer ca de 37 Mu ni -
cí pi os. Vou re pe tir a quan tia: R$8 mi lhões para aten -
der 37 Mu ni cí pi os ca ren tes, onde a mi sé ria ron da,
onde as ne ces si da des se am pli am, onde o povo cada
vez mais ca re ce des sa as sis tên cia. E a re du ção che -
gou a esse ní vel. Po der-se-ia ar gu men tar que es ses
re du zi dos R$8 mi lhões po de ri am mi no rar os so fri -
men tos, mas – pas mem, pois é esta a ano ta ção que
te nho à mi nha fren te –, dos R$8 mi lhões, R$3 mi lhões 
fo ram li be ra dos, por que o res tan te foi con ti gen ci a do
pelo Go ver no Fe de ral e pelo Mi nis té rio da De fe sa.

Ora o que se re gis tra aqui é que há uma ne ces -
si da de ur gen te de que pelo me nos es ses mí se ros
R$8 mi lhões se jam li be ra dos des de já, uma vez que
exis tem de ze nas de pro je tos dos Mu ni cí pi os so li ci tan -
do aten di men to pelo Ca lha Nor te.

Fa çam ou vi dos de mer ca dor! Não dêem aten -
ção à área! À me di da que o País se des na ci o na li za,
que a so be ra nia re la ti va é de can ta da aqui a cada ins -
tan te, é pre ci so que se po nha este tí tu lo: o Bra sil pre -
ci sa do Pro gra ma Ca lha Nor te, mas nos sa so be ra nia
pre ci sa mu i to mais dele.
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Por tudo isso, Sr. Pre si den te, que ro pe dir a V. Exª
que man de ex tra ir có pia des te meu pro nun ci a men to,
en ca mi nhan do-o ao Mi nis té rio da De fe sa, como
quem apon ta ca mi nhos e in di ca so lu ções, a fim de
que o Pro gra ma Ca lha Nor te não seja es tan ca do no
mo men to em que mais aque la re gião e os Mu ni cí pi os
po bres dele pre ci sam.

É o re que ri men to que for mu lo ao fi nal des te
meu pro nun ci a men to a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão ) – Se na dor 
Ber nar do Ca bral, o re que ri men to de V. Exª será aco -
lhi do pela Mesa e en ca mi nha do àque le Mi nis té rio, na
for ma re gi men tal.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, pela Li de ran ça do PMDB, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão ) – Aten de -
rei V. Exª logo após as co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá
por cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB  RR. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra
para re gis trar a im por tân cia da Uni ver si da de Fe de ral
de Ro ra i ma, im plan ta da em 1990, quan do fui Go ver -
na dor, cons ci en te que es ta va da im por tân cia e do
sen ti do de trans for ma ção que aque la uni ver si da de fa -
ria no Esta do. 

No en tan to, de 1990 para cá, a Uni ver si da de
tem so fri do per cal ços fun da men ta is na sua es tru tu -
ra ção. Por con ta dis so, o Re i tor so li ci tou ao Mi nis tro
Pa u lo Re na to a con tra ta ção ime di a ta de 120 pro fes -
so res efe ti vos, a fim de su prir as de fi ciên ci as e fa zer 
com que pos sa im ple men tar os seus cur sos da for -
ma con di zen te como es pe ram os alu nos e a so ci e -
da de. 

Nes te mo men to, re gis tro a im por tân cia da ques -
tão e tam bém mi nha car ta en ca mi nha da ao Mi nis tro
Pa u lo Re na to, no sen ti do de pri o ri zar a con tra ta ção
des ses pro fes so res, den tro da ur gên cia e dos qua -
dros de pro ce di men tos do Mi nis té rio na con tra ta ção
de pro fes so res fe de ra is.

Por tan to, fica aqui o ape lo ao Mi nis tro Pa u lo Re -
na to no sen ti do de que dê a con di ção para que a Uni -
ver si da de Fe de ral se es tru tu re não só fi si ca men te,
mas tam bém quan to ao seu cor po do cen te, efe ti van -
do-se a con tra ta ção des ses 120 pro fes so res.

So li ci to a V. Exª a trans cri ção nos Ana is des ta
Casa do meu ofí cio, da cor res pon dên cia e de todo o
le van ta men to téc ni co fe i to pelo Re i tor e en ca mi nha do 
ao Mi nis té rio da Edu ca ção.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

Of. nº 068/01 — GSRJ

Bra sí lia, 27 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor

Dr. Pa u lo Re na to Sou za

Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção

Bra sí lia – DF

Se nhor Mi nis tro,

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci -

tar o seu va li o so apo io ao ple i to da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i -

ma, que pre ten de au to ri za ção do Mi nis té rio da Edu ca ção, com vis -

tas à con tra ta ção de 120 pro fes so res efe ti vos, para mi no rar a ca -

rên cia de do cen tes na que la ins ti tu i ção de en si no su pe ri or, que,

mal gra do to das as di fi cul da des por que tem pas sa do, des de sua

im plan ta ção é, hoje, mar co de suma im por tân cia para a edu ca ção,

na que le Esta do e na Ama zô nia.

Envio, ane xos, por có pi as, ofí ci os en ca mi nha dos a Vos sa

Exce lên cia e a mim, pelo Mag ní fi co Re i tor da que la Uni ver si da de.

Cer to de sua com pre en são e do aco lhi men to que o as sun to

terá pe ran te os ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio da Edu ca ção, agra -

de ço, an te ci pa da men te, a Vos sa Exce lên cia pelo aten di men to des -

te pe di do, apro ve i tan do a opor tu ni da de para re no var pro tes tos de

con si de ra ção e apre ço. – Se na dor Ro me ro Jucá.

Ofí cio Cir cu lar Nº 001/2001-GR

Boa Vis ta, 4 de abril de 2001

Exmº Sr.

Ro me ro Jucá Fi lho

Se na dor da Re pú bli ca

Bra sí lia – DF

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 pos si bi li da de de al -

can çar esta 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 do 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 en con tra-se so zi nha nes -
ta em pre i ta da. con vi da Vos sa Exce lên cia, 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 isto 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 à de man da de nos sa so ci e da de por edu ca -
ção su pe ri or pú bli ca.

So li ci ta mos a Vos sa Exce lên cia, o apo io ao ple i to fe i to ao

Mi nis tro da Edu ca ção, de con tra ta ção de 120 pro fes so res em re gi -

me de efe ti vi da de, (Vide ane xo) para aten der à de man da de ofer ta

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.
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Ofí cio nº 026/2001-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 le van 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-obrigatória 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 tem, 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 (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra, por cin co mi nu tos, ao Se na -
dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, faço
nes te mo men to um bre ve re gis tro da re a li za ção, em
Vi tó ria, no Esta do do Espí ri to San to, do XVI Con gres -
so Na ci o nal de He pa to lo gia, re a li za do nos dias 30 de
abril e 1º de maio, sob a res pon sa bi li da de da So ci e da -
de Bra si le i ra de He pa to lo gia, pre si di da pelo mé di co
ca pi xa ba Dr. Car los San do val Gon çal ves.

O even to, que con tou com a mi nha pre sen ça na
ses são de aber tu ra, re ves tiu-se do mais ab so lu to su -
ces so, con tan do com mais de 800 par ti ci pan tes de to -
dos os Esta dos bra si le i ros, nú me ro re cor de en tre os
even tos des sa na tu re za na área de He pa to lo gia. Par ti ci -
pa ram tam bém ci en tis tas de ou tros pa í ses, como Fran -
ça, Esta dos Uni dos, Ca na dá, Espa nha, e Argen ti na.

Os re sul ta dos do Con gres so fo ram par ti cu lar -
men te re le van tes na dis cus são e di fu são de no vos
mé to dos de pre ven ção e de te ra pêu ti ca para o con tro -
le de do en ças he pá ti cas crô ni cas, des ta can do-se a
pre ven ção das he pa ti tes B e C; a cons ci en ti za ção da
clas se mé di ca so bre a ne ces si da de de se fa zer um di -
ag nós ti co pre co ce da he pa ti te e da ado ção de te ra -
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pêu ti cas ade qua das para o tra ta men to de do en ças
he pá ti cas crô ni cas, seja a he pa ti te, a cir ro se ou ou -
tras do en ças he pá ti cas. O Con gres so tam bém ser viu
para aler tar as au to ri da des pú bli cas para a ne ces si -
da de de va ci na ção em mas sa con tra a he pa ti te B.

Ao fa zer este re gis tro, con gra tu lo-me com a So -
ci e da de Bra si le i ra de He pa to lo gia e com os co or de -
na do res da que le even to, den tre eles: Dr. Car los San -
do val Gon çal ves, Dr. Emí lio Ma me ri, Drª Ma ria da Pe -
nha Zago e Dr. Fa us to Lima Pe re i ra.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça ao 
no bre Se na dor Ney Su as su na. S. Exª dis põe de 5 mi -
nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, o as sun to Su dam e Su de ne nos pe -
gou de sur pre sa. Sa bía mos que se ria le va da a cabo
uma trans for ma ção; que se es tu da va trans for mar em
agên cia es ses dois ór gãos. Espe rá va mos que o ri tu al
fos se o de se con sul tar li de ran ças, con ver sar com De -
pu ta dos e Se na do res, dan do-se al gu mas in for ma -
ções e dis cu tin do-se, com a opi nião de to dos, uma
mo di fi ca ção. Nada dis so ocor reu.

Uma me di da pro vi só ria de ter mi nou o que se te -
ria de fa zer, e ne nhu ma con sul ta, como se nós não
exis tís se mos, os Go ver na do res não exis tis sem e ne -
nhu ma li de ran ça exis tis se na que le vá cuo que for ma o 
Nor des te e o Nor te do País.

É ób vio que nin guém está fe liz. Eu, por exem plo, 
es tou ex tre ma men te cons tran gi do, cha te a do e de pri -
mi do, por que isso não é for ma de se tra tar mais de 1/3 
da po pu la ção bra si le i ra.

Enten de mos que acon te ce ram co i sas er ra das,
que pre ci sam ser apu ra das. Os cul pa dos têm de ser
pu ni dos, mas não se pode pu nir, do dia para a no i te,
ins ti tu i ções que pres ta ram ser vi ço, mo di fi can do-se
re gras que fo ram ex tre ma men te ra zoá ve is para a
nos sa Re gião e para a Re gião Nor te do País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, nós, na Co mis são de
Fis ca li za ção, apre sen ta re mos re que ri men to, fa zen do
tam bém a nos sa par te na apu ra ção dos que são cul -
pa dos no caso Su dam e Su de ne. Va mos ini ci ar, com
toda cer te za, uma in ves ti ga ção, em pro fun di da de, no
Se na do da Re pú bli ca. Esses re que ri men tos se rão
apre sen ta dos na pró xi ma se ma na, quan do va mos co -
me çar a agir para se pa rar o joio do tri go, para não dar
a im pres são de que to dos os que re pre sen tam as
ban ca das do Nor te e o Nor des te são pes so as ini dô -
ne as. Não! Lá há mi lhões de pes so as de bem. Se al -

guns não o fi ze ram, que se jam apon ta dos, mas que -
re mos mais res pe i to do Go ver no cen tral para com os
nor des ti nos e para com os nor tis tas.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do  DF. 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 vida e as cir -
cuns tân ci as mu i tas ve zes im pe dem que de ci sões
ama du re ci das pos sam con ti nu ar a di ri gir a nos sa
exis tên cia. Uma das co i sas que ja ma is quis ser na
vida foi jul ga dor – jul gar o pró xi mo. Con si de ro essa
uma das mais an gus ti an tes e di fí ce is ta re fas. Três ou
qua tro ve zes tive de jul gar. Fui sor te a do para com por
o júri e, em to das as ve zes, ape sar de não ser es pí ri ta, 
ab sol vi os réus. Para mim, re al men te, é mu i to di fí cil,
por que sei que sou – como to dos so mos ou pre ten de -
mos ser – um cris tal. Mas, como ho mem, sou um cris -
tal cin di do; é a ci são que co me ça nas nos sas per nas.
É a fra gi li da de da que le cris tal cin di do ou da que la ten -
ta ti va de se cons ti tu ir num cris tal, mas que é cin di do,
de fe i tu o so; como o ser que anda e que se move, cada
pas so que da mos não pas sa de uma que da in ter rom -
pi da. So mos se res du a is, cin di dos. Não há nin guém
puro. E, por isso, é di fí cil jul gar o pró xi mo.

Algu mas pes so as pa re cem con si de rar fá cil jul -
gar al guém. Por exem plo, o jor na lis ta Cláu dio Hum -
ber to, que fu giu da Casa da Din da, ami cís si mo de PC
Fa ri as e da cor ja toda, ago ra se trans for ma num jul ga -
dor de to dos. Ten do se in fil tra do no jor na lis mo fá cil,
esse Sr. Cláu dio Hum ber to, tem pos atrás, dis se que
eu sou o La u ro Pas cho al, com pa ran do-me àque le Hil -
de bran do Pas cho al que usa va ser ra elé tri ca para fa -
zer a sua po lí ti ca e os seus atos atra bi liá ri os lá não sei 
onde. Pois bem, de acor do com Cláu dio Hum ber to,
sou o tal do Pas cho al. Não o pro ces sei, não dei ou vi -
dos a esse pre ten so jor na lis ta que, pa re ce-me, no
tem po do Col lor, foi por ta dor de men ti ras col lo ri das. 

Ago ra, na Tri bu na de hoje, na pri me i ra pá gi na,
ele afir ma que vou vo tar a fa vor do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães e que te ria re ce bi do on tem um te -
le fo ne ma. Ontem, pa re ce-me, não dei ne nhum te le fo -
ne ma. Hoje de ma nhã, já dei uma des sas en tre vis tas
por te le fo ne. Mar quei uma hora com o jor na lis ta que
me te le fo nou hoje cedo, mas on tem, pa re ce-me, não
tive opor tu ni da de de te le fo nar para nin guém. E este
Sr. Cláu dio Hum ber to, fo fo que i ro pro fis si o nal, men ti -
ro so, ca na lha, vem, de novo, mor der meu cal ca nhar,
ago ra di zen do que uso mo tos ser ra. 
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Uma vez – isso não sai da mi nha me mó ria; eu
de ve ria ter oito anos de ida de –, vol tan do da es co la,
pe guei um es ti lin gue e ati rei em um pas sa ri nho. Por
azar meu, acer tei. Fui lá ver o pás sa ro mor to. Esse
pás sa ro, até hoje, de po is de 64 anos, es vo a ça e se
bate di an te da mi nha me mó ria e da mi nha sen si bi li da -
de. Nun ca es que ci o cri me que co me ti con tra o pas sa -
ri nho. E uma pes soa como essa é que é acu sa da pelo 
jor nal do Sr .Cláu dio Hum ber to de usar mo tos ser ra
con tra não-sei-quem. Só se fos se con tra ele, o que
se ria mais per to de uma jus ti ça!

Pois bem, mais uma vez o Sr. Cláu dio Hum ber -
to, que se diz jor na lis ta, men te. Não vou per der meu
tem po e uma par te da mi nha so bre vi da, que para mim 
é mu i to va li o sa – quan to mais rara, mais es tre i ta, mais 
li mi ta da a so bre vi da, mais va li o sos são os dias –, com 
esse su je i to. 

Di ver sas ve zes elo gi ei ACM – não tan to quan to,
por exem plo, os Srs. José Ge no í no e Alo í zio Mer ca -
dan te, am bos do PT, o fi ze ram ou quan to ou tros tan -
tos pe tis tas o fi ze ram. Mas o elo gio a ACM não foi elo -
gio, foi o re co nhe ci men to de que o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, en quan to Pre si den te des ta Casa,
ti nha uma pre o cu pa ção pre cí pua: a de man ter a ima -
gem já tão aba la da, tão cons pur ca da do Se na do Fe -
de ral. O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães nun ca
me cor tou a pa la vra. Ao con trá rio, um dia eu lhe per -
gun tei de quan tos mi nu tos ain da dis pu nha e ele me
res pon deu: ”V. Exª é o se nhor do tem po“. Re ce bi ain -
da ou tras inú me ras gen ti le zas. Para mim, ha via o
ACM ter nu ra, que ti nha ad mi ra ção por mim. Tal vez
isso te nha ca u sa do in ve ja ao Sr. Cláu dio Hum ber to. 

Além do mais, ele sabe que, aqui em Bra sí lia,
ele gi-me con tra tudo e con tra to dos, con tra os jor na is
que me ca lu ni a vam – como ago ra um ou tro tal de
André, do Cor re io Bra zi li en se, que num dia me en -
tre vis tou qua tro ve zes. Ele que ria não me en con trar
por que já ti nha uma man che te pre pa ra da: ”La u ro
Cam pos su miu“. Ele te le fo nou qua tro ve zes para fa -
zer uma só en tre vis ta, e eu res pon di as qua tro ve zes.
Só que, na úl ti ma vez, em te le fo ne ma às onze ho ras
da no i te, que ria man dar um fo tó gra fo a mi nha casa.
Aten di, mas dis se que não era hora de ti rar fo to gra fia.
Pa ra ram um car ro des se jor nal na mi nha por ta por
qua tro ho ras para me vi gi ar, para sa ber onde é que eu 
não es ta ria em de ter mi na do mo men to para apli car a
man che te pré-fabricada a meu res pe i to, di zen do que
sou au sen te. Esque cem-se, po rém, que apre sen tei
mais de cin qüen ta pro je tos de lei, que fiz dis cur sos
que, pu bli ca dos, já con tam 1.643 pá gi nas. Esque -

cem-se de tudo para re for çar a ima gem
pré-fabricada, com pra da e ven di da. 

Fui o mais vo ta do de Bra sí lia an tes do Se na dor
Luiz Este vão, sem gas tar nada, a par tir de uma cor ne -
ta, sem nun ca ter fe i to um out do or, sem nada. Isso ir -
ri ta, sei dis so, isso en cres pa as cons ciên ci as mal for -
ma das, de for ma das, como é o caso do Sr. Cláu dio
Hum ber to.

Pois bem, eu gos ta ria de me re ser var, de re ser -
var a mi nha de cla ra ção de voto na Co mis são de Éti ca
do Se na do para de po is, pelo me nos, da aca re a ção
que te re mos hoje. Pos so mu dar de idéia até a hora do
voto e é por isto que o voto, nes ses ca sos, deve ser
se cre to.

Uma men ti ra des sas di vul ga da no jor nal, uma
ale i vo sia des sas pu bli ca da pode oca si o nar um dano
ma i or do que aque le que se ria de se es pe rar. Não se
deve es que cer que os dois Se na do res ain da têm um
pra zo, até que seja pro fe ri do o pa re cer por par te do
Re la tor, para re sol ver se re nun ci am ou não. Ou seja,
eles po dem re nun ci ar – e isso é um di re i to de les – até
an tes que o Re la tor pro fi ra a sua sen ten ça.

No en tan to, se os Se na do res Anto nio Car los
Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da le rem na co lu ni -
nha de fu tri cas e fo fo cas des se co lo ri do fu gi ti vo da
casa da Din da, di fa ma dor pro fis si o nal, um dos mais
ab je tos se res de que te nho co nhe ci men to – nun ca o
vi, mas sei pelo que leio nos jor na is, e ele fre qüen ta
vá ri os jor na is, que é um dos mais ab je tos se res hu -
ma nos de que já sou be da exis tên cia – que vou vo tar
a fa vor de um ou de dois de les, e digo isso por que de
acor do com os ru mo res que ouvi por aí, há sete Se na -
do res de ci di dos a cas sá-los e sete Se na do res de ci di -
dos a ab sol vê-los, o meu voto se ria mu i to im por tan te,
se ria de ci si vo, se ria o oi ta vo voto, ou para um lado ou
para o ou tro. Por tan to, se acre di ta rem nes sa no tí cia,
ob vi a men te os Se na do res, que po de ri am es tar pre -
ten den do re cor rer à re nún cia do seu man da to, de i xa -
rão de fa zê-lo, e, nes se sen ti do, se rão pre ju di ca dos,
por que não se va le rão do di re i to de re nún cia es pe ran -
do que eu vote a fa vor de les, e as sim se rão cas sa dos
de fi ni ti va men te.

Con si de ro isso, por tan to, uma fal ta de res pon -
sa bi li da de to tal por par te de re pór te res que se di zem
jor na lis tas. Isso não é jor na lis mo; são re pór te res, são
fo cas e o se rão até a mor te. Vão en ve lhe cen do, en ve -
lhe cen do, mas, em ter mos de jor na lis mo, con ti nu a rão 
e mor re rão fo cas do ba i xo jor na lis mo, o que é mu i to
pior do que o ba i xo me re trí cio.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
La u ro Cam pos, V. Exª me con ce de um apar te?
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O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Ouço V. Exª, Se na dor Gil vam Bor ges.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
La u ro Cam pos, as con si de ra ções na co lu na do jor na -
lis ta Cláu dio Hum ber to não me re ci am de ma ne i ra ne -
nhu ma uma res pos ta à al tu ra, por que V. Exª tem es tir -
pe, o que nós do Se na do res pe i ta mos. V. Exª tam bém
fala da du a li da de e tem um acer vo in te lec tu al e mo ral
re co nhe ci do, e por tal re co nhe ci men to re ce beu do
Dis tri to Fe de ral uma vo ta ção ex pres si va. Por tan to,
esta Casa não só lhe pres ta re ve rên cia, mas o res pe i -
ta mu i to. Assim sen do, o jor na lis ta Cláu dio Hum ber to,
ao te cer as suas con si de ra ções em sua co lu na, de i xa
de ser ele gan te, por que V. Exª é um re fe ren ci al no Se -
na do Fe de ral. Mu i to nos hon ra a opor tu ni da de de
con vi ver com V. Exª e ver a sua atu a ção aqui. Qu e ro,
pois, con gra tu lar-me com V. Exª e re pu di ar esse tipo
de com por ta men to com um ho mem da sua es ta tu ra,
da sua ida de, da sua ex pe riên cia, da sua vida pú bli ca. 
É re al men te la men tá vel esse fato.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Agra de ço mu i to a gen ti le za do apar te de V. Exª.

Re al men te, es tou di zen do que esse as pec to da
du a li da de exis te em to dos os se res hu ma nos. Du ran -
te dois anos, con vi vi com o Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, e, em bo ra já ti ves se uma má von ta de, um 
pre con ce i to em re la ção a S. Exª, o que fa ria com que
o meu jul ga men to fos se ne ga ti vo, con trá rio a S. Exª,
per ce bi que S. Exª aqui de fen deu, du ran te todo o tem -
po em que es te ve à fren te da Pre si dên cia des ta Casa, 
in clu si ve por meio do que eu cha mei de di ta du ra com -
par ti lha da en tre S. Exª e o Se nhor Fer nan do Hen ri que 
Car do so, a ima gem do Se na do.

No en tan to, no fi nal, par ti ci pou des se in fe liz epi -
só dio da que bra de si gi lo do pa i nel. Se ti ves se fi ca do
ape nas na lis ta, ou seja, se a re fe ri da lis ta não se ti -
ves se trans for ma do em um dos siê usa do para di fa -
mar, por exem plo, a Se na do ra He lo í sa He le na, eu se -
ria ca paz de re le var a con du ta, o pas so em fal so dado
pelo Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães. Mas o
pro ces so de vi o la ção che gou ao fi nal, e só uma pes -
soa foi atin gi da – uma só pes soa –, mas uma pes soa,
um ser hu ma no que tem o di re i to à sua dig ni da de, à
sua in te gri da de.

Des se modo, con si de ro gra vís si mo o que, in fe -
liz men te, ocor reu nes se fi nal da pre sen ça do Se na dor 
Anto nio Car los Ma ga lhães nes te Se na do.

Não gos ta ria e não vou adi an tar o meu voto,
ape sar das pro vo ca ções de cláu di os hum ber tos e de
seres me no res – me nor do que ele não, por que isso é
di fí cil de en con trar – mais ou me nos da sua di men são.

O pro ces so de que bra do si gi lo do pa i nel che -
gou até o fim. Foi co me ti do o ato fi nal que fe cha a
ação de le té ria, a ação de so nes ta, a ação que re al -
men te cons ti tui uma que bra do de co ro par la men tar.
Gos ta ria mu i to que isso não ti ves se acon te ci do, por -
que apren di a ad mi rar e res pe i tar um ou tro lado do
ex-Presidente Anto nio Car los Ma ga lhães. So mos se -
res du a is; nin guém é in con sú til e nin guém é com ple -
ta men te cri mi no so, nem o Sr. Cláu dio Hum ber to con -
se guiu ser com ple ta men te cri mi no so, com ple ta men te 
des qua li fi ca do. Se eu es ti ves se jul gan do o Sr. Cláu dio 
Hum ber to tal vez en tras se na dú vi da, per ce bes se al -
guns tra ços po si ti vos na que le fo ra gi do da casa da
Din da. Mas, in fe liz men te, o Sr. Cláu dio Hum ber to tem
mais agi li da de do que o tra fi can te Fer nan di nho Be i -
ra-Mar, pois ain da não foi le va do às bar ras do tri bu nal.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, no bre Se na dor?

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Con ce do um apar te ao meu exem plar ex-colega de
Par ti do, o Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Meu caro
Se na dor La u ro Cam pos, que ro ape nas de i xar bem
pre sen te a mi nha so li da ri e da de a V. Exª e di zer que
sou da que les que têm ab so lu ta con vic ção de que o
seu voto sem pre foi e sem pre será, en quan to no exer -
cí cio do seu man da to, fru to ex clu si vo de sua cons -
ciên cia, de sua co e rên cia de vida pú bli ca, par la men -
tar, de um pen sa dor da vida. A sua co e rên cia e a sua
in te gri da de são um pa ra le lo do seu pró prio oxi gê nio.
Não con si go ima gi nar V. Exª que bran do a sua cons -
ciên cia, a sua in te gri da de e con ti nu an do a res pi rar.
Então, te nho ab so lu ta tran qüi li da de e re for ço aqui a
cer te za de que o voto de V. Exª será fru to ex clu si vo da 
sua cons ciên cia e co e rên cia. La men to que a im pren -
sa não exer ça o có di go de éti ca com a mes ma ri gi dez
que co bra do Se na do Fe de ral, ten do em vis ta que ati -
tu des como a des se jor na lis ta con ti nu am a se re pe tir,
como se ele não me re ces se uma pu ni ção éti ca tam -
bém por uma trans gres são mo ral como a que pra ti ca
con tra V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
O que de se jo, Se na dor Tião Vi a na, é con ti nu ar res pi -
ran do até o fi nal dos meus dias, e res pi rar nes se sen -
ti do que V. Exª aca ba de cri ar com as suas pa la vras.

Agra de ço mu i to a ma ni fes ta ção de V. Exª.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.
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A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor La u ro Cam pos, quan do es ta va che gan do ao ple -
ná rio, per gun tei ao Se na dor Tião Vi a na o mo ti vo que
o le vou à tri bu na. S. Exª não teve nem tem po de me
con tar e não sei qual o teor da nota pu bli ca da. Mas,
qual quer que seja o con te ú do da nota que te nha pro -
vo ca do ir ri ta ção em V. Exª, em fun ção de uma ques -
tão de con du ta éti ca, é des ca bi da, por que to dos co -
nhe ce mos o seu com por ta men to e as suas ati tu des
nes ta Casa, como tam bém o ri gor com que V. Exª tra -
ta as ques tões do Có di go de Éti ca e De co ro Par la -
men tar. V. Exª sabe, até pelo ca ri nho, pelo amor e pela 
con fi an ça que te nho para con ver sar e de sa ba far com
V. Exª, o quan to as es pe cu la ções, as fa las, a co var dia, 
a men ti ra tam bém já me ma chu ca ram pro fun da men -
te. O que ti nha que acon te cer já acon te ceu. Eu dis se
on tem no Pro gra ma do Jô – a quem te nho a obri ga -
ção de agra de cer, por que ele foi mu i to pa ci en te e ca ri -
nho so co mi go – que já fui ao topo da mon ta nha da in -
dig na ção e ao fun do do poço da tris te za. Ago ra es tou
no equi lí brio, na que le mo men to em que po de mos di -
zer: ”pode vir quen te que eu es tou fer ven do“. Estou no 
pon to em que gos to de es tar. Espe ro que de po is des -
sa his tó ria toda o povo bra si le i ro não veja a ne ces si -
da de de cons tru ir dois ane xos, um per to do Con gres -
so Na ci o nal e o ou tro per to do Pa lá cio do Pla nal to.
Um de les fun ci o na ria como um mi ni-Carandiru, no
qual se po de ria apri si o nar as pes so as mais fa cil men -
te, em fun ção da pro xi mi da de fí si ca, e o ou tro, como
um gi gan tes co divã, onde as pes so as pu des sem re -
sol ver seus gi gan tes cos pro ble mas. Por tan to, com
este apar te, que ro sim ples men te com par ti lhar aqui lo
que to dos nós sa be mos. Se há um tema em que não
pode ha ver es pe cu la ção é o voto de V. Exª, ten do em
vis ta a con du ta ri go ro sa que V. Exª tem tido nes ta
Casa.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Agra de ço a gen ti le za de V. Exª. Até iria co men tar so -
bre as nos sas afi ni da des, mas não o fiz por ca u sa da -
que les que an dam pro cu ran do chi fre em ca be ça de
ca va lo e que têm medo de tudo, são co var des. A pro -
pó si to da in ter ven ção de V. Exª, me veio à me mó ria
uma co lo ca ção que fiz em um dis cur so ou em um
apar te ao Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães. Fa -
lei para S. Exª que tí nha mos vá ri as afi ni da des. Tí nha -
mos 72 anos de ida de, eu e ele. Nós dois éra mos di a -
bé ti cos, ou tra afi ni da de. So mos sa fe na dos, tam bém
ou tra afi ni da de. E pa rei por aí, não quis apro fun -
dar-me em des co brir ou tras afi ni da des além des sas
que nos li gam. 

De modo que não te nho medo. Tive mu i to medo
no tem po dos mi li ta res, quan do es ta va so zi nho e fui
ame a ça do de mor te. Nun ca ti nha dado um tiro na mi -
nha vida e re ce bi ame a ças de mor te. Fui acon se lha do 
a pro cu rar o Fer nan do Hen ri que Car do so, em São
Pa u lo. Pro cu rei-o e ele me dis se: La u ro, nun ca vi nin -
guém tão ame a ça do quan to você. Estou indo ago ra
para os Esta dos Uni dos; se pu der, vou le vá-lo co mi go. 
Então, tive medo. A mi nha pres são foi a vin te, di an te
das ame a ças de mor te. Ago ra, medo de Cláu dio
Hum ber to? Isso nun ca. E tam bém não te nho medo do 
ACM. Por isso, pos so cons ta tar al gu mas afi ni da des
com S. Exª – não vou achar que es tou sen do hip no ti -
za do por ele – e con ser var a mi nha in te gri da de, a mi -
nha dig ni da de e, as sim, pro cu rar, até o fi nal, cri ar a
pos si bi li da de de dar o voto mais isen to, mais ho nes to
e mais jus to que eu seja ca paz de dar.

Não pos so di zer ain da an tes des sa aca re a ção,
que vai acon te cer hoje à tar de, que a mi nha cons ciên -
cia já es te ja for ma da. Mas o Sr. Cláu dio Hum ber to,
sa fa do, tem o dom di vi na tó rio.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me um apar te, Se na dor?

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Pois não.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Tam -
bém que ro ex pres sar a mi nha so li da ri e da de a V. Exª,
pri me i ro, por que pude cons ta tar, em di ver sas no tas
re cen tes do jor na lis ta Cláu dio Hum ber to, que ele tem
tido pou quís si mo cu i da do, an tes de es cre ver, em sa -
ber se os fa tos que se rão pu bli ca dos em sua co lu na
são ou não ver da de i ros. Inú me ras ve zes ele tem es -
cri to a res pe i to de fa tos que não ocor re ram. De tal ma -
ne i ra que é pre ci so re gis trar que, da for ma como ele
con ti nua a agir – e já é de há mu i to tem po –, a sua co -
lu na pas sa a ser cada vez me nos acre di ta da. Inclu si -
ve, ago ra, quan do se re fe re a V. Exª. Ou tro as pec to é
a cer te za que pode ter o povo bra si le i ro em re la ção à
con du ta de V. Exª na de fe sa dos prin cí pi os éti cos da
mais alta re le vân cia. Des de que o co nhe ci, aqui nes ta
Casa, pude no tar sua pre o cu pa ção com os prin cí pi os
da éti ca e da mo ral, no sen ti do de que a nos sa con du -
ta como Se na do res seja prin ci pal men te ba se a da na
res pon sa bi li da de de ser mos sin ce ros, de di zer mos a
ver da de nos mo men tos de ma i or gra vi da de. Te nho a
cer te za de que V. Exª es ta rá for man do o seu jul ga -
men to, com base nos prin cí pi os que, a cada dia, tem
aqui de fen di do. Re ce ba mi nha so li da ri e da de, Se na -
dor La u ro cam pos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, a sua ma ni fes ta ção nos faz 
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lem brar que va mos for man do a nos sa per so na li da de
ao lon go da nos sa vida, prin ci pal men te pe los bons
exem plos que pro cu ra mos se guir. Embo ra V. Exª
seja mu i to mais novo que eu, pode es tar cer to de que
te nho tam bém pro cu ra do se guir seus exem plos. 

Por ou tro lado, exis tem os cláu di os hum ber tos,
que nos dão a som bra. Alguns nos dão a luz, que nos
atrai e pela qual te mos o tro pis mo; ou tros nos dão a
som bra, para sa ber mos que aqui lo nós não po de mos
fa zer, que aque le com por ta men to não pode e nem
deve ser imi ta do. Fe liz men te, te nho, aqui mes mo,
nes te mo men to, os dois es pe lhos: o es pe lho ilu mi na -
do e o es pe lho som brio de cláu di os hum ber tos, que
não de vem ser imi ta dos, se qui ser mos con du zir a
nos sa vida com o mí ni mo de éti ca. 

Ja ma is eu dis se que sou um ser per fe i to. Eu sou
um ser a pro cu ra de apre en der, a pro cu ra de des ven -
dar, a pro cu ra de apre en der e a pro cu ra da trans for -
ma ção da so ci e da de, que um dia fi ca rá li vre de vá ri as
co i sas: de pa i néis, de que bra de éti ca, de dí vi da ex -
ter na, de dí vi da pú bli ca, de ex plo ra ção, de po bre za e
de cláu di os hum ber tos. Aí, es ta re mos di an te de um
mun do re al men te que fez a su pe ra ção para uma so -
ci e dade me lhor.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor La u ro Cam pos, V. Exª me con ce de um pe que no
apar te?

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Pois não.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Sei que 
não é in ten ção de V. Exª, mas que ro tam bém de i xar
re gis tra da a mi nha opi nião, para que não se sa ta ni ze
uma úni ca pes soa. É cla ro que, quan do V. Exª fala o
nome de um jor na lis ta, e o faz no plu ral, é por que ele
não é o úni co. Co nhe ço vá ri os jor na lis tas dig nos.
Inde pen den te men te da que les que fa zem es sas no ti -
nhas su jas, em qual quer jor nal, como fi ze ram con tra
mim, eu con ti nuo de fen den do a li ber da de de im pren -
sa, que acre di to ser de fun da men tal im por tân cia. Não
ace i to ne nhu ma dis cus são so bre ”lei da mor da ça“ em
qual quer ins ti tu i ção, por que que ro cons tru ir a de mo -
cra cia. Mas que ro evi tar que, por usar um mes mo
nome mu i tas ve zes, se sa ta ni ze uma úni ca pes soa.
Pas sei por vá ri as si tu a ções du ran te esse tem po e
hou ve um jor na lis ta – de que nem lem bro o nome –,
que acom pa nha o Con gres so Na ci o nal há mais de 20
anos, que, quan do dis se ram que se ria pos sí vel mu -
dar o voto, ele dis se: ”Não, mas no Se na do não pode.
Se a Se na do ra dis se isso, não está fa lan do a ver da -
de, por que lá exis te a di gi tal“. Onde exis te essa tal di -
gi tal aqui? E ele nun ca re fez o que dis se. Ain da bem

que, além dos que fa lam ou re di gem uma nota por de -
sin for ma ção – por que, às ve zes, al guns acre di tam
mu i to na su pos ta ”fon te“, pen sam que nin guém age
de má-fé, e re gis tram es sas in for ma ções –, e dos que
agem de má-fé, exis tem vá ri as pes so as que tra ba -
lham, nes te País, de ma ne i ra sé ria, ho nes ta: são jor -
na lis tas, ho mens e mu lhe res, dig nos, sé ri os, que não
se cur vam a pro pi na zi nhas, a esse ne gó cio de fa lar
bem de um ou de ou tro, con for me con vém. Ain da
bem que há mu i ta gen te sé ria nes te País. Então, é
bom que não fi que mos fa lan do ape nas o nome de
uma pes soa, para não sa ta ni zá-la, pois sa be mos que
esse tipo de com por ta men to vá ri as pes so as, por aí
afo ra, têm.

O SR. LAURO CAMPOS (Sem Par ti do – DF) –
Não fa lei ape nas de um, fa lei de dois, tam bém de um
tal de André, um ”foca“ do Cor re io Bra zi li en se –
cre io que V. Exª não ou viu –, que me en tre vis tou. Ele
di vi diu a en tre vis ta em qua tro par tes. To das as qua tro
ve zes que ele me pro cu rou, eu es ta va lá. Con ver sei
com ele qua tro ve zes em um dia, e a man che te foi que 
eu era su mi do, que não era en con tra do e que eu es ta -
va, por tan to, ten do um man da to to tal men te va zio e
inú til. Esse tal de Andre zi nho, esse re pór ter, me deu o 
úl ti mo te le fo ne ma às 11 ho ras da no i te, para ver se
po dia con fir mar a mi nha au sên cia. Às 11 ho ras da no -
i te, de po is de fa lar co mi go qua tro ve zes du ran te o dia
e de me en con trar qua tro ve zes para uma en tre vis ta,
mas ele que ria jus ti fi car a man che te que já ti nha fe i to:
que eu era au sen te.

Esses ti pos de co i sas acon te cem, es sas de for -
ma ções, tal vez por que a ma i or ra i va des se pes so al
seja pelo fato de eu ter sido ele i to com o ma i or nú me -
ro de vo tos em Bra sí lia, por duas ve zes. Em duas ele i -
ções, eu tive mais vo tos do que to dos os can di da tos
do PT jun tos. De modo que eu não sou Se na dor de
Par ti do. Àque les que es tão fa lan do nis so, ten tan do
apro var uma lei nes se sen ti do, digo que, para mim,
não ser ve.

Tive mais vo tos do que to dos os can di da tos do
Par ti do jun tos em duas ele i ções, sem di nhe i ro, sem
im pren sa, sem nada.

A pro pó si to de Par ti do, o Col lor de mons trou
que, ape sar de ter um par ti do zi nho in sig ni fi can te, de
cujo nome nin guém mais se lem bra, che gou à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. Isso des mo ra li za os Par ti dos,
que se ima gi nam do nos dos vo tos e do po der, quan do 
na re a li da de não o são. E o Col lor pro vou isso. 

A im pren sa tam bém se ima gi na as sim. Mas não
en ten do como é que pode a im pren sa achar que é o
quar to po der quan do can di da tos como eu ven cem as
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ele i ções, con tra toda a im pren sa, su je i to a in tri gas e a
ca lú ni as des sa im pren sa, que, quan do não pode ca -
lu ni ar, some co nos co e, por mais que tra ba lhe mos,
afir ma que so mos ma lan dro. Eu sou ma lan dro, de
acor do com to dos os jor na is des ta ci da de. Ou tros me
acu sam de fa lar de as sun tos que nada têm a ver com
o Dis tri to Fe de ral, como se o de sem pre go, a fome e a
mi sé ria não ti ves sem a ver com o Dis tri to Fe de ral,
como se a dí vi da ex ter na que pa ga mos e nos em po -
bre cem não ti ves se nada a ver com a vida dos ha bi -
tan tes do Dis tri to Fe de ral.

Não vou con ti nu ar a fa lar por que per ten ce mos a 
uma to ta li da de, e os me dío cres, au jour le jour, os
jor na lis tas só fa lam o hoje, como se o hoje fos se algo
sol to, des gra vi ta do do on tem e do ama nhã. Re al men -
te, ar ran jam sem pre al gu ma crí ti ca a fa zer em re la ção 
a mim, para, no mí ni mo, me es con de rem. Qu an do
apa re ço é para ”le var pau na mo le i ra“, é para ser cri ti -
ca do. Cre io que eles têm o di re i to de me cri ti car, mas,
pelo amor de Deus, me cri ti quem com jus ti ça, com ar -
gu men tos, com da dos! Pro vem as suas ale i vo si as. 

Algu mas ve zes, fico pen san do se isso ocor re,
quem sabe, pelo fato de eu ain da não ter usa do a lin -
gua gem eso té ri ca. Uso ape nas a lin gua gem exo té ri -
ca, a lin gua gem para o povo, a lin gua gem sim ples.
Tra du zo o ”eco no mês“, por exem plo, em lin gua gem
sim ples, ao al can ce de qual quer bur ri ce. Mas, mes mo 
as sim, acho que não con se guem me acom pa nhar e
fi cam com ra i va. Di zem que não en ten dem o que falo;
que fico aqui, dan do au las e fa lan do co i sas que não
têm nada a ver com o mun do real, com Bra sí lia, como
se eu fos se um ve re a dor, a cujo ní vel eles es tão, tal -
vez, mais acos tu ma dos. 

Nun ca fa lei nada dis so, nun ca fiz ne nhum de sa -
ba fo des se teor, mas, hoje, foi ine vi tá vel, di an te des sa
men ti ra, que po de rá pre ju di car ou tras pes so as, ou -
tros Se na do res. Po dem pen sar que vou vo tar de uma
ma ne i ra e se sur pre en de rem, já tar di a men te, por que,
nes se caso, já ha ve ria pas sa do a fase da re nún cia.
Não que ro pre ju di car mais do que o ne ces sá rio. Nin -
guém! Nem ”a“, nem ‘b“, nem ”c“, de acor do com a mi -
nha de li be ra ção fi nal.

Era esse o de sa ba fo que eu gos ta ria de fa zer.

Não vou pro ces sar esse su je i to nem por essa in -
jú ria, nem pe las an te ri o res. De se jo ape nas que ele
ain da con si ga li vrar-se da Casa da Din da e dos am bi -
en tes que con di ci o na ram a sua per so na li da de. Para
mim, ele é um fu gi ti vo, um be i ra-mar, que fu giu da
Casa da Din da. Um a mais. Ami go do Sr. PC Fa ri as e
de ou tros que ali con vi vi am e per mu ta vam o seu san -

gue, do mes mo tipo, da mes ma qua li da de, do mes mo
teor.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vi ce-Presidente, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, Pro je to de De cre to Le gis la ti vo que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 125, DE 2001

Con vo ca ple bis ci to so bre a de ses ta -
ti za ção da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con vo ca do ple bis ci to, a ser re a li za do no 

ter ri tó rio dos Esta dos be ne fi ci a dos pela ener gia pro -
du zi da pela usi na hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, so bre a de -
ses ta ti za ção da que la usi na.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se de ses ta ti za ção
da usi na hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, para efe i to des te De -
cre to Le gis la ti vo, a ali e na ção, pela União, de di re i tos
que lhe as se gu rem, di re ta men te ou atra vés de ou tras
con tro la das, pre pon de rân cia nas de li be ra ções so ci a -
is e o po der de ele ger a ma i o ria dos ad mi nis tra do res
de so ci e da de res pon sá vel pela ges tão ou ex plo ra ção
da que la usi na hi dre lé tri ca, bem como a trans fe rên cia, 
para a ini ci a ti va pri va da, da exe cu ção des se ser vi ço
pú bli co.

Art. 2º Fi cam sus ta das até a pro cla ma ção dos
re sul ta dos do ple bis ci to de que tra ta este De cre to Le -
gis la ti vo, na for ma do es ta be le ci do pelo art. 9º da Lei
nº 9.709, de 18 de no vem bro de 1998, as me di das ad -
mi nis tra ti vas que vi sem à de ses ta ti za ção da hi dre lé -
tri ca de Tu cu ruí.

Art. 3º O Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
dará ciên cia da apro va ção des te ato con vo ca tó rio ao
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral para os efe i tos pre vis tos no 
art. 8º da Lei nº 9.709, de 1998.

Art. 4º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro ces so de pri va ti za ção do se tor elé tri co tem 
sido ob je to de uma gran de po lê mi ca. Não ape nas por -
que o mo de lo ado ta do en con tra-se em xe que como
por que se tra ta de algo que afe ta um dos mais im por -
tan tes pa tri mô ni os do País, cons tru í do ao lon go de
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dé ca das de gran de es for ço e sa cri fí cio de toda a po -
pu la ção.

Essa pre o cu pa ção é acen tu a da quan do se fala
da pri va ti za ção de uma usi na hi dre lé tri ca como a de
Tu cu ruí, lo ca li za da no tre cho in fe ri or do Rio To can tins, 
a 350 km ao sul de Be lém, ca pi tal do Esta do do Pará.

Des de a sua ina u gu ra ção, em 22 de no vem bro
de 1984, a hi dre lé tri ca ge rou mais de 250 mi lhões de
MWh de ener gia, be ne fi ci an do cer ca de 11 mi lhões
de ha bi tan tes em 360 mu ni cí pi os dos Esta dos do
Pará, Ma ra nhão e To can tins, além do in ter câm bio
com a Re gião Nor des te e a in ter li ga ção com os sis te -
mas elé tri cos do Sul, Su des te e Cen tro-Oeste.

A cons tru ção da usi na foi um em pre en di men to
de gran de en ver ga du ra, o qual che gou a en vol ver um
con tin gen te de mais de 40.000 pes so as, con si de ran -
do-se os tra ba lha do res e suas fa mí li as, di re ta ou in di -
re ta men te vin cu la dos à obra.

O bar ra men to com ple to do rio ocor reu em 6 de
se tem bro de 1984 e o en chi men to do re ser va tó rio
pro lon gou-se até mar ço de 1985. O lago for ma do, si -
tu a do na cota 72 me tros, inun dou uma área de 2.875
km² da qual 25% cor res pon dem a áre as an te ri or men -
te ocu pa das pelo rio To can tins e seus prin ci pa is aflu -
en tes. Nes sa cota, o re ser va tó rio apre sen ta um pe rí -
me tro de 7.700km e pos sui apro xi ma da men te 1.600
ilhas, for ma das pe las ter ras mais ele va das que não
fo ram inun da das.

Atu al men te, as obras para cons tru ção da se -
gun da eta pa da Usi na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí já es tão
em an da men to e às 12 tur bi nas exis ten tes se rão
acres ci das ou tras 11 uni da des ge ra do ras que, jun tas, 
irão am pli ar a ca pa ci da de de ge ra ção de 4.000 para
8.370 MW, em 2006, pos si bi li tan do o aten di men to a
cer ca de 40 mi lhões de ha bi tan tes.

É im pres cin dí vel, as sim, per mi tir que a po pu la -
ção di re ta men te in te res sa da seja cha ma da a se ma -
ni fes tar so bre a pri va ti za ção de Tu cu ruí.

Efe ti va men te, o que se pre ten de é, jus ta men te,
per mi tir que seja apli ca do um dos me ca nis mos de de -
mo cra cia di re ta pre vis tos pela nos sa Car ta Mag na,
que es ta be le ce como me ca nis mos de exer cí cio di re to 
da so be ra nia po pu lar três for mas de ma ni fes ta ção da
von ta de po pu lar, o ple bis ci to, o re fe ren do e a ini ci a ti va 
po pu lar, já re gu la men ta das pela Lei nº 9.709, de 18
de no vem bro de 1998, cujo art. 2º de fi ne ple bis ci to e
re fe ren do como con sul tas for mu la das ao povo para
que de li be re so bre ma té ria de acen tu a da re le vân cia,
de na tu re za cons ti tu ci o nal, le gis la ti va ou ad mi nis tra ti -
va, sen do que, con for me o seu § 1º, o ple bis ci to é con -
vo ca do com an te ri o ri da de a ato le gis la ti vo ou ad mi -

nis tra ti vo, ca ben do ao povo, pelo voto, apro var ou de -
ne gar o que lhe te nha sido sub me ti do.

Ou seja, a ins ti tu i ção do ple bis ci to visa, exa ta -
men te, ao aten di men to de si tu a ção como a aqui ex -
pos ta.

Des sa for ma, é fun da men tal ou vir o povo so bre
a pos si bi li da de da pri va ti za ção da usi na hi dre lé tri ca
de Tu cu ruí, com o ob je ti vo de se es pan ca rem, le gi ti -
ma men te, to das as dú vi das, so bre o des ti no des se
im por tan te pa tri mô nio do povo bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 3 de maio de 2001. – Luiz
Otá vio – Wel ling ton Ro ber to – Ma gui to Vi le la –
Ante ro Paes de Bar ros – Tião Vi a na – Ro meu
Tuma – Ri car do San tos – Mo za ril do Ca val can ti –
Car los Pa tro cí nio – Anto nio Car los Va la da res –
Osmar Dias – Car los Wil son – Pe dro Si mon – Ca -
sil do Mal da ner – Ber nar do Ca bral – Ra mez Te bet – 
La u ro Cam pos – Ney Su as su na – Edi son Lo bão –
Iris Re zen de – Gil van Bor ges – Gil ber to Mes tri nho 
– Tas so Ro sa do – Bel lo Par ga – Pa u lo Har tung –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – He lo í sa He le na.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Re gu la men ta a exe cu ção do dis pos -
to nos in ci sos I, II e III do art. 14 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º A so be ra nia po pu lar é exer ci da por su frá -

gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com va lor
igual para to dos, nos ter mos des ta lei e das nor mas
cons ti tu ci o na is per ti nen tes, me di an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do
III – ini ci a ti va po pu lar.
Art. 2º Ple bis ci to e re fe ren do são con sul tas for -

mu la das ao povo para que de li be re so bre ma té ria de
acen tu a da re le vân cia, de na tu re za cons ti tu ci o nal, le -
gis la ti va ou ad mi nis tra ti va.

§ 1º O ple bis ci to é con vo ca do com an te ri o ri da de 
a ato le gis la ti vo ou ad mi nis tra ti vo, ca ben do ao povo,
pelo voto, apro var ou de ne gar o que lhe te nha sido
sub me ti do.

§ 2º O re fe ren do é con vo ca do com pos te ri o ri da -
de a ato le gis la ti vo ou ad mi nis tra ti vo, cum prin do ao
povo a res pec ti va ra ti fi ca ção ou re je i ção.

08018 Sex ta-feira   4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Art. 3º Nas ques tões de re le vân cia na ci o nal, de
com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ou do Po der Exe cu -
ti vo, e no caso do § 3º do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, o ple bis ci to e o re fe ren do são con vo ca dos me di -
an te de cre to le gis la ti vo, por pro pos ta de um ter ço, no
mí ni mo, dos mem bros que com põem qual quer das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de com
esta lei.

Art. 4º A in cor po ra ção de Esta dos en tre si, sub -
di vi são ou des mem bra men to para se ane xa rem a ou -
tros, ou for ma rem no vos Esta dos ou Ter ri tó ri os Fe de -
ra is, de pen dem da apro va ção da po pu la ção di re ta -
men te in te res sa da, por meio de ple bis ci to re a li za do
na mes ma data e ho rá rio em cada um dos Esta dos, e
do Con gres so Na ci o nal, por lei com ple men tar, ou vi -
das as res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas.

§ 1º Pro cla ma do o re sul ta do da con sul ta ple bis -
ci tá ria, sen do fa vo rá vel à al te ra ção ter ri to ri al pre vis ta
no ca put, o pro je to de lei com ple men tar res pec ti vo
será pro pos to pe ran te qual quer das Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal.

§ 2º À Casa pe ran te a qual te nha sido apre sen -
ta do o pro je to de lei com ple men tar re fe ri do no pa rá -
gra fo an te ri or com pe te pro ce der à au diên cia das res -
pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas.

§ 3º Na opor tu ni da de pre vis ta no pa rá gra fo an -
te ri or, as res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas opi na -
rão, sem ca rá ter vin cu la ti vo, so bre a ma té ria, e for ne -
ce rão ao Con gres so Na ci o nal os de ta lha men tos téc -
ni cos con cer nen tes aos as pec tos ad mi nis tra ti vos, fi -
nan ce i ros, so ci a is e eco nô mi cos da área ge o po lí ti ca
afe ta da.

§ 4º O Con gres so Na ci o nal, ao apro var a lei
com ple men tar, to ma rá em con ta as in for ma ções téc -
ni cas a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or.

Art. 5º O ple bis ci to des ti na do à cri a ção, à in cor -
po ra ção, à fu são e ao des mem bra men to de Mu ni cí pi -
os, será con vo ca do pela Assem bléia Le gis la ti va, de
con for mi da de com a le gis la ção fe de ral e es ta du al.

Art. 6º Nas de ma is ques tões, de com pe tên cia
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, o
ple bis ci to e o re fe ren do se rão con vo ca dos de con for -
mi da de, res pec ti va men te, com a Cons ti tu i ção Esta -
du al e com a lei Orgâ ni ca.

Art. 7º Nas con sul tas ple bis ci tá ri as pre vis tas
nos arts. 4º e 5º en ten de-se por po pu la ção di re ta men -
te in te res sa da tan to a do ter ri tó rio que se pre ten de
des mem brar, quan to a do que so fre rá des mem bra -
men to; em caso de fu são ou ane xa ção, tan to a po pu -
la ção da área que se quer ane xar quan to a da que re -
ce be rá o acrés ci mo; e a von ta de po pu lar se afe ri rá

pelo per cen tu al que se ma ni fes tar em re la ção ao to tal
da po pu la ção con sul ta da.

Art. 8º Apro va do o ato con vo ca tó rio, o Pre si den -
te do Con gres so Na ci o nal dará ciên cia à Jus ti ça Ele i -
to ral, a quem in cum bi rá, nos li mi tes de sua cir cuns cri -
ção:

I — fi xar a data da con sul ta po pu lar;
II — tor nar pú bli ca a cé du la res pec ti va;
III — ex pe dir ins tru ções para a re a li za ção do

ple bis ci to ou re fe ren do;
IV — as se gu rar a gra tu i da de nos meio de co mu -

ni ca ção de mas sa con ces si o ná ri os de ser vi ço pú bli -
co, aos par ti dos po lí ti cos e às fren tes su pra par ti dá ri -
as or ga ni za das pela so ci e da de ci vil em tor no da ma -
té ria em ques tão, para a di vul ga ção de seus pos tu la -
dos re fe ren tes ao tema sob con sul ta.

Art. 9º Con vo ca do o ple bis ci to, o pro je to le gis la -
ti vo ou me di da ad mi nis tra ti va não efe ti va da, cu jas
ma té ri as cons ti tu am ob je to da con sul ta po pu lar, terá
sus ta da sua tra mi ta ção, até que o re sul ta do das ur -
nas seja pro cla ma do.

Art. 10. O ple bis ci to ou re fe ren do, con vo ca do
nos ter mos da pre sen te lei, será con si de ra do apro va -
do ou re je i ta do por ma i o ria sim ples, de acor do com o
re sul ta do ho mo lo ga do pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral.

Art. 11. O re fe ren do pode ser con vo ca do no pra -
zo de trin ta dias, a con tar da pro mul ga ção de lei ou
ado ção de me di da ad mi nis tra ti va, que se re la ci o ne de 
ma ne i ra di re ta com a con sul ta po pu lar.

Art. 12. A tra mi ta ção dos pro je tos de ple bis ci to e
re fe ren do obe de ce rá às nor mas do Re gi men to Co -
mum do Con gres so Na ci o nal.

Art. 13. A ini ci a ti va po pu lar con sis te na apre sen -
ta ção de pro je to de lei à Câ ma ra dos De pu ta dos,
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.

§ 1º O pro je to de lei de ini ci a ti va po pu lar de ve rá
cir cuns cre ver-se a um só as sun to.

§ 2º O pro je to de lei de ini ci a ti va po pu lar não po -
de rá ser re je i ta do por ví cio de for ma, ca ben do à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, por seu ór gão com pe ten te, pro -
vi den ci ar a cor re ção de even tu a is im pro pri e da des de
téc ni ca le gis la ti va ou de re da ção.

Art. 14. A Câ ma ra dos De pu ta dos, ve ri fi can do o
cum pri men to das exi gên ci as es ta be le ci das no art. 13
e res pec ti vos pa rá gra fos, dará se gui men to à ini ci a ti va 
po pu lar, con so an te as nor mas do Re gi men to Inter no.
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Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia, 18 de no vem bro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 10, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que al te ra a alí nea ”d“ do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui a
imu ni da de tri bu tá ria para ca der nos es co la -
res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de
2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor José
Fo ga ça.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 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 va 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 da ma -
té ria.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 210, de 1999
(nº 47/1999, 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 Mon tes Cla ros 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 Mon tes
Cla ros, Esta do de Mi nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.177, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Pela or dem,
Sr. Pre si den te. Eu gos ta ria que V. Exª re gis tras se o
meu voto de abs ten ção.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Ata
re gis tra rá a abs ten ção de V. Exª.

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
210, de 1999, que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 253, 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 210, de 1999 (nº 47, 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 210, de 1999 (nº
47, 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
Mon tes Cla ros 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
Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil son,
Re la tor – Mar lu ce Pin to – Ante ro Paes de Bar ros

ANEXO AO PARECER Nº 253, 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 re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio Mon tes Cla ros
Ltda., ‘pa ra 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 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 a Por ta -

ria nº 470, de 26 de se tem bro de 1997, que re no va por 
dez anos, a par tir de 6 de ju nho de 1989, a per mis são
ou tor ga da a “Rá dio Mon tes Cla ros 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
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.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 98, de 2000
(nº 254/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio 
FM Mi ra guaí 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 Mi ra guaí, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 837, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria de re gis trar que me abs te nho de to das as
vo ta ções re fe ren tes a rá di os.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Ata
re gis tra rá as abs ten ções de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 98,
de 2000, que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 254, 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 98, de 2000 (nº 254, 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 98, de 2000 (nº
254, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM Mi ra guaí
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 Mi ra guaí,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil son,
Re la tor – Mar lu ce Pin to – Ante ro Paes de Bar ro.

ANEXO AO PARECER Nº 254, 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 per mis são a Ltda.” para ra di -
o di fu são mo du la da na Esta do do Rio o
ato que ou tor ga “Rá dio FM Mi ra guaí ex -
plo rar ser vi ço de so no ra em fre qüên cia
lo ca li da de de Mi ra guaí, Rio  Gran de do
Sul. 

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 250, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são’à “Rá dio FM Mi ra guaí 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 Mi ra guaí, Esta do do Rio Gran de do Sul.
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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. 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 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 199, de 2000
(nº 248/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que re no va a con ces são da
So ci e da de Rá dio Di fu so ra Lu cé lia 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 Lu cé lia, Esta do de 
São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.059, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 199,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 255, 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 199, de 2000 (nº 248, 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 199, de 2000 (nº
248, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -

va o ato que re no va a con ces são da So ci e da de Rá dio 
Di fu so ra Lu cé lia 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 Lu cé lia,
Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor –  Pin to – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 255, 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

LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “So ci e da de Rá dio Di fu so ra Lu cé -
lia 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 Lu cé lia, Esta do de São Pa u lo.

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 1º de maio de 1994, a con ces são de
“So ci e da de Rá dio Di fu so ra Lu cé lia 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 Lu cé lia,
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 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 200, de 2000 
(nº 368/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Ba ri ri Rá dio Clu be 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 Ba ri ri, Esta do de São
Pa u lo, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.034, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Bel lo Par ga, com voto con trá rio do
Se na dor La u ro Cam pos.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre

a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 200,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 256, 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 200, de 2000 (nº 368, 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 200, de 2000 (nº
368, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à Ba ri ri
Rá dio Clu be 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 Ba ri ri, Esta -
do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de maio de
2001. _ Ja der Bar ba lho, Pre si den te _ Car los Wil son,
Re la tor _ Mar lu ce Pin to _ Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 256, 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 ou tor ga da a “Ba ri ri Rá dio Clu be
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
Ba ri ri, Esta do de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 24 de no vem bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 20 de maio de 1993, a con ces -
são ou tor ga da a “Ba ri ri Rá dio Clu be 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 Ba ri ri, Esta -
do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 201, de 2000
(nº 421/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são
da Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do
Espí ri to San to 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 Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, com aden do, sob
nº 26, de 2001, da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Ri car do San tos, com voto
con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos.

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 201, de
2000 (nº 421, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:
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PARECER Nº 257, 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 201, de 2000 (nº 421, 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 201, de 2000 (nº
421, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

que apro va o ato que re no va a per mis são da
Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do Espí ri to San -
to 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 Vi tó ria, Esta do do Espí -
ri to San to, con so li dan do o aden do ao Pa re cer nº 26,
de 2001, da Co mis são de Edu ca ção.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de maio de
2001. _ Jar der Bar ba lho, Pre si den te _ Car los Wil son,
Re la tor _ Mar lu ce Pin to _ Ante ro Paes de Bar ro. 

ANEXO AO PARECER Nº 257, 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 de ”Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe -
nha do Espí ri to San to“ 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 Vi tó ria, Esta -
do do Espí ri to San to.

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 62, de 7 de ju nho de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de 17 de ja ne i ro de 1995, a per mis são

de ”Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do
Espí ri to San to, ori gi na ri a men te ou tor ga da a ”Rá dio
Di fu so ra de Ca ri a ci ca 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 Vi tó ria, Esta do 
do Espí ri to San to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 205, de 2000
(nº 431/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Rá dio Excel si or 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 Nova Andra di na, Esta -
do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.106, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú dio Co e lho, 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 205,
de 2000 (nº 431/2000 na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los
Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 258, DE 2001
(Da Co mi são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 205, de 2000 (nº 431, 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 205, de 2000 (nº
431, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Excel si or
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 Nova Andra di -
na, Esta do de Mato Gros so do Sul.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de maio de
200l. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil son, 
Re la tor – Mar lu ce Pin to – Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 258, 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 ”Rá dio Excel si or 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 Nova 
Andra di na, Esta do de Mato Gros so do
Sul.

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 76, de 2 de ju lho de 1999, que ou tor ga per mis -
são a ”Rá dio Excel si or 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 qüen cia mo du la da na lo ca li da de
de Nova Andra di na, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa)

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

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 269, de 2000
(nº 371/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 
apro va o ato que au to ri za a Rá dio Co mu ni -
tá ria Edu ca 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 190, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

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

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

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 269,
de 2000 (nº 371/99 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 259, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Re da ção fi nal do 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).

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 269, de 2000 (nº 371,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que au to ri za a Rá dio Co mu ni tá ria Edu ca 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Ante ro Paes de
Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 259, 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 “Rá dio
Co mu ni tá ria 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 lo ca li da de de Ari nos,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 89, de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a “Rá -
dio Co mu ni tá ria Edu ca ti va e Cul tu ral Ari nen se” a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
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vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na lo ca li da de de Ari -
nos, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção. 
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 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 Cas ca vel, Esta do do Ce a -
rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 216, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos, com abs ten ções
do Se na dor Ge ral do Cân di do e da Se na do -
ra Ma ri na Sil va.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. Em vo ta ção. 
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 11,
de 2001 (nº 528/00 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 260, 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 11, de 2001 (nº 528, 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 11, de 2001 (nº 528,
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 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 3 de maio de
2001. _ Ja der Bar ba lho, Pre si den te _ Car los Wil son,
Re la tor _ Mar lu ce Pin to _ Ante ro Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 260, 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 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.

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 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, 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 Cas ca vel,
Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa) 

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

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

Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Men sa gem nº 135, de 1994 (nº
217/94, na ori gem), atra vés da qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca so li ci ta au to ri za ção do
Se na do Fe de ral para con tra tar ope ra ção de
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cré di to ex ter no, com ga ran tia da União, en -
tre o Esta do do Ma ra nhão e o Ban co Inter -
na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD, no va lor equi va len te a até
US$ 79,000,000.00 (se ten ta e nove mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos), de prin ci -
pal, des ti na da a fi nan ci a men to par ci al de
pro je to para re a bi li ta ção e con ser va ção de
ro do vi as na que le Esta do, em vir tu de da
mes ma ha ver per di do a opor tu ni da de.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, I, do Re -
gi men to Inter no, e do Ofí cio nº 09, de 2001, da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre ju di ca da a
ma té ria por ha ver per di do a opor tu ni da de.

A ma té ria vai ao Arqui vo.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Men sa gem nº 168, de 1997 (nº
1.094/97, na ori gem), atra vés da qual o Pre -
si den te da Re pú bli ca, en ca mi nha ao Se na -
do Fe de ral, para apre ci a ção da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, o ter mo adi ti vo ao 
con tra to ce le bra do em 10 de ju nho de 1997, 
en tre a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, com ga ran tia da
União, no âm bi to do Pro gra ma de Apo io à
Re es tru tu ra ção e ao Ajus te Fis cal dos Esta -
dos, em vir tu de da mes ma ha ver per di do a
opor tu ni da de.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, I, do Re -
gi men to Inter no, e do Ofí cio nº 07, de 2001, da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre ju di ca da a
ma té ria por ha ver per di do a opor tu ni da de.

A ma té ria vai ao Arqui vo.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Re so lu ção nº 55, de 1998
(apre sen ta do pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 287, de 1998, Re la tor: Se na dor Edu -
ar do Su plicy), que au to ri za a Pre fe i tu ra do
Mu ni cí pio de São Ber nar do do Cam po, no
Esta do de São Pa u lo, a emi tir, me di an te
ofer tas pú bli cas, Le tras Fi nan ce i ras do Te -

sou ro do Mu ni cí pio - LFTM/SBC, cu jos re -
cur sos se rão des ti na dos ao pa ga men to da
oi ta va par ce la de pre ca tó ri os ju di ci a is, dos
pro ces sos aqui no me a dos, bem como de
seus com ple men tos da pri me i ra a sex ta par -
ce las, em vir tu de do mes mo ha ver per di do a 
opor tu ni da de.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, I, do Re -
gi men to Inter no, e do Ofí cio nº 08, de 2001, da Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre ju di ca da a
ma té ria por ha ver per di do a opor tu ni da de.

A ma té ria vai ao Arqui vo.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Ban co Cen -

tral do Bra sil.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Esgo -

ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Re tor na mos à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -

des, por per mu ta com o Se na dor Ma u ro Mi ran da.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu dis se hoje, na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que usa ria todo
o meu tem po na tri bu na para de fen der aqui lo que jul -
go le gí ti mo para o Esta do de Ron dô nia. No que se re -
fe re a al guns ar ti gos da Me di da Pro vi só ria nº 2.080,
que li mi ta o uso da pro pri e da de pri va da na Ama zô nia
em 80% da sua área, que ro fa zer uma trin che i ra na
de fe sa dos in te res ses da po pu la ção do meu Esta do. 

Vou ler um ar ti go de au to ria do Dr. Léo Antô nio
Fa chin, Juiz de Di re i to do Esta do de Ron dô nia, mais
pre ci sa men te da Co mar ca de Vi lhe na:

Cons ti tu i ção para quê?
A Cons ti tu i ção Fe de ral sem pre foi, e

deve ser, a lei bá si ca de um país, atra vés da 
qual a na ção es ta be le ce prin cí pi os ge ra is e
fun da men ta is que nor te i am a vida des ta
mes ma na ção, pelo que a Cons ti tu i ção Fe -
de ral (CF) é a lei su pre ma do país e to das
as de ci sões ad mi nis tra ti vas, bem como a le -
gis la ção fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal de -
vem es tar ri go ro sa men te ade qua das a ela,
pena de não te rem ne nhum va lor ju rí di co.
Qu an do qual quer lei, de cre to, por ta ria, etc,
con fron ta com a ori en ta ção ge ral da CF
diz-se que tal nor ma é in cons ti tu ci o nal, o
que de so bri ga o par ti cu lar de cum pri-la. A
in cons ti tu ci o na li da de é um fato gra vís si mo
na edi ção de leis e gera sé ri as res pon sa bi li -
da des a quem as edi ta. Assim, edi tar uma
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nor ma in cons ti tu ci o nal é uma ar bi tra ri e da de, 
um abu so de po der.

Con tu do, en tre tan tos ex ces sos do Go -
ver no Fe de ral nes te mo men to, ago ra sob o
man to da eco lo gia, que in te res sa ao povo
bra si le i ro mas que sa tis faz em es ca la in fi ni -
ta men te ma i or a ga nân cia e os in te res ses
es cu sos da co mu ni da de in ter na ci o nal, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que vem edi tan -
do re i te ra da men te e por 62 me ses con se cu -
ti vos uma Me di da Pro vi só ria que li te ral men -
te atro pe la a Cons ti tu i ção, além de li te ral -
men te jo gar para a mar gi na li da de e su fo car
o cres ci men to com ho nes ti da de e dig ni da de 
en tre 18 e 20 mi lhões de bra si le i ros na tos (e 
por tan to ci da dãos de di re i to) que tra ba lham, 
pro du zem in con tá ve is ali men tos sa u dá ve is
e vi vem mo des ta men te nes tes 40,1% do
ter ri tó rio na ci o nal.

Para que o le i tor en ten da a MP ago ra
de nú me ro 2.080-62, esta li mi te o uso do
solo na Ama zô nia a 20% de cada pro pri e da -
de do par ti cu lar [e aqui en fa ti zo: ”par ti cu lar“] 
(isso sem con tar as vo lu mo sas áre as de
ma tas já pro te gi das por lei), sen do que no
Esta do de Ron dô nia 93% das pro pri e da des
são de pe que nos e mini pro du to res, que te -
rão de de i xar 80% de sua pro pri e da de em
ma tas e só uti li zar 20%. Dá para so bre vi ver
as sim? 

Faço um pa rên te se para es cla re cer, so bre tu do
aos ilus tres Se na do res e aos re pre sen tan tes da
Impren sa aqui pre sen tes, que não fica ape nas nos
20%, por que des sa área o ci da dão ain da tem que
des con tar as de ma is áre as pro te gi das, como as ma -
tas ci li a res, as ca be ças-de-morro, os ala ga dos, as es -
tra das, os es pa ços ocu pa dos por en ti da des pú bli cas
– como es co las, pos tos mé di cos – e a sede da pe que -
na pro pri e da de. Por tan to, aca ba so bran do para o
agri cul tor, às ve zes, me nos de 10%.

Como se vê, o Go ver no, que tan to pre ga a re for -
ma agrá ria aqui nes ta re gião, está cri an do um ver da -
de i ro ba ta lhão de Fa ve la dos Ru ra is, isso exa ta men te
no mo men to em que a pe cuá ria e a agri cul tu ra da re -
gião es tão de mons tran do um po ten ci al de pro du ção
que su pe ram até ín di ces ob ti dos com toda a tec no lo -
gia nor te-americana, sem trans for mar o solo em áre -
as de sér ti cas, como se con ven ci o nou di zer no pas sa -
do sem ne nhu ma base téc ni ca. Pas sa dos 30 anos de
ocu pa ção ra ci o nal da Ama zô nia, as ter ras ocu pa das

dão mos tras de uma al ta men te cres cen te ca pa ci da de 
de pro du ção, sem o pe re ci men to do solo. 

Vi san do com pa ti bi li zar cres ci men to hu ma no
dig no com pre ser va ção am bi en tal, o Esta do de Ron -
dô nia - que foi co lo ni za do pelo pró prio Go ver no Fe de -
ral e as ter ras fo ram ven di das (e não do a das) atra vés
de li ci ta ção pú bli ca nos anos 70 e 80 - dis cu tiu du ran -
te 14 anos uma lei es ta du al, com o que o Esta do foi
mi li me tri ca men te pes qui sa do e ma pe a do por téc ni -
cos su per vi si o na dos pelo Ban co Mun di al, ao cus to
para o Esta do [e para a União, acres cen to] de mais de 
20 mi lhões de dó la res do que de cor reu o nos so Zo ne -
a men to So ci o e co nô mi co-Ecológico, con so li da do
atra vés da Lei Esta du al nº 233, de 06-06-2000, úni ca
do gê ne ro em toda a Amé ri ca La ti na, onde, pela re fe -
ri da Lei, res ta pre ser va da em ma tas 68,69% do ter ri -
tó rio to tal do Esta do. Daí, per gun to: que ou tro Esta do
da Fe de ra ção se dis põe a tan to? Dá para acu sar Ron -
dô nia de pos su ir um povo con tra a eco lo gia? 

Em que pese esse es for ço ím par de Ron dô nia
(au to ri za do pe los arts. 23, VII, e 24, VI, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral), que é mo ti vo de apla u sos eu fó ri cos de
eco lo gis tas cons ci en tes e que deve ser se gui do pe los 
de ma is Esta dos da re gião, o Go ver no Fe de ral in sis te
em edi tar, du ran te mais de cin co anos, uma MP que
vi o la gros se i ra men te a Cons ti tu i ção, pois li mi ta bru -
tal men te o di re i to de pro pri e da de ao li mi tar o uso do
solo sem in de ni zar aos pro pri e tá ri os le gí ti mos, isso
sem con tar que o Se nhor Pre si den te está, sob os
olhos omis sos do Con gres so, le gis lan do li vre men te
em ma té ria que a dis cus são data de cen te nas de
anos. Onde está a ur gên cia de que o art. 62 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral que exi ge para edi ção e tan tas re e di -
ções da MP?

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V. Exª 
per mi te-me um apar te, no bre Se na dor?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Emi -
nen te Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que ro ape nas
con clu ir a le i tu ra do ar ti go e, com mu i ta sa tis fa ção,
con ce de rei o apar te a V. Exª.

Con ti nua o Dr. Léo no seu ar ti go, pu bli ca do nos
jor na is de gran de cir cu la ção no Esta do de Ron dô nia: 

Com essa pos tu ra a or dem de mo crá ti ca está
aba la da, pois es tão se in ver ten do os pa péis ins ti tu ci -
o na is, cri an do gra ve ins ta bi li da de ju rí di ca no País.
Dor me-se com uma dis po si ção le gal e acor da-se de
so bres sal to com ou tra com ple ta men te di fe ren te. 

Se, en fim, o Go ver no quer edi tar uma lei de mo -
crá ti ca e trans for mar a Ama zô nia num enor me par -
que flo res tal, de mo cra ti ca men te sei que o povo da qui
ace i ta rá, mas que pri me i ro in de ni ze e re co lo que os
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cer ca de 20 mi lhões de bra si le i ros des tas ter ras em
ou tras re giões pro du ti vas do País, pois é di re i to.

No mais, o Go ver no faz alar de so bre o ônus de
ter que re sol ver o pro ble ma do FGTS cri a do pelo
ex-Presidente Col lor, mas com a Me di da Pro vi só ria
2.080 está cri an do uma obri ga ção de in de ni zar os
pro pri e tá ri os ru ra is pro du to res da Ama zô nia que cer -
ta men te atin gi rá os co fres pú bli cos em ci fras su pe ri o -
res ao rom bo do FGTS. Será que a as ses so ria ju rí di -
ca de FHC não vê isso? Mas, tudo bem, será o povo
mes mo quem vai pa gar a con ta. 

De ou tro lado, o Go ver no alar de ou nes ta se ma -
na que a CPI da Cor rup ção não terá fu tu ro por que
afron ta a Cons ti tu i ção. Será que o Go ver no está fa -
lan do da que la mes ma Cons ti tu i ção que, no caso da
MP 2.080 ele vem atro pe lan do a cada dia du ran te já
lon gos 62 me ses? 

La men ta vel men te cons ta ta-se aqui que, mais
uma vez, vale aque la eter na má xi ma do ”faça o que
eu digo, mas não faça o que eu faço“. E o povo... Co i -
ta do do povo!!!.

Ouço, com aten ção, o apar te do Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Mo re i ra Men des, o dis cur so de V. Exª é
mu i to im por tan te ao abor dar essa me di da pro vi só ria
que não é, nada mais nada me nos, do que o cum pri -
men to da qui lo que é di ta do no ex te ri or para ser obe -
de ci do aqui den tro. São aque les mes mos que se re -
cu sam a aten der o Pro to co lo de Kyo to no que diz res -
pe i to à re du ção da emis são de ga ses que que rem im -
por a nós a cha ma da ”in to ca bi li da de da Ama zô nia“.
Ora, 76% da Ama zô nia já é área pre ser va da e ofi ci al -
men te pro te gi da com re ser vas in dí ge nas, par ques
eco ló gi cos, flo res tas na ci o na is, etc. Por tan to, so bram
24% da Ama zô nia, que são as pro pri e da des pri va -
das, e não que rem mais que as use mos! Não que rem
mais que se uti li ze essa pro pri e da de, às qua is fo ram
ven di das pelo pró prio Go ver no sob con di ções de se -
rem usa das, como cons ta va an tes nas con ces sões
do INCRA! Ora, falo isso com mu i ta tran qüi li da de por -
que, no Ama zo nas, 98% da Flo res ta ori gi nal está in to -
ca da. Mas não po de mos ser con de na dos a essa re -
nún cia eco nô mi ca a vida toda! Na Ama zô nia vi vem 20 
mi lhões de pes so as, cuja ten dên cia é cres cer, é au -
men tar. E eles que rem exa ta men te im pe dir esse cres -
ci men to e esse de sen vol vi men to para aten der ex clu -
si va men te ao in te res se in ter na ci o nal e man ter a Ama -
zô nia como re ser va de fu tu ro para essa gen te! Ora,
Se na dor, nós, da Ama zô nia, te mos que nos le van tar
con tra isso! É im por tan te man ter a Flo res ta? Con ser -

vá-la? É. Mas, mais im por tan te é cu i dar dos que vi -
vem na Ama zô nia. São se res hu ma nos que vi vem na
Ama zô nia e que es tão sen do gar ro te a dos pelo Go -
ver no; es tão sen do im pe di dos de so nhar, pelo Go ver -
no. Ima gi ne V. Exª que, ago ra mes mo, o Go ver no Fe -
de ral ela bo rou um tal de Pro gra ma de Ações Estra té -
gi cas, para apli ca ção dos re cur sos do Orça men to
des te ano. O meu Esta do, por exem plo, cor res pon de
a 30% da Ama zô nia, em nú me ros re don dos, e a qua -
se 18% do Bra sil. Não exis te uma ação es tra té gi ca
pro gra ma da para o Esta do do Ama zo nas. Isso de -
mons tra a in ten ção de man ter aqui lo lá to tal men te en -
tre gue à pró pria sor te. Mais do que isso. Ain da on tem, 
o Go ver no Fe de ral as si nou uma me di da pro vi só ria
ex tin guin do a Su dam e a Su de ne, a pre tex to de com -
ba ter a cor rup ção. Tudo bem, to dos que re mos isso.
Ago ra, a im pres são que se tem, e que foi di fun di da
nos me i os de co mu ni ca ção pelo pró prio Go ver no, é a
de que es ses ór gãos só fa zi am fi nan ci a men to de pro -
je tos, quan do a fi na li da de de les era ou tra – a prin ci pal 
era o de sen vol vi men to das Re giões Ama zô ni ca e
Nor des te para evi tar as de si gual da des re gi o na is, por
in ter mé dio de in ves ti men tos cons ti tu ci o na is e de in -
ves ti men tos por op ção de de du ção no Impos to de
Ren da. Ora, es ses ór gãos tam bém ti nham a obri ga -
ção, ti nham por di re i to a con ces são das isen ções no
Impos to de Ren da para aque las em pre sas que se es -
ta be le ces sem nes sas re giões, in de pen den te men te
de te rem fi nan ci a men to ou não da Su dam, da Su de ne 
ou de qual quer ou tro ór gão, mas o re co nhe ci men to
da isen ção con di ci o nal era fe i to por es ses ór gãos.
Nis so não se toca. Não se sabe que fa zem isso, e vá -
ri as em pre sas ins ta la das na re gião es tão com pro -
ces sos pron tos, aguar dan do de fi ni ção, sem sa ber
quem vai to mar essa de ci são. E a Ama zô nia, que cor -
res pon de a cer ca de 68% do Bra sil, ago ra está no pe -
lou ri nho e con de na da à es tag na ção, por que a ex pe -
riên cia que te mos, na re gião, da qui lo que cons ta no
Orça men to da Re pú bli ca e da ação do BNDES não é
ani ma do ra. Por tan to, pa ra béns a V. Exª pelo dis cur -
so. Con ti nu e mos na luta!

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Se na -
dor Gil ber to Mes tri nho, agra de ço a V. Exª pelo apar te.
Con cor do com mu i tos dos pon tos que V. Exª aqui co -
lo cou, como esse gar ro te a men to da Ama zô nia como
um todo e o in te res se in ter na ci o nal es cu so e não mu i -
to cla ro.

No en tan to, que ro vol tar, ra pi da men te, à ques -
tão da me di da pro vi só ria, para de i xar cla ra uma po si -
ção pes so al e fa zer aqui uma con fis são: nos úl ti mos
10 anos, mu dei mu i to o meu pen sa men to so bre a
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ques tão da de fe sa do meio am bi en te. Hoje, sou mu i to 
mais pre o cu pa do com o meio am bi en te do que era há 
10 anos, há 20 anos mais ain da.

Qu an do che guei a Ron dô nia – que é um re tra to
do Bra sil, por que lá vi vem bra si le i ros de to dos os can -
tos, di fe ren te men te dos ou tros Esta dos da Ama zô nia, 
é bom que se diga –, fui para lá aten den do a um cha -
ma men to do Go ver no Fe de ral, que usa va, in clu si ve, a 
ex pres são ”in te grar para não en tre gar“. E lem bro que, 
na co lo ni za ção de Ron dô nia – toda ela ofi ci al, por que
foi fe i ta pelo Incra –, o Incra só dava o tí tu lo às pes so -
as que der ru ba vam 50% de sua mata. Ora, per gun to:
como isso pode ter acon te ci do, e o Go ver no vir, ago -
ra, pas sar uma bor ra cha em cima dis so e di zer que
não vale mais, que ago ra são 80% e quem der ru bou
tem que vol tar atrás. Não po de mos con cor dar com
isso, ab so lu ta men te.

Entre tan to, de i xo cla ra a mi nha po si ção. Hoje,
sou um de fen sor do meio am bi en te, e Ron dô nia está
dan do um exem plo para o Bra sil e até para a Amé ri ca
do Sul, por que é o pri me i ro Esta do que tem a sua lei
de zo ne a men to só cio-ecológico-econômico, em uma
es ca la de um para 250 mil, dis cu ti da com a so ci e da de 
du ran te qua se dez anos. O ar ti go do Dr. Léo fala em
14 anos, mas, na ver da de, fo ram 9 anos, qua se 10
anos de dis cus são com a so ci e da de, ba se a da em es -
tu do téc ni co-científico. Não foi algo fe i to a to que de
ca i xa, de qual quer je i to; foi uma lei dis cu ti da com a so -
ci e da de, com em ba sa men to ci en tí fi co. E o Esta do de
Ron dô nia con se guiu, a tem po – veja bem, Se na dor –, 
pre ser var o en tor no da que la área toda, que são exa -
ta men te das me lho res ter ras do eixo da BR-364, que
fo ram ”an tro pi za das“. Mas con se gui mos, por in ter mé -
dio des sa lei, se gu rar qua se 70% da área por meio de
re ser vas, en tre to das elas, re ser vas in dí ge nas, bi o ló -
gi cas, flo res tas na ci o na is e es ta du a is. Então, é pre ci -
so que quem tra ta des sa ques tão no Go ver no Fe de ral 
con si ga en ten der que Ron dô nia é di fe ren te do Acre,
que, por sua vez, é di fe ren te de Ro ra i ma, do Ama pá e
do Ama zo nas, que não po de mos ser vis tos como os
ou tros Esta dos da Ama zô nia, uma vez que te mos pe -
cu li a ri da des es pe ci a is.

O nos so de sen vol vi men to ocor reu me di an te as -
sen ta men to fe i to pelo Incra. Fo mos cha ma dos para
ocu par essa Ama zô nia, para ocu par aque le pe da ço
de chão bra si le i ro. Se vi go rar a me di da pro vi só ria da
for ma como está pro pos ta, de i xan do os 80%, o Esta -
do de Ron dô nia, que tem toda a sua área cons ti tu í da
de pro pri e da des pri va das, que, re pi to, não che ga a
30%, que o ci da dão com prou do Go ver no Fe de ral e
pa gou, 93% des sas pro pri e da des pri va das são cons -

ti tu í das de pe que nas pro pri e da des, e o ci da dão não
con se gue vi ver eco no mi ca men te ex plo ran do a sua
pe que na pro pri e da de com 80% dela pre ser va dos.

Isso é uma fa lá cia e é pre ci so que se diga isso
cla ra men te. De ve mos dis cu tir essa ques tão com pro -
fun di da de, as sim como fi ze mos na Co mis são Mis ta.
Esti ve mos no Acre – a Se na do ra Ma ri na Sil va es te ve
tam bém pre sen te. Escu ta mos o que pen sa o povo
acre a no, fi ca mos sa ben do de sua ex pe riên cia. Esti ve -
mos em Ron dô nia. A Co mis são teve a opor tu ni da de
de sen tir o que pen sa o povo de Ron dô nia e qual é a
nos sa re a li da de.

Não po de mos, e é este o meu ques ti o na men to,
sim ples men te pe gar um nú me ro es tan que, fixo, seco,
frio e de ter mi nar 80%. Por que 80%? Por que não
85%, 89%, 90% ou 70%? Per gun to no va men te, por
que 80%? Então qual se ria a so lu ção, emi nen te Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho? Lei de zo ne a men to só -
cio-ecológico-econômico.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com o 
ma i or pra zer, emi nen te Se na do ra Ma ri na Sil va, pois
V. Exª tem uma par ti ci pa ção mu i to efe ti va nes sa ques -
tão e te nho cer te za de que tem dado a sua con tri bu i -
ção para en con trar mos uma so lu ção que pos sa aten -
der aos in te res ses de to dos os Esta dos da Ama zô nia.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Estou
acom pa nhan do, com bas tan te aten ção, o pro nun ci a -
men to de V. Exª. Nes se pro ces so todo de dis cus são,
de re for mu la ção do Có di go Flo res tal, to dos apren de -
mos mu i to. É fun da men tal que essa dis cus são não
seja re du zi da ape nas à ques tão de 80% ou não, por -
que o pro je to de con ver são abor da vá ri os as pec tos
re fe ren tes ao Có di go Flo res tal. E deve ne ces sa ri a -
men te re fle tir os avan ços que ti ve mos na le gis la ção
am bi en tal des de que o Có di go foi fe i to há mais de 30
anos. Qu e ro di zer tam bém, Se na dor Mo re i ra Men des, 
que o Con gres so Na ci o nal e a Co mis são Espe ci al te -
rão a enor me res pon sa bi li da de de evi tar um cer to xe -
no fo bis mo na re gu la men ta ção do uso das nos sas ri -
que zas na tu ra is, no caso a flo res ta ama zô ni ca. Se a
Co mis são en ve re dar pelo ca mi nho de re ti rar os 80%,
es ta rá sen do con tra di tó ria com o que se está pro pon -
do, que é es ta be le cer o zo ne a men to eco ló gi -
co-econômico como sen do a base de re gra para a ex -
ce ção. Ora, se não te mos ne nhu ma re gra, não te mos
o que fle xi bi li zar. Logo, a Co mis são tem que ter a ma -
tu ri da de e a res pon sa bi li da de de não que rer jo gar
essa de ci são para a pla téia, que, mu i tas ve zes, não
está in for ma da des sa dis cus são que es ta mos fa zen -
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do, de que, por exem plo, Ron dô nia já tem o seu zo ne -
a men to eco ló gi co, em bo ra com pro ble mas, é ver da -
de, como fo ram co lo ca dos na au diên cia, e pre ci sa
aper fe i ço ar a for ma como cu i dar das áre as de pre ser -
va ção per ma nen te. O Acre está fe chan do o seu, os
de ma is Esta dos tam bém. Que in cen ti vo te rão os
Esta dos que ain da não o fi ze ram, se não hou ver uma
re gu la men ta ção que es ta be le ça que se rão apli ca dos
os 80%, como está na lei?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con -
cor do ple na men te.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – A quem
fez o zo ne a men to eco ló gi co-econômico de acor do
com os cri té ri os téc ni cos será in di ca da essa fle xi bi li -
za ção. O meu medo é o de que, no dis cur so, di ga mos
que o zo ne a men to é que vai nor te ar as mu dan ças,
mas, na prá ti ca, ti re mos qual quer re gra. Ora, os Esta -
dos que já o fi ze ram, mu i to bem, mas os ou tros não
te rão ne nhu ma ra zão de fa zê-lo, se po dem es tar
usan do da for ma in de vi da ou de qual quer ma ne i ra.
Essa é a ob ser va ção que faço, para que não cri e mos
aqui uma cul tu ra, que pa re ce par tir do Con gres so Na -
ci o nal, de que não que re mos ne nhum tipo de re gu la -
men ta ção. Falo com a trans pa rên cia da alma, e V. Exª
viu a for ma como me po si ci o nei em Ron dô nia. Ha via
mais de 1.500 pes so as na que le au di tó rio, e fiz ques -
tão de me co lo car como eco lo gis ta, como pes soa que 
de fen de o meio am bi en te, por que não sou de fa zer
dis cur so fá cil para agra dar. Sou pes soa de de fen der
os meus prin cí pi os, as mi nhas idéi as, de res pe i tar as
idéi as dos ou tros. Mas, com re la ção a essa ques tão
do Có di go Flo res tal, pri me i ro, pen so que não de ve -
mos re du zir ape nas 80%; se gun do, não de ve mos en -
trar pelo ca mi nho de que não pre ci sa mos de re gra ne -
nhu ma, por que onde não exis te re gra não exis te o
que fle xi bi li zar. Se ria fa la ci o so o ar gu men to de que o
zo ne a men to é que fará as ex ce ções. Nes se sen ti do,
po de re mos sen tar, dis cu tir, de ba ter, para que aqui lo
que va mos apro var no Con gres so Na ci o nal não seja 
ape nas um ins tru men to para de to nar o nos so meio
am bi en te, por que não po de mos usar o ar gu men to
de que isso já foi fe i to na Eu ro pa, nos Esta dos Uni -
dos, no Ca na dá. Não me in te res sa o que de er ra do
eles já fi ze ram. O que me in te res sa é como po de -
mos fa zer o cer to, mes mo sen do um País con si de -
ra do não-desenvolvido. Com re la ção a esse as pec -
to, que ro que se ja mos de sen vol vi dos. Não va mos
fa zer as mes mas bes te i ras que eles já fi ze ram. Per -
dão pela pa la vra. Espe ro que a pa la vra ”bes te i ra“
não fira o de co ro.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Emi -
nen te Se na do ra Ma ri na Sil va, tal vez te nha mos mu i -
tas di ver gên ci as no que se re fe re à ques tão po lí ti -
co-partidária, mas no que se re fe re à de fe sa da Ama -
zô nia e do meio am bi en te nos sas idéi as es tão con -
ver gin do para uma mes ma po si ção. E que ro ex pli car.
Con cor do ple na men te com o que V. Exª fa lou: nós te -
mos a res pon sa bi li da de de co lo car um fre io no avan -
ço des con tro la do, de sor de na do so bre a flo res ta ama -
zô ni ca. Pa re ce-me que o fre io é re al men te essa ques -
tão dos 80%. Mas isso não pode fi car como uma le tra
fria, sem que se abra a pos si bi li da de, como dis se, de
cada Esta do, so be ra na men te, por meio da sua lei de
zo ne a men to e de cri té ri os que de ve rão ser fi xa dos no
pró prio pro je to de con ver são, di ri gir o seu des ti no,
como está fa zen do o Acre, que é mu i to mais pre ser -
va ci o nis ta do que Ron dô nia, por que tem qua se 92%
de suas flo res tas ain da in to ca das e com mu i ta di fi cul -
da de de aces so.

Qu e ro re pe tir que, se Ron dô nia es ti ves se co me -
çan do sua co lo ni za ção ago ra, tal vez a fi zes se com
ou tra men ta li da de; tal vez os que es ti ves sem indo
para Ron dô nia ago ra fos sem com ou tra cons ciên cia.
Entre tan to, cha ma dos pelo Go ver no, vi e mos para agir 
da for ma como agi mos. Então, não po de mos ser pu ni -
dos ago ra – es tou-me re fe rin do a Ron dô nia.

Con cor do com o que V. Exª apre sen tou – es tou
de fen den do isso e o dis se hoje, no Mi nis té rio do Meio
Ambi en te: de i xe os 80% como re gra ge ral; que cada
Esta do re sol va o seu pro ble ma por meio da lei de zo -
ne a men to, ba se a do em es tu do téc ni co-científico.
Tam bém não é che gar lá e sim ples men te di zer ”é
aqui, é ali, va mos der ru bar, e aca bou“. Tem que ser
um es tu do tec ni ca men te per fe i to e com re gras de li mi -
te tam bém. Se não, aca ba avan çan do-se mais do que
se deve. Mas de fen do, ain da, que o zo ne a men to deve
pre o cu par-se com o glo bal do ter ri tó rio do Esta do, e
não com a pro pri e da de pri va da.

É im por tan te que a im pren sa te nha cons ciên cia
do que es ta mos fa lan do. Ontem, qua se to dos os gran -
des jor na is bra si le i ros ti nham um ar ti go, uma nota ou
uma man che te so bre esta ques tão: vão de vas tar 50% 
da Ama zô nia. Isso é pi a da, não exis te. Ain da que fos -
sem os 50%, es ta mos fa lan do de 24% de pro pri e da de 
pri va da, e 50% de 24% são 11% do glo bal. Então, a
im pren sa está dis tor cen do mu i to. É pre ci so ou vir o ou -
tro lado.

Por isso, es tou, nes te mo men to, ocu pan do esta
tri bu na, Sr. Pre si den te, e vou fa zê-lo mu i tas ou tras ve -
zes na de fe sa do que jul go do ma i or in te res se para o
Esta do de Ron dô nia.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Ja der Bar ba lho, Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da, su ces si va men te, pe los Srs. Car los
Wil son, 1º Se cre tá rio, e Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – 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 227, DE 2001

Re que i ro, com ful cro no art. 215, ca put, pri me i -
ra par te, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
com bi na do com os §§ 1º e 4º do art. 53 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que esta Casa, na hi pó te se de for ma li za -
ção de de nún cia con tra o re que ren te, apre sen ta da
pelo Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca, an te ci pe a con -
ces são de li cen ça pré via ao Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, com vis ta à pro mo ção de ação pe nal.

Jus ti fi ca ção

Cabe a esta Casa, den tro da sua com pe tên cia
ex clu si va, por for ça de pre ce i to cons ti tu ci o nal, de li be -
rar so be ra na men te so bre a con ces são de li cen ça pré -
via para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral apre ci ar de nún -
cia con tra Se na dor da Re pú bli ca.

A de ci são quan to à li cen ça é ju í zo de con ve niên -
cia de ca rá ter emi nen te men te po lí ti co, que deve le var
em con si de ra ção a pri ma zia do in te res se pú bli co.

A es sas con si de ra ções acres cen ta-se ou tras.
Qu a is se jam:

1. O re que ren te é Se na dor da Re pú bli ca, ten do
sido ele i to, por ma i o ria ab so lu ta dos vo tos de seus pa -
res, Pre si den te do Se na do Fe de ral;

2. Com a sua ele i ção, viu-se ví ti ma de uma in ter -
mi ná vel cam pa nha in ju ri o sa e di fa ma tó ria, pa tro ci na -
da por par te da mí dia e por de sa fe tos pes so a is;

3. A le vi an da de com que é tra ta da a ques tão é
ta ma nha que che gam a en vol ver fa mi li a res do re que -
ren te e, pior ain da, pes so as com as qua is se quer
man tém qual quer tipo de re la ci o na men to, quer seja
so ci al ou pro fis si o nal; e

4. To da via, ape sar dos vá ri os ata ques, ne nhu ma 
pro va foi apre sen ta da, tam pou co foi for ma li za da qual -
quer de nún cia pe ran te as au to ri da des com pe ten tes.

Di an te des se qua dro, mes mo que al guns en ten -
dam ca rac te ri zar o pre sen te uma ino va ção ju rí di ca,
en con tra-se ple na men te jus ti fi cá vel pela in cer te za
po lí ti ca que o mo men to está ge ran do, não só ao re -

que ren te, mas, so bre tu do e prin ci pal men te, a esta
Casa e ao País.

Pri me i ro por que, como dito an te ri or men te,
acha-se o in te res se pú bli co em ver tal si tu a ção apu ra -
da. Se gun do, por que nada con fi gu ra-se mais per ni ci -
o so ao de sem pe nho das fun ções do re que ren te do
que a con ti nu i da de des ses ata ques sem fun da men -
tos, que nun ca são tra du zi dos por ações con cre tas.

For ta le ce o ra ci o cí nio a dou tri na que, ao ma ni -
fes tar-se so bre a ma té ria, as sim se co lo ca:

Fer nan da Dias Me ne zes de Alme i da (in ”Imu ni -
da des Par la men ta res“, Co or de na ção de Pu bli ca ções
do Cen tro de Do cu men ta ção e Infor ma ção da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, Bra sí lia, 1982, p. 123) en ten de que 
”se não se põem de acor do os dou tri na do res, nem os
par la men ta res, quan to aos cri té ri os para a sus pen -
são da imu ni da de pro ces su al, num pon to es tão con -
cor des: dão como cer to que as Câ ma ras de ci dem so -
be ra na men te, com am pla li ber da de, so bre pe di dos
para pro ces so“; e

Luiz Au gus to Pa ra nhos Sam pa io (in ”Co men tá -
ri os à Nova Cons ti tu i ção Bra si le i ra, vol. 2º , Atlas, 199, 
p. 261), no mes mo sen ti do, con clui que ”a Casa Le gis -
la ti va (o Se na do ou a Câ ma ra) age in casu com cer to
ar bí trio, pois se tra ta da con ces são de li cen ça para
pro ces sar um de seus mem bros, daí ter, esse tipo de
au to ri za ção, além dos con di ci o na men tos po lí ti cos,
um cer ta do sa gem de con ve niên cia“.

Senhor Pre si den te e no bres Se na do res, por tudo
aqui ex pos to, roga o re que ren te que seja o pre sen te en -
ca mi nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, para que, nos ter mos do in ci so I, do art. 101, do
Re gi men to Inter no da Casa, e com a bre vi da de que o
as sun to exi ge, ma ni fes te-se so bre a ma té ria, opi nan -
do pela au to ri za ção aqui pre ten di da.

Sala das Ses sões,  3 de maio de 2001. – Se na -
dor Ja der Bar ba lho.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – O Re -
que ri men to lido será vo ta do na pró xi ma ter ça-feira,
dia 8 de maio de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, pela li de ran -
ça do Blo co.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como 
lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srs. 
Se na do res, Se na do ra He lo í sa He le na, há mu i to eu
es ta va pre ten den do fa zer este re gis tro, re fe ren te ao
pro gra ma de com ba te à po bre za que está sen do im -
ple men ta do pelo Go ver no do Esta do do Acre e que
já cons ti tui, com cer te za, uma base de re fe rên cia do 
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tra ba lho que re a li za mos na Co mis são de Com ba te e 
Erra di ca ção da Po bre za. E te nho a fe li ci da de de fa -
zer este re gis tro, ten do V. Exª como Pre si den te dos
tra ba lhos, por que foi V. Exª o Pre si den te da Co mis -
são cri a da no Con gres so Na ci o nal, por ini ci a ti va de
um re que ri men to de mi nha au to ria, opor tu ni da de em 
que vi si ta mos os lu ga res mais po bres des te País.

Ao fi nal da que le nos so tra ba lho, tí nha mos um
con jun to de me di das que in fe liz men te não fo ram
aten di das na sua glo ba li da de. Ape nas o pro je to do
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, de for -
ma tão li mi ta da, foi apro va do. Mas a idéia, que foi
aqui lo que me mo bi li zou, da cri a ção de um Orça men -
to so ci al para as ações de com ba te à po bre za em
todo o nos so País, la men ta vel men te, ain da está tra -
mi tan do, e não se sen te, por par te da Casa, uma mo -
bi li za ção para dar uma res pos ta ade qua da aos 78 mi -
lhões de po bres que aguar dam, tan to do Po der Exe -
cu ti vo, quan to do Le gis la ti vo e da pró pria so ci e da de,
uma res pos ta à al tu ra das di fi cul da des que en fren -
tam.

Con fes so, Sr. Pre si den te, que, ao tér mi no da -
que le nos so tra ba lho, tive cer ta de cep ção e fi quei mu -
i to en tris te ci da, por que os fru tos não eram com pa tí ve -
is com o ta ma nho da ár vo re que plan ta mos, em ter -
mos de ex pec ta ti vas. No en tan to, tive a fe li ci da de,
gra ças a Deus, de ver, no Go ver no do Esta do do Acre, 
o Go ver na dor Jor ge Vi a na, do Par ti do dos Tra ba lha -
do res, que, com gran de sen si bi li da de, con vi dou-me
para aju dar a de se nhar um pro gra ma de com ba te à
po bre za. E, lan çan do mão dos en si na men tos do tra -
ba lho da nos sa Co mis são e do co nhe ci men to de téc -
ni cos, que nos aju da ram a de se nhar um pro gra ma
adap tá vel às ne ces si da des do Acre, apre sen ta mos,
jun ta men te com as Se cre ta ri as do Go ver no – de Pla -
ne ja men to, de Edu ca ção, de Assis tên cia So ci al, do
Tra ba lho, en fim, as Se cre ta ri as afins –, uma pro pos ta, 
a qual cha ma mos de Adjun to de So li da ri e da de. Esse
é o nome adap ta do para a re a li da de do Acre do Orça -
men to so ci al, pro pos ta essa que, para al guns do Go -
ver no Fe de ral, pa re cia algo ine xe qüí vel, in ca paz de
ser im ple men ta da do pon to de vis ta prá ti co. Mas, gra -
ças a Deus, no Acre, está sen do im ple men ta da.

Só para se ter uma idéia, Sr. Pre si den te, no
Acre, deve ha ver, mais ou me nos, 30 mil fa mí li as que
cons ti tu em o nú cleo duro da nos sa po bre za. Ha ve ria
algo em tor no de 60 mil fa mí li as po bres na que la fa i xa
de po bre za, mas o nú cleo duro de po bre za es ta ria em 
tor no de 30 mil fa mí li as que vi vem com me nos de
US$1 por dia. Essas pes so as, na sua gran de ma i o ria,
es tão nos ba ir ros de pe ri fe ria, prin ci pal men te no Mu -

ni cí pio de Rio Bran co, onde te mos a ma i or con cen tra -
ção de po bres de vi do ao êxo do ru ral que foi pra ti ca do
gra ças a uma po lí ti ca de de vas ta ção dos se rin ga is,
de in vi a bi li da de da ati vi da de pro du ti va e que ti ve ram
que vir para as pe ri fe ri as fa zen do os ba ir ros pe ri fé ri -
cos da nos sa ci da de, onde te mos uma mas sa de de -
sem pre ga dos. 

O Pro gra ma Adjun to de So li da ri e da de está
cons ti tu í do den tro de uma vi são que, em pri me i ro lu -
gar, é de al can ce so ci al es tru tu ral e de al can ce so ci al
emer gen ci al. É um Pro gra ma com uma es tru tu ra de -
mo crá ti ca para que haja es pa ço para par ti ci pa ção da
so ci e da de e das ins ti tu i ções pú bli cas, se jam elas no
pla no es ta du al, mu ni ci pal ou fe de ral. No caso, es ta -
mos co me çan do com re cur sos do Go ver no do Esta -
do. Qu e ro gri far aqui que o Go ver no re ti rou do seu or -
ça men to a quan tia de mais de R$20 mi lhões para a
im ple men ta ção des se Pro gra ma. Alguns que es tão
nos acom pa nhan do po dem achar in sig ni fi can te. Mas
no uni ver so do or ça men to do Esta do do Acre e se
con si de rar mos a nos sa po pu la ção, é um Pro gra ma
ou sa do. Nas pa la vras de Cris to vam Bu ar que,
ex-Governador do Dis tri to Fe de ral, que tem se de di -
ca do a essa ques tão do com ba te à ex clu são so ci al e
que, in clu si ve, di ri ge uma ONG vol ta da para a edu ca -
ção de cri an ças, a Mis são Cri an ça, se gun do suas pa -
la vras, no lan ça men to des se Pro gra ma, esse se
cons ti tui o ma i or pro gra ma so ci al do País, pro por ci o -
nal men te fa lan do. 

Ire mos aten der, das 30 mil fa mí li as, até o fi nal
des te ano, se Deus qui ser, a 18 mil fa mí li as; es sas 18
mil fa mí li as se rão aten di das a par tir de vá ri as mo da li -
da des que com põem o Adjun to de So li da ri e da de.

Antes de fa lar de cada uma des sas mo da li da -
des, que ro fa lar ra pi da men te da es tru tu ra do Pro gra -
ma, por que uma co i sa é pro por ao go ver no dos ou -
tros, ou tra é fa zer no nos so pró prio go ver no. E eu fiz
ques tão de fa zer no nos so go ver no aqui lo que pro pu -
se mos ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
para que não te nha mos dois pe sos e duas me di das.

Pri me i ro as pec to: o Adjun to de So li da ri e da de ou 
or ça men to so ci al se com põe de um fó rum con sul ti vo,
com par ti ci pa ção pa ri tá ria da so ci e da de e do Go ver -
no, para que ele te nha um viés ra di cal men te de mo -
crá ti co; com põe-se de uma co mis são ges to ra, por que 
é fun da men tal que as ins ti tu i ções pú bli cas as su mam
sua res pon sa bi li da de; de uma se cre ta ria exe cu ti va,
para que te nha agi li da de e seja ca paz de ope ra ci o na -
li za ção, no sen ti do de dar res pos ta aos ob je ti vos para
que foi cri a do; de uma co or de na ção dos be ne fí ci os e
au xí li os, com pos ta pe las vá ri as Se cre ta ri as en vol vi -

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira 4  08033



das, por que é fun da men tal que haja par ce ria com as
ins ti tu i ções da so ci e da de ci vil, a par ce ria com a so ci e -
da de, mas fun da men tal men te é pre ci so que haja uma 
par ce ria in ter na, den tro do pró prio Go ver no. Não se
pode pe dir o apo io exó ge no se não hou ver uma in ter -
li ga ção en dó ge na, se o Go ver no es ti ver frag men ta do. 
É por isso que te mos uma co or de na ção de be ne fí ci os 
di vi di do en tre as Se cre ta ri as afins: de Edu ca ção, de
Pla ne ja men to, de Sa ú de, de Cul tu ra, en fim, dos vá ri -
os seg men tos que com põem o nos so Go ver no. 

Exis tem os nú cle os de exe cu ção lo cal. Cada re -
gi o nal, na que le Mu ni cí pio, no caso na Ca pi tal, que é o 
pri me i ro que está sen do im ple men ta do, já te mos qua -
tro nú cle os exe cu to res im ple men ta dos, di vi di dos por
re gião, be ne fi ci an do di ver sos ba ir ros. E essa es tru tu -
ra pre ten de ser, e se Deus qui ser será, uma es tru tu ra
de mo crá ti ca, uma es tru tu ra ágil e fá cil, in clu si ve para
a fis ca li za ção, o con tro le e a ava li a ção, por que que re -
mos tudo com a mais ab so lu ta trans pa rên cia.

As li nhas que com põem o or ça men to so ci al do
Adjun to de So li da ri e da de são: a Bol sa-Escola, que irá 
aten der a 10 mil fa mí li as, no va lor de 60 re a is para
cada fa mí lia – o Go ver no Fe de ral está des ti nan do
ape nas 45 re a is, e olhe que o Acre é um Esta do po -
bre; a Ren da Mí ni ma, para pes so as que não têm fi lho
na ida de es co lar, mas pre ci sam de um au xí lio, por que 
es tão em con di ção de mi sé ria, tam bém no va lor de 60 
re a is, aten den do a mil fa mí li as; a Bol sa-Primeiro
Empre go, para os jo vens do Ensi no Mé dio, no va lor
de 90 re a is, para que eles pos sam pres tar 15 ho ras
de tra ba lho se ma nal, que pode ser in clu si ve nas
ações do pró prio Adjun to de So li da ri e da de; te re mos
tam bém a mo da li da de da Bol sa-Primeira Infân cia, no
va lor de 60 re a is, para as cri an ças de 0 a 7 anos que
ain da não es tão na ida de es co lar, mas que pre ci sam
de uma as sis tên cia, prin ci pal men te por pro ble mas de
des nu tri ção, em par ce ria com o tra ba lho ma ra vi lho so
que já vem sen do re a li za do pela Pas to ral da Cri an ça
e por ou tras en ti da des que li dam com o so fri men to in -
fan til, na fa i xa dos pro ble mas de des nu tri ção. Ain da
te mos a Bol sa-Trabalho, des ti na da a be ne fi ci ar fa mí li -
as de tra ba lha do res que es tão de sem pre ga dos mas
que po dem ter uma ati vi da de eco nô mi ca pro du ti va,
prin ci pal men te nas fren tes de tra ba lho que se rão ins -
ti tu í das pelo Go ver no do Esta do, no va lor de
R$185,00; e a Bol sa-Universitária, tam bém no va lor
R$185,00, para mil es tu dan tes uni ver si tá ri os. A Bol -
sa-Trabalho be ne fi ci a rá três mil fa mí li as po bres.

Estou ci tan do ape nas al gu mas des sas mo da li -
da des para que se te nha uma idéia de que esse Pro -
gra ma ten ta com pa ti bi li zar ações es tru tu ra is com

ações emer gen ci a is. A con cep ção do Pro gra ma é de
trans fe rên cia di re ta de ren da para as fa mí li as; ne nhu -
ma de las re ce be rá a mo da li da de de ces ta bá si ca ou
co i sa se me lhan te, mu i to em bo ra, em al guns ca sos,
pos sa-se fa zer esse tipo de aten di men to, mas ele não 
cons ti tui ne nhum do ei xos do Pro gra ma. Foi pro va do
na nos sa Co mis são que a trans fe rên cia di re ta de ren -
da é o ins tru men to mais efi caz de com ba te à po bre za, 
por que as fa mí li as sa bem ad mi nis trar es ses re cur -
sos.

Ago ra, to das es sas ações es tão as so ci a das à
idéia de se co lo ca rem as cri an ças nas es co las, por -
que ne nhu ma des sas ati vi da des será de sen vol vi da
ou im ple men ta da se as fa mí li as não es ti ve rem de
acor do com o item ”to das as cri an ças na es co la, com
o de vi do acom pa nha men to do seu de sem pe nho es -
co lar, e prin ci pal men te que es sas cri an ças es te jam
re ce ben do as ou tras for mas de as sis tên cia na par te
de sua sa ú de es pe ci al men te e na par te de ali men ta -
ção, por que a par tir do nos so Pro gra ma de Me ren da
Esco lar po de mos es tar, in clu si ve, dan do um re for ço
para aqui lo que elas já vêm re ce ben do, que é o au xí -
lio da Bol sa-Escola.

Os nú cle os do Adjun to de So li da ri e da de se
cons ti tu i rão tam bém em nú cle os de ci da da nia. Ali, te -
re mos cur so de for ma ção para as mães prin ci pal men -
te, te re mos to das as mães e to dos os pais in se ri dos
em pro gra mas de al fa be ti za ção para adul to, para que
ne nhu ma des sas pes so as con ti nue anal fa be ta. Te re -
mos ações tam bém de acom pa nha men to na área de
sa ú de para as mu lhe res, do cân cer de mama, do cân -
cer gi ne co ló gi co, e para as cri an ças a obri ga to ri e da -
de do acom pa nha men to na par te de va ci na ção, e ou -
tros be ne fí ci os na área de sa ú de. To dos es ses ele -
men tos se cons ti tu em de uma fi cha que será apre -
sen ta da a cada ano, ou de 6 em 6 me ses, para que a
fa mí lia se cre den cie a re ce ber o be ne fí cio.

É um Pro gra ma de lar go al can ce. No nos so
Esta do, para a nos sa re a li da de po pu la ci o nal, es ta rá
be ne fi ci an do 90 mil pes so as e, se Deus qui ser, ire -
mos fa zer, na prá ti ca, aqui lo que nos dis cur sos eu e V. 
Exª, os Se na do res Edu ar do Su plicy, Pe dro Si mon e
ou tros Srs. Se na do res de fen de mos aqui, mas que, la -
men ta vel men te, não ti ve mos a opor tu ni da de de re a li -
zar.

Com ale gria, ob ser vo que al guns Pre fe i tos já
co me çam a pe dir có pia do Pro gra ma para adap tá-lo
às suas re a li da des. Espe ro que, da mes ma for ma que 
o Rio Gran de do Sul se cons ti tu iu numa re fe rên cia no
que con cer ne ao Orça men to Par ti ci pa ti vo, o Acre
pos sa es tar dan do uma pe que na con tri bu i ção ao
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Orça men to So ci al. Que pos sa mos ter um pro gra ma
de com ba te à po bre za e à ex clu são so ci al, em que a
edu ca ção seja o car ro-chefe, além das de ma is ati vi -
da des de ge ra ção de em pre go e ren da e de re for ma
agrá ria adap ta da à nos sa re a li da de do Acre, que são
os pó los agro flo res ta is im ple men ta dos pelo Go ver no
do Acre. Ou tras ações pos si bi li tam a in clu são so ci al,
como a re a ti va ção do ex tra ti vis mo e aque las que es -
tão sen do le va das pe los pro je tos que o Go ver no está
re a li zan do na par te de cons tru ção ci vil, e as sim por
di an te.

Sr. Pre si den te, para con clu ir este meu re gis tro,
devo di zer que es tou mu i to fe liz. Pri me i ro, pela opor -
tu ni da de de es tar mos fa zen do do Acre um la bo ra tó rio 
de com ba te à po bre za e à ex clu são so ci al. Pre ten de -
mos, até o fi nal do ano, be ne fi ci ar até 18 mil fa mí li as
em todo o Esta do do Acre e, até o fi nal do Go ver no,
nes te um ano e al guns me ses que nos res tam, aten -
der às 30 mil fa mí li as que hoje es tão aba i xo da li nha
de po bre za no nos so Esta do.

Espe ro que, com es sas ações, pos sa mos es tar
fa zen do algo que nos leve a re fle tir so bre um dos en -
si na men tos mais im por tan tes que apren di com D. Ma -
u ro Mo rel li: de que as ações de go ver no são sem pre
vol ta das para os que são, os que sa bem, os que po -
dem e os que têm . Qu an do as su mi mos o po der e te -
mos a pos si bi li da de de fa zer trans for ma ções so ci a is,
te mos de pen sar, em pri me i ro lu gar – di zia ele –, nos
que não são, nos que não po dem, não sa bem e não
têm; des sa for ma, es ta re mos evi tan do aqui lo que Se -
bas tião Sal ga do dis se numa en tre vis ta fan tás ti ca, à
qual tive opor tu ni da de de as sis tir na épo ca em que
es ta va acon te cen do, no Rio Gran de do Sul, o Fó rum
So ci al.

Se bas tião Sal ga do é um dos fo tó gra fos que
mos tra a mi sé ria hu ma na em todo o mun do, mas tam -
bém é um dos fo tó gra fos da es pe ran ça hu ma na, por -
que, no mo men to em que fo to gra fa a mi sé ria, a po bre -
za, a ex clu são, co lo ca-nos cara a cara com o de sa fio
de ven cê-la, de de be lá-la e de dar uma res pos ta. Por
isso, digo que ele tam bém é o fo tó gra fo da es pe ran ça, 
pelo me nos da es pe ran ça para aque les que ain da
têm res quí ci os de hu ma ni da de na sua prá ti ca so ci al,
cul tu ral, po lí ti ca e es pi ri tu al.

Di zia ele, nes sa en tre vis ta, que a hu ma ni da de
con se guiu, a par tir de 20% da sua ca ma da mais pri vi -
le gi a da – os que têm aces so à edu ca ção de boa qua -
li da de, in for ma ção em tem po real, ali men ta ção, sa ú -
de, se gu ran ça, cul tu ra, pos si bi li da de de vi a jar – cri ar
uma fuga para o fu tu ro, de i xan do para trás 80%.
Esses 80% po dem na u fra gar.

Eu gos ta ria de di zer que todo es for ço e toda uto -
pia de vem es tar vol ta dos no sen ti do de não per mi tir
que a raça hu ma na fuja para o fu tu ro com os seus
20% de ex clu í dos, de i xan do para trás os 80% que
não são, não sa bem, não po dem e não têm, como dis -
se D. Ma u ro Mo rel li, por que não ha ve rá fu tu ro para fu -
gir se fi zer mos isso. Se não for mos ca pa zes de de be -
lar a po bre za, uti li zan do tudo aqui lo que foi pro du zi do
so ci al, co le ti va e his to ri ca men te pela hu ma ni da de
para pro mo ver a in clu são so ci al, não ha ve rá fu tu ro
para os que pen sam que po dem fu gir. Po de rão até fu -
gir, iso lan do 80% da po pu la ção para o anal fa be tis mo,
a fome, a mi sé ria, o de sem pre go e a ex clu são, mas,
com cer te za, aon de che ga rem, se sen ti rão me nos
hu ma nos. Logo, o es pa ço que al can ça rem não será
para 20% de pos su í dos; será o es pa ço para 20% de
des pos su í dos que ex pro pri a ram de si mes mos o
com po nen te dos seus va lo res éti cos, de so li da ri e da -
de e de res pe i to pelo pró xi mo.

Com es sas pa la vras, Sr. Pre si den te, agra de ço a 
V. Exª, que, mu i to gen til men te, per mu tou para que eu
pu des se fa lar an tes de V. Exª. Co lo co-me à dis po si -
ção como Se na do ra e como al guém que tem sen si bi -
li da de para es ses pro ble mas. Sin to-me as sim, tal vez,
pela pró pria ex pe riên cia de vida, de ter en fren ta do os
pro ble mas de po bre za que iden ti fi co nas fa mí li as que, 
hoje, jun ta men te com vá ri as pes so as, in clu si ve V.
Exª, ten to be ne fi ci ar.

O meu mes tre, Se na dor Edu ar do Su plicy, não
tem fron te i ras ide o ló gi cas e ne nhum tipo de res tri ção
quan do se tra ta da im ple men ta ção do Pro gra ma de
Ren da Mí ni ma. Não per gun ta se é do PFL, do PMDB
ou do PSDB; se al guém quer im ple men tar o Pro gra -
ma, S. Exª se dis põe 100% a aju dar. Da mes ma for -
ma, no caso do Orça men to So ci al, quem qui ser a
idéia, a có pia, o es for ço, o em pe nho da Se na do ra Ma -
ri na Sil va e do Go ver no do Esta do do Acre, es ta mos
aí. O nos so ob je ti vo não é ca rim bar uma idéia como
essa para um gru po ou um par ti do, mas ca rim bá-la
para to dos os ho mens e mu lhe res de bem que que -
rem ver com ba ti da a ex clu são so ci al. Não me re fi ro a
pa la vras, mas a ges tos con cre tos, prin ci pal men te, a
ações de go ver no que le vem a um pro gra ma es tru tu -
ral, que com bi nem as ações so ci a is emer gen ci a is de
com ba te à fome com as ações es tru tu ra is de re for ma
agrá ria e edu ca ção, para que não te nha mos mais 70
mi lhões de po bres e 15 mi lhões de jo vens anal fa be -
tos.

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

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Esta
Pre si dên cia con gra tu la-se com V. Exª, Se na do ra Ma -
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ri na Sil va, por esse bri lhan te pro nun ci a men to. Nós
so mos co nhe ce do res da luta de V. Exª em fa vor dos
mais po bres, dos mais hu mil des e dos ex clu í dos.
Con gra tu la mo-nos tam bém com o Go ver na dor Jor ge
Vi a na, do Acre, que está se es for çan do para re al men -
te apo i ar as pes so as mais po bres, mais sim ples e
mais hu mil des da que le Esta do. O Se na dor Tião Vi a -
na é ou tro exem plo de po lí ti co, e es pe ra mos que o
Bra sil siga es ses bons exem plos em to dos os Esta -
dos, em to das as ci da des bra si le i ras. 

Meus cum pri men tos a V. Exª.
Com a pa la vra o no bre Se na dor Se bas tião Ro -

cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Bra sil
vive um dia de gran de ex pec ta ti va. No cen tro das
aten ções, sem dú vi da al gu ma, o Se na do Fe de ral. To -
dos os fo cos da mí dia na ci o nal, e até in ter na ci o nal,
es ta rão vol ta dos, da qui a pou co, para a re u nião do
Con se lho de Éti ca do Se na do, que se ini cia da qui a
al guns mi nu tos.

Te mos ou vi do da im pren sa, com mu i ta fre qüên -
cia, in ter pre ta ções de que al gu mas ses sões do Se na -
do da Re pú bli ca e al gu mas re u niões, so bre tu do as úl -
ti mas re u niões do Con se lho de Éti ca, têm-se trans for -
ma do em ver da de i ros es pe tá cu los, que po de ri am ser
com pa ra dos a pro gra mas de au di tó ri os e talk shows. 
Di ria que, de fato, o con te ú do des sas re u niões tem
ex tra po la do a ex pec ta ti va das ses sões que acon te -
cem cos tu me i ra men te no Se na do. Não há dú vi da al -
gu ma: o Se na do Fe de ral en con tra-se, hoje, no pal co;
o Se na do está no ta bla do; o Se na do está, sim, en vol -
vi do num ce ná rio que, en tre er ros e acer tos, con se -
guiu se cons ti tu ir, nes te mo men to, no prin ci pal alvo da 
aten ção pú bli ca bra si le i ra.

Acre di to que o Se na do ve nha a su pe rar essa
cri se e sair for ta le ci do de todo esse epi só dio. Não te -
nho dú vi das, e essa é a mi nha ex pec ta ti va, a mi nha
con vic ção, ins pi ra do até em al guns his to ri a do res, que 
cos tu mam re fe rir-se ao Bra sil como um País que tem
en fren ta do di fi cul da des para al can çar o de sen vol vi -
men to ide al, para ven cer as suas di fe ren ças so ci a is,
as di fe ren ças re gi o na is, e atri bu em isso à fal ta de
uma re vo lu ção – di zem que o Bra sil nun ca vi veu uma
ver da de i ra re vo lu ção e, por isso, não con se guiu, ain -
da, a con sis tên cia ne ces sá ria para mo ver o seu povo
e a na ção como um todo na tri lha do de sen vol vi men to 
es pe ra do por to dos nós, com ba ten do de fi ni ti va men te
a po bre za e re con quis tan do, cada vez mais, a au -
to-estima do povo bra si le i ro.

Pois o Se na do vive hoje essa re vo lu ção. O Se -
na do se apre sen ta de for ma des nu da da pe ran te a po -
pu la ção. A esse pro pó si to, é pre ci so res sal tar que
isso só está sen do pos sí vel em fun ção da TV Se na do, 
que con se gue mos trar ao vivo e em co res, sem cor -
tes, tudo o que acon te ce hoje no âm bi to do Par la men -
to bra si le i ro, es pe ci al men te no Se na do Fe de ral.

No que con cer ne às re u niões do Con se lho de
Éti ca, não te nho dú vi da ne nhu ma de que o grau de
dra ma ti ci da de, a re a ção dos Se na do res, a for ma im -
pre vi sí vel como mu i tas ve zes atua o Se na dor Edu ar -
do Su plicy, a for ma co mo ven te, vi bran te, como atua a
Se na do ra He lo í sa He le na, a Se na do ra Ma ri na Sil va e
o des pren di men to do Se na dor Pe dro Si mon são fa tos
de que a po pu la ção não ti nha co nhe ci men to. E esse
co nhe ci men to se tor nou pos sí vel por in ter mé dio da
TV Se na do. 

É pre ci so, ain da, fa zer a se guin te ob ser va ção: o
Se na do está no cen tro do pal co, o Se na do, hoje, é o
foco das aten ções. O Se na do, po rém, pre ci sa che gar
ao pó dio. Há uma gran de di fe ren ça en tre par ti ci par de 
um ce ná rio, en tre ser um ins tru men to para a or ga ni -
za ção de um es pe tá cu lo – esta é hoje a prin ci pal com -
pa ra ção que a mí dia faz – e, por mé ri to pró prio, che -
gar ao pó dio, o que é re sul ta do de uma con quis ta.
Essa di fe ren ça pre ci sa ser ob ser va da com se gu ran -
ça. O Se na do pre ci sa che gar ao pó dio. 

Há uma di fe ren ça pro fun da en tre pal co e pó dio;
às ve zes, até pres cin din do de mu i tos mé ri tos, po -
de-se che gar ao pal co e fa zer um show, mas ao pó -
dio, Pre si den te Ma gui to Vi le la, che gam so men te os
vi to ri o sos, so men te aque les que con se guem ven cer
as di fi cul da des e de mons trar gran de za – qua li da de
que o Se na do pre ci sa de mons trar nes te mo men to. 

Acre di to que o Se na do está no ca mi nho cer to,
pois está de sem pe nhan do cor re ta men te o seu pa pel
na luta pela bus ca do pó dio e não do pal co. E aqui vai
a mi nha di ver gên cia prin ci pal com re la ção à in ter pre -
ta ção da im pren sa na ci o nal: o Se na do tem se de di ca -
do, nos úl ti mos dias, a apro fun dar as in ves ti ga ções,
de for ma se re na, com res pon sa bi li da de, sob o co -
man do éti co, mo ral do Pre si den te do Con se lho de Éti -
ca, Se na dor Ra mez Te bet. S. Exª tem de sem pe nha -
do, com des ta que, pa pel im por tan te na con du ção de
uma das fun ções ine ren tes ao nos so tra ba lho par la -
men tar: a in ves ti ga ção, a fis ca li za ção de nós mes -
mos, dos nos sos pro ce di men tos e tam bém dos atos
do Go ver no.

Nes se as pec to, pa re ce-me, o Se na do ca mi nha
a pas sos lar gos para ob ter, num fu tu ro pró xi mo, o re -
co nhe ci men to da opi nião pú bli ca. Há aque les que
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hoje co lo cam em dú vi da a po si ção do Se na do Fe de -
ral, mas não te nho dú vi da de que, a pros se guir mos
nes se ca mi nho da bus ca de es cla re ci men tos e da
ine vi tá vel to ma da de de ci são so bre aqui lo que acon -
te ceu no Se na do – o Se na do foi ul tra ja do e a cons -
ciên cia dos Se na do res foi vi o len ta da por meio da vi o -
la ção do pa i nel -, po de re mos, de uma vez por to das,
con quis tar cre di bi li da de. Mas a esse pon to só che ga -
re mos se per ma ne cer mos no ca mi nho da éti ca, da
se re ni da de, da de di ca ção e da de ter mi na ção no sen -
ti do de apu rar to dos os fa tos. 

Cer ta men te, a aca re a ção de hoje per mi ti rá aos
mem bros do Con se lho de Éti ca co nhe cer a ve ra ci da -
de dos fa tos – não sou mem bro do Con se lho de Éti ca, 
mas sou ti tu lar da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça, por onde esse pro ces so cer ta men te vai pas sar no
fu tu ro e onde po de rei me ma ni fes tar tam bém, com ba -
ten do com ve e mên cia, como faço ago ra, tudo que
acon te ceu nes te epi só dio. De fato, foi um des res pe i to
tre men do à nos sa Cons ti tu i ção, foi uma in fra ção que
me re ce do Se na do uma po si ção fir me, uma res pos ta
dura. Não que ro fa zer pre jul ga men tos, pois al guns
lan ces ain da vão acon te cer nes se epi só dio que está
se de sen vol ven do. No en tan to, não dú vi da ne nhu ma
de que o Se na do pode res sur gir pe ran te a opi nião pú -
bli ca como uma ins ti tu i ção de gran de cre di bi li da de,
de gran de res pe i to, o que é im pres cin dí vel para uma
con so li da ção cada vez ma i or da nos sa de mo cra cia.

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT - AP)
– Ouço, com pra zer, o emi nen te Se na dor Ca sil do
Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB - SC) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, V. Exª re fe re-se ao pal co em
opo si ção ao pó dio; diz que o mais im por tan te é co lo -
car mos o Se na do no pó dio, não no pal co. O Se na do 
Fe de ral está na pa u ta, está co lo ca do pe ran te a Na -
ção em uma si tu a ção, sem dú vi da al gu ma, de gran -
de ci são. Gos tei da fra se de V. Exª – le var o Se na do
ao pó dio –, pois ela é mu i to ade qua da para ex pres -
sar que de ve mos co lo car a ins ti tu i ção Se na do aci ma 
de qua is quer ou tras co i sas, por que nós pas sa mos,
as pes so as pas sam, mas a ins ti tu i ção Se na do, que
re pre sen ta o co ra ção do sis te ma de mo crá ti co no
Bra sil, é pe re ne - e as sim deve ser em um sis te ma
de mo crá ti co: as ins ti tu i ções de vem ser per ma nen -
tes. Por isso, a ava li a ção de V. Exª é pro ce den te e
vem em boa hora. Aliás, da qui a uma hora va mos
pas sar por um mo men to dos mais im por tan tes para
o Se na do Fe de ral, em bo ra, pes so al men te, eu en ten -

da que já exis tam ele men tos que ca rac te ri zam a
que bra do de co ro par la men tar, que hou ve vi o la ção
do de co ro. Da qui a uma hora ha ve rá mais uma re u -
nião para ul tra pas sar mos mais uma fase des sa his -
tó ria toda que a Na ção está acom pa nhan do tão de
per to. Qu e ro lhe cum pri men tar, por tan to, quan do V.
Exª co lo ca que o pal co exis te, mas o mais im por tan -
te é co lo car mos a ins ti tu i ção do Se na do no pó dio.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Exa ta men te, Se na dor Ca sil do Mal da ner. Mu i to obri -
ga do por seu apar te. O pó dio, como dis se, só pode
ser con quis ta do. Por isso os Se na do res de vem es tar
aten tos e de fato em pe nha dos na bus ca e na con quis -
ta do pó dio, e não ape nas no es pe tá cu lo que hoje se
vive em fun ção des se epi só dio.

Che ga mos jun tos aqui, Se na dor Ca sil do Mal -
da ner, e era co mum ou vir mos que o Se na do era até
me lhor do que o céu – pa re ce-me que essa fra se foi 
cu nha da por um ilus tre po lí ti co bra si le i ro –, por que
aqui se che ga va vivo e ao céu só se che ga mor to.
Hoje ou vi mos de vá ri os Se na do res e até de um pa -
dre, em um epi só dio nar ra do pelo Se na dor Edu ar do
Su plicy, do qual tam bém par ti ci pou o Se na dor Pe dro 
Si mon, que aqui se ria um dos lu ga res onde já não
se pode mais fa lar em Deus. Ve jam onde po de mos
che gar, o quan to po de re mos re tro ce der no his tó ri co
Se na do da Re pú bli ca, onde a fi gu ra de Rui Bar bo sa
está sem pre a nos ins pi rar, em bo ra nem sem pre
pos sa mos al can çar a di men são de seus pen sa men -
tos e do seu ver bo. 

Te mos, no en tan to, que re pu di ar e até dis cor -
dar de de ter mi na dos co men tá ri os. Aqui se pode fa -
lar em Deus sim, e falo em Deus com con vic ção,
por que en ten do per fe i ta men te que os que even tu al -
men te usam o nome de Deus em vão me re ce rão
cer ta men te a sua ava li a ção fi nal. No seu ju í zo fi nal,
po de rão ter o seu jul ga men to. Po de mos tran qüi la -
men te, os ho mens e mu lhe res de boa-fé, que acre -
di ta mos em um ser su pe ri or que de no mi no Deus,
con ti nu ar fa lan do no nome de Deus, pre gan do o
nome de Deus, aqui, da tri bu na do Se na do, com
mu i ta tran qüi li da de.

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

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT - AP)
– Ouço, no va men te, o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB - SC) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, em re la ção ao Se na do, al gu -
mas pes so as di zem que não é pre ci so mor rer para ir
para o céu, por que aqui se en tra vivo, e para ir para o
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céu mes mo é ne ces sá rio pas sar por uma mor te bi o ló -
gi ca. Di zem os Se na do res Pe dro Si mon e Edu ar do
Su plicy, em con ver sas, que aqui não é mais o pa ra í -
so. E se não é pre ci so mor rer para ir para o pa ra í so,
hoje tam bém não é pre ci so mor rer para pas sar por
um tor men to, por que, no mo men to, vi ve mos aqui um
tor men to. Em ou tras pa la vras, es ta mos pas san do por 
uma mo men to te ne bro so. Acre di to que pre ci sa mos
pas sar por isso, e te mos que pas sar por es sas ca ta -
cum bas – hoje não se ria mais o pa ra í so –, para con -
se guir mos sair, res pi rar e, como V. Exª mes mo men -
ci o nou, di zer à Na ção que o Se na do Fe de ral re pre -
sen ta a alma, a de mo cra cia e a trans pa rên cia, ou
seja, o Se na do tem que ser, na ver da de, o pó dio que
a Na ção pre ci sa. Cre io que é nes se sen ti do que te -
mos que in ter pre tar o ver da de i ro sen ti do do Con gres -
so Na ci o nal e, mais es pe ci fi ca men te, do Se na do Fe -
de ral.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT - AP) – 
Mais uma vez, agra de ço a V. Exª, Se na dor Ca sil do.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, vou abor dar su cin -
ta men te dois as sun tos: Su dam e Su de ne. Sou da
Ama zô nia e en ten do que pre ci sa mos de ins tru men -
tos im por tan tes para o nos so de sen vol vi men to, mas
con fes so que a Su dam e a Su de ne trans for ma ram-se
em es tru tu ras car co mi das, ul tra pas sa das, vi ci a das,
que, la men ta vel men te, mu i to pou co con tri bu í ram
para o de sen vol vi men to da re gião. E pos so fa lar isso
em alto e bom som, por que, de toda a Re gião Nor te,
em todo esse tem po, o Ama pá foi um dos Esta dos
me nos aqui nho a dos com re cur sos da Su dam. Não te -
nho ain da uma per fe i ta ava li a ção da me di da pro vi só -
ria que foi pu bli ca da, mas acre di to, sim, que po de re -
mos ter no vos ca mi nhos, e que os re cur sos – até, às
ve zes, me no res – po de rão che gar mais fa cil men te à
sua fi na li da de, aos seus ob je ti vos.

A isen ção fis cal, o art. 9º – foi dito vá ri as ve zes
pelo pró prio Se na dor Ja der Bar ba lho, que pre si de
esta Casa e que está no cen tro, tam bém, das acu sa -
ções que en vol vem des vi os de re cur sos na Su dam –,
é, na ver da de, o gran de usur pa dor de todo esse pro -
ces so. Então, co i bin do isso, pode ser que se con si ga,
en tão, trans for mar es ses dois no vos ór gãos re -
cém-instituídos em ver da de i ros mo bi li za do res da
nos sa eco no mia, in du to res do nos so de sen vol vi men -
to. É essa es pe ran ça que te mos. E, em bo ra eu não
seja fa vo rá vel ao uso abu si vo de me di das pro vi só ri as
– sem pre con de nei e con tes tei isso –, pen so que foi a
for ma mais di re ta de se dar uma so lu ção para esse
pro ble ma de ime di a to.

Entre tan to, des ta vez, o Con gres so deve ins ta lar 
a sua co mis são es pe ci al, que cer ta men te vai de vo tar
toda a aten ção ne ces sá ria e, se for pos sí vel, trans for -
mar a me di da pro vi só ria em um pro je to de con ver são,
que – aí, sim – pos sa ser re sul ta do de um con sen so
en tre Go ver no, Par la men to e po pu la ção in te res sa da
no as sun to.

O cer to é que não po día mos mais con vi ver com
isso. Pelo me nos da mi nha par te, fui aten di do na qui lo
que cla mei vá ri as ve zes ao Mi nis tro Fer nan do Be zer -
ra: que a de ci são fos se equâ ni me para os dois ór -
gãos, o que de fato acon te ceu.

O úl ti mo as sun to que tra go a esta tri bu na na tar -
de de hoje, Sr. Pre si den te, tra ta de um gran de mo vi -
men to que está ha ven do no Bra sil por par te dos Pro -
cu ra do res da Re pú bli ca. 

A Asso ci a ção Na ci o nal dos Pro cu ra do res da
Re pú bli ca no Bra sil tem, atra vés da im pren sa, ma ni -
fes ta do um de sa gra vo com re la ção ao tex to cons ti tu -
ci o nal atu al, uma dis cor dân cia na for ma como é fe i ta
a es co lha, a in di ca ção do Pro cu ra dor-Geral da Re pú -
bli ca. 

E tra go este as sun to na tri bu na na tar de de hoje
por que sou au tor de uma emen da cons ti tu ci o nal,
aliás duas, mas uma di re ta men te vin cu la da à ques tão 
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. Tra ta-se de uma emen -
da cons ti tu ci o nal de ju nho de 2000, por tan to já tra mi -
tan do há al gum tem po no Se na do Fe de ral, que es ta -
be le ce uma re gra di fe ren te da que está co lo ca da na
Cons ti tu i ção para a es co lha do Pro cu ra dor-Geral da
Re pú bli ca. Isso por que há uma di ver gên cia en tre o
tex to que tra ta da es co lha do Pro cu ra dor-Geral da
Re pú bli ca e a es co lha do Pro cu ra dor-Geral dos Esta -
dos. Enquan to nos Esta dos e tam bém no Dis tri to Fe -
de ral e Ter ri tó ri os, os Mi nis té ri os Pú bli cos in di cam
uma lis ta trí pli ce me di an te ele i ção, sen do o Pro cu ra -
dor-Geral no me a do pelo che fe do Po der Exe cu ti vo,
no caso do Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, a in di ca -
ção é pes so al do Pre si den te da Re pú bli ca. 

Então, en ten den do que há de fato uma de for ma -
ção no tex to cons ti tu ci o nal, apre sen tei uma emen da
cons ti tu ci o nal que vai além, in clu si ve, do que es tão
hoje a lu tar os Pro cu ra do res da Re pú bli ca. Eles es tão
ape nas bus can do, pe din do, con cla man do para que
te nham o mes mo tra ta men to dos Pro cu ra do res Esta -
du a is, do Mi nis té rio Pú bli co Esta du al, ou seja, a lis ta
trí pli ce. Eu, na pro pos ta que apre sen tei, e que está
tra mi tan do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia do Se na do, es ta be le ço como cri té rio a ele -
i ção, por que en ten do que o me lhor pa râ me tro – em -
bo ra co nhe ça per fe i ta men te que o Mi nis té rio Pú bli co
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é um ór gão au xi li ar da Jus ti ça, não é um po der in de -
pen den te – de di re i to, o cor re to, é que a es co lha do
Pro cu ra dor-Geral seja fe i ta pe los pró pri os mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co, dos seus in te gran tes, haja vis ta
que, no caso do Tri bu nal de Con tas da União e dos
Esta dos, que tam bém são ór gãos au xi li a res do Po der 
Le gis la ti vo, a es co lha é fe i ta pelo pro ces so de ele i ção 
di re ta.

Então, na mi nha emen da – e gos ta ria de apro -
ve i tar este es pa ço para tor ná-la pú bli ca, em bo ra já
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al do Se na do, para dar-lhe
um tra ta men to mais pú bli co e, en tão, a par tir des te
mo men to, es ta be le cer um de ba te so bre o as sun to –,
te nho o en ten di men to de que a me lhor for ma de se
es co lher, de se ele ger, de se in di car o Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca é atra vés de uma ele i ção di re -
ta, por que o Mi nis té rio Pú bli co tem uma fun ção ex -
cep ci o nal, além da que la de fis ca li zar o ci da dão e fun -
ci o nar como um ór gão au xi li ar da Jus ti ça, ou seja,
uma das atri bu i ções ine ren tes ao Mi nis té rio Pú bli co é
a fis ca li za ção do pró prio Go ver no e da pró pria União.

Sem pre hou ve uma dis cor dân cia em re la ção a
essa es co lha, isto é, como o Pro cu ra dor-Geral da Re -
pú bli ca, in di ca do pelo Pre si den te, vai po der atu ar
com in de pen dên cia em re la ção à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca ou com re la ção aos as sun tos de in te res se da
União. 

Nes se as pec to, apre sen tei es sas duas pro pos -
tas de emen da cons ti tu ci o nal e es pe ro que a Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia pos sa, em
bre ve, ana li sá-las. Nas duas, pro po nho que a es co lha
dos Pro cu ra do res-Gerais tan to dos Esta dos quan to
da União seja re a li za da por ele i ção di re ta. São duas
PECs por que tra tam de dis po si ti vos cons ti tu ci o na is
di fe ren tes: a da União, al te ra o § 1E do art. 128, e a
que se re fe re aos Esta dos pro põe a al te ra ção do § 3E
tam bém do art. 128 da Cons ti tu i ção. 

Eram es sas as ma ni fes ta ções que ti nha a fa zer
na tar de de hoje, Sr. Pre si den te. 

Va mos aguar dar o des fe cho da re u nião do Con -
se lho de Éti ca, hoje, na ex pec ta ti va de que o Se na do,
mais uma vez, pos sa es tar dan do um gran de pas so
para a con quis ta do pó dio e não ape nas en vol vi do
com uma pre o cu pa ção de es tar mos no cen tro de um
es pe tá cu lo, ape nas ocu pan do um es pa ço no pal co. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Com a

pa la vra o no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, obri ga do

a V. Exª, Sr. Pre si den te em exer cí cio, Se na dor Ma -
gui to Vi le la.

Embo ra da qui a pou co, den tro de 40 ou 50 mi nu -
tos, vá se ini ci ar a gran de re u nião do Con se lho de Éti -
ca, com a aca re a ção en tre dois co le gas Se na do res e
a ex-Diretora do Pro da sen, eu não po de ria de i xar de
tra zer um as sun to mu i to im por tan te para os vá ri os se -
to res da agri cul tu ra bra si le i ra, em bo ra não diga res -
pe i to à ques tão atu al.

Te nho sido pro cu ra do por vá ri os pro du to res, de
vá ri os Esta dos do Bra sil, que es tão pre o cu pa dos com 
as di fi cul da des que a agri cul tu ra bra si le i ra vem en -
fren tan do em ter mos de com pe ti ti vi da de com os Esta -
dos Uni dos e a Eu ro pa.

Tra go aqui da dos le van ta dos pe las co o pe ra ti vas 
e pe las fe de ra ções de tra ba lha do res do meio ru ral
com re la ção à pro du ção de grãos, área em que o Bra -
sil é um dos ma i o res pro du to res mun di a is. Em 1995, a 
saca de soja cus ta va en tre R$12,00 e R$13,00; hoje,
cin co anos de po is, está em tor no de R$11,00,
R$12,00, mais ou me nos o mes mo pre ço. Ao mes mo
tem po, à épo ca, em 1995, o óleo di e sel, que é uti li za -
do em má qui nas e equi pa men tos, es ta va na base de
R$0,28 o li tro; hoje, cus ta em tor no de R$0,85,
R$0,92, por tan to, tri pli cou o cus to para a pro du ção e
a ven da dos grãos. Com re la ção aos fer ti li zan tes, há
cin co anos, a to ne la da es ta va em tor no de R$200,00,
R$220,00; hoje, a to ne la da de fer ti li zan tes, adu bos
etc, que é ne ces sá rio co lo car-se na ter ra, está em tor -
no de R$420,00 a R$500,00, por tan to, do brou de va -
lor, sen do que o re sul ta do da pro du ção con ti nu ou o
mes mo. Cito, ain da, mais um exem plo: a co lhe i ta de i -
ra, que é a au to mo triz usa da para co lher o pro du to,
que há cin co anos cus ta va em tor no de R$00 mil, hoje 
está em tor no de R$200 mil.

Os pro du to res de grãos bra si le i ros en ten dem o
mo men to pelo qual pas sa a agri cul tu ra, mas eles não
têm como mu dar essa si tu a ção, pois ale gam que,
ape sar de todo o es for ço em pre en di do, são in ca pa -
zes de com pe tir no mer ca do in ter na ci o nal, por que os
bens e equi pa men tos uti li za dos na agri cul tu ra es tão
sen do des va lo ri za dos, en quan to os cus tos têm au -
men ta do. To dos são sa be do res de que o Bra sil pre ci -
sa ex por tar, em fun ção da ba lan ça co mer ci al, mas
não sa bem como fa zê-lo, pois os Esta dos Uni dos ga -
ran tem um pre ço mí ni mo, em tor no de US$11, o que
equi va le a R$20,00, R$22,00, para a saca de 60 qui -
los. A Eu ro pa tam bém ofe re ce sub sí di os para a agri -
cul tu ra, en quan to que, aqui, no Bra sil, não há ga ran tia 
al gu ma. Por tan to, os agri cul to res es tão su je i tos as
mais vá ri as con se qüên ci as.

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-feira 4  08039



Não é que es ses pro du to res que i ram sub sí di os
no Bra sil, mas, sim, uma sa í da para esse pro ble ma. O 
Go ver no bra si le i ro, por meio do Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra e do Abas te ci men to, jun ta men te com a Orga ni za -
ção Mun di al do Co mér cio, lá em Ge ne bra – cujo en -
con tro acon te ce rá nos pró xi mos dias –, com os pa í -
ses do Mer co sul, da Amé ri ca La ti na, deve sen tar e
de ba ter o as sun to com se ri e da de, a fim de en fren tar,
com ri gi dez, a con cor rên cia des le al que há no mun do. 
Como va mos par tir para um in ter câm bio com a Alca,
se os pro du tos pro du zi dos pe los pa í ses-membros
têm esse vi o len to sub sí dio em de tri men to dos pro du -
to res da Amé ri ca do Sul? Não há como com pe tir. Há
uma de si gual da de, uma di fe ren ça que não tem je i to.
O ne gó cio é pa rar, por que não há ma ne i ras de con -
cor rer, até mes mo por ca u sa das ex ten sões de ter ras
que te mos. Os pro du to res in ter na ci o na is têm cul tu ra
e tra di ção, po rém, te mos que en con trar ou tras ma ne i -
ras de me lho rar a pro du ção na ci o nal. E, para tal, o
Bra sil deve bus car aju da jun to à Orga ni za ção Mun di al 
do Co mér cio.

Atu al men te, o Go ver no bra si le i ro está bri gan do,
com mu i ta for ça, com o Ca na dá, em fun ção dos sub -
sí di os que aque le país está dan do para a con cor ren te 
de fa bri ca ção de aviões e pre ci sa fa zer o mes mo com
re la ção à pro du ção de grãos, por que tra ta-se de mi -
lha res e mi lha res de pro du to res, de em pre ga dos, de
pes so as, de fa mí li as, e não só isso, mas de um dos
po ten ci a is im por tan tes no equi lí brio da ba lan ça do
nos so País. Então, o Bra sil pre ci sa, por meio dos res -
pec ti vos ór gãos, di ria até mes mo do Ita ma raty, en trar
nes sa bri ga com mu i ta for ça, por que há uma de si -
gual da de ca rac te ri za da, con cre ta, em re la ção a nós
da Amé ri ca La ti na. Não po de mos com pe tir des se je i -
to. Isso vai aca bar com a pro du ção. De po is, eles fi cam 
so zi nhos no mun do; o pro du to sobe e não pre ci sam
agüen tar o pre ço mí ni mo, quer di zer, não há ne ces si -
da de de sub sí di os. Mas isso não é ser ir mãos, não é
que rer dar-se as mãos e mu i to me nos pre gar o fun ci -
o na men to da Alca, a par tir de 2005.

Pre ci sa mos co me çar, des de já, a en ten der o di -
re i to de so bre vi vên cia. So mos um País emer gen te,
não te mos con di ções de bri gar com eles – sa be mos
dis so. Mas os pro du to res do Sul do Bra sil e de toda a
Amé ri ca La ti na têm o di re i to de res pi rar. Por tan to,
esse mo vi men to tem que ga nhar for ça, por que a pre -
o cu pa ção dos agri cul to res tem pro ce dên cia, ra zão
pela qual tra go o as sun to a esta tri bu na.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Não
mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e a Srª 
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves en vi a ram dis cur sos
à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to
no art. 203, do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo re -
gis trar re u nião ha vi da, na se ma na pas sa da, na ci da de
de Ara gua í na, so bre o Pro je to de De sen vol vi men to do
Eco tu ris mo, na Re gião do Bico do Pa pa ga io.

Devo di zer que há quin ze ou vin te anos a ex -
pres são ”Bico do Pa pa ga io“ se con fun dia mu i to com
os con fli tos de ter ra, si tu a ção hoje su pe ra da, quer em
fun ção de um in ten so tra ba lho de re gu la ri za ção das
ter ras na par te to can ti nen se da que la re gião; quer
pela pre sen ça ati va do go ver no de sen vol ven do pro -
gra mas na área so ci al, abran gen do edu ca ção e sa ú -
de; quer, ain da pelo de sen vol vi men to da in -
fra-estrutura, re pre sen ta da es pe ci al men te pela
Trans bi co, ro do via as fal ta da que cor ta a re gião que
vai de Ara gua í na até o ex tre mo nor te, na jun ção do
To can tins do Ara gua ia, na ci da de de Espe ran ti na.

É a ne ces sá ria pre sen ça do Esta do, Sr. Pre si -
den te, des cen tra li zan do ações, fa zen do-se pre sen te
nas co mu ni da des, an te ci pan do-se às ten dên ci as
con fli tu o sas e res pon den do aos an se i os le gí ti mos da
po pu la ção. Con fir ma-se a cer te za de que tais ações
não te ri am sido pos sí ve is não fos se à di vi são do Esta -
do de Go iás cri an do o Esta do do To can tins e per mi tin -
do, em con se qüên cia, a pre sen ça efe ti va e efi caz do
Go ver no na que las mes mas áre as.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, na re gião to can ti -
nen se do Bico do Pa pa ga io pre do mi na a pe que na e
mé dia pro pri e da de, com bons ín di ces de pro du ti vi da -
de tan to na agri cul tu ra quan to na pe cuá ria, em ci da -
des de pe que no por te, mas com in ten sa cons ciên cia
par ti ci pa ti va e pre sen ça cul tu ral.

Se gun do es tu dos de sen vol vi dos pelo Sis te ma
de Pla ne ja men to do Esta do, que in clui en tre suas atri -
bu i ções a área do Meio Ambi en te, o Bico do Pa pa ga io 
tem am plas pers pec ti vas na área do eco tu ris mo, não
ape nas em fun ção dos Rios To can tins e Ara gua ia e
seu be lís si mo en con tro na re fe ri da re gião, mas em
fun ção da ri quís si ma bi o di ver si da de des sa área
pré-amazonica, de inú me ras ca cho e i ras e tan tos ou -
tros atra ti vos, en tre os qua is de ve-se as si na lar o pa tri -
mô nio his tó ri co-cultural de Xam bi oá, toda uma his tó -
ria e uma cul tu ra a se rem pre ser va das, mas, an tes de
tudo, como qua se tudo nes te des co nhe ci do Bra sil do
in te ri or, um sí tio a ser des co ber to.
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De se jo con gra tu lar-me com o Sis te ma de Pla -
ne ja men to e Meio Ambi en te do Esta do, com as Pre fe -
i tu ras de Re gião e po de res pú bli cos, sem pre par ti ci -
pan tes de tudo o que pos sa sig ni fi car de sen vol vi men -
to e me lho ria de vida da po pu la ção. De se jo, tam bém,
es ten der meus cum pri men tos ao Mi nis tro José Sar -
ney Fi lho, do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, que par ti -
ci pa do pro je to, atra vés do PPG-7.

Espe ro que ini ci a ti vas se me lhan tes no meu
Esta do e em ou tras re giões da Ama zô nia e do Cen tro
Oes te pos sam ter o mes mo apo io, fa zen do do Eco tu -
ris mo uma nova fon te de ri que za e de par ti ci pa ção
des se novo Bra sil no de sen vol vi men to na ci o nal.

Era o que de se ja va de i xar re gis tra do nos Ana is
des ta Casa.

Mu i to obri ga do.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi on tem
com pro fun da in dig na ção e tris te za a no tí cia de que o
Pre si den te da Re pú bli ca ha via, em bre ve ce ri mô nia,
de cre ta do a ex tin ção da Su dam e da Su de ne e, para
subs ti tuí-las, cri a do agên ci as de de sen vol vi men to,
res pec ti va men te, uma para o Nor des te e ou tra para a
Ama zô nia.

O que me ca u sa ma i or re vol ta e de cep ção, Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res é a in di fe ren ça e a
fri e za com que o Che fe do Exe cu ti vo e seu Mi nis tro da 
Inte gra ção re sol ve ram e ope ra ci o na li za ram a ex tin -
ção da Su de ne, um ór gão, que ape sar do es va zi a -
men to que so freu nas úl ti mas dé ca das, es pe ci al men -
te, nos úl ti mos anos, e, em par ti cu lar, após o ad ven to
da Lei 9.532, de 10.12.1997, e das de nún ci as de des -
vi os de re cur sos que es ti mu la ram o seu lin cha men to
pela mí dia e ali men ta ram an ti gos e re cen tes os pre -
con ce i tos su lis tas quan to ao re tor no dos in ves ti men -
tos na re gião, aque le ór gão de de sen vol vi men to con -
tri bu iu, pro fun da men te, para o pro gres so de nos sos
Esta dos, tan to que em vá ri os pe río dos de sé ri es his -
tó ri cas de 10 anos, como no pe río do que vai de 1970
a 1990, o PIB re gi o nal cres ceu mais do que a mé dia
na ci o nal.

Des vi os de re cur sos e ir re gu la ri da des, que po -
dem ocor rer em qual quer lu gar do Bra sil e do mun do
onde o ho mem de i xe o seu ras tro, se re sol vem apu -
ran do-se com ri gor e pu nin do exem plar men te os cul -
pa dos, e não ar ra san do os lu ga res por onde a ação
hu ma na de i xou in dí ci os de pe ca dos na sua obra.

Os even tu a is fra u da do res da Su de ne, e que de -
vem ser iden ti fi ca dos e pu ni dos, cer ta men te cons ti tu -
em uma mi no ria no con jun to da que les nu me ro sos
em pre sá ri os e tra ba lha do res que a en gran de ce ram e

con tri bu í ram, re al men te, para o de sen vol vi men to de
nos sa re gião e o cres ci men to de suas ati vi da des em -
pre sa ri a is.

Em pro nun ci a men to que fiz nes ta Casa, em ja -
ne i ro des te ano, quan do já se con fi gu ra vam as in ten -
ções do pro ces so de ci só rio que re sul tou na ex tin ção
da Su de ne, on tem, por ato do Pre si den te da Re pú bli -
ca, fiz am plo co men tá rio so bre as ra zões mes qui nhas 
da ide o lo gia ten den ci o sa que ins pi ra vam esse gol pe
tão pre ju di ci al ao Nor des te.

Aos que di zem que nos sa re gião es go ta os re -
cur sos dos sub sí di os e da re nun cia fis cal, afir mei que
51% des ses re cur sos não vão para o Nor des te, que
re ce be ape nas 9% de les, mas, sim, para a re gião Sul
e Su des te que, nas úl ti mas dé ca das, aliás, des de o
iní cio do pro ces so de in dus tri a li za ção do país, vem
re ce ben do as ma i o res pri o ri da des e con cen tran do
ren da, in ves ti men tos pú bli cos e pri va dos em de tri -
men to de ou tras re giões mais po bres.

Ao lon go dos anos, o Nor des te tem dado à
União mu i to mais do que dela tem re ce bi do, e isto
pode ser com pro va do de um exa us ti vo e im por tan te
le van ta men to re a li za do pelo Ban co do Nor des te, em
1990, e in ti tu la do Nor des te: Entra da e Sa í da dos
Re cur sos.

La men ta vel men te, uma das con se qüên ci as
ime di a tas e de gra ves re per cus sões da ex tin ção das
Su pe rin ten dên ci as e sua subs ti tu i ção por es sas
Agên ci as de De sen vol vi men to – que te rão ou tra di nâ -
mi ca ope ra ci o nal, até sob cer tos, as pec tos al guns
pro ce di men tos ino va do res –, é, com cer te za, o en co -
lhi men to dos re cur sos e dos in ves ti men tos in cen ti va -
dos em to das as Uni da des da Fe de ra ção be ne fi ci a -
das pela Su de ne, aliás, no mo men to cru ci al em que o
Nor des te mais pre ci sa de im pul so eco nô mi co para
ge rar em pre gos e ren da para 30% da po pu la ção bra -
si le i ra.

Re lem bro, con for me co men tei aqui em ja ne i ro
des te ano, re fe rin do-me à pro pos ta de no mi na da
Novo Nor des te, subs cri ta por to dos os en tão Go ver -
na do res dos Esta dos Nor des ti nos e for mal men te en -
tre gue ao Pre si den te da Re pú bli ca, no iní cio do seu
pri me i ro man da to, que um in ves ti men to de 12 bi lhões
de re a is, di vi di dos em 10 anos, re pre sen ta ria ape nas
1,2 bi lhão por ano, se ria ca paz de ge rar 3 mi lhões e
400 mil em pre gos per ma nen tes, pro mo ve ria o as sen -
ta men to de 100 mil fa mí li as em lo tes ir ri ga dos e, ain -
da, be ne fi ci a ria di re ta men te 300 mil pro pri e da des ru -
ra is, em áre as es tru tu ra das para re sis tir na con vi vên -
cia com as se cas, que ca u sam, em cada ano que apa -
re cem, um pre ju í zo ma te ri al de 5 bi lhões de re a is. 
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Nada mais ló gi co e evi den te, em ter mos eco nô -
mi cos, con si de ran do que, no sé cu lo pas sa do, ti ve mos 
22 anos de seca, com um pre ju í zo fi nan ce i ro de 110
bi lhões de re a is, além do so fri men to de vi das hu ma -
nas, do que in ves tir em dez anos mí se ros R$12 bi -
lhões, que, com pa ra dos às as tro nô mi cas ci fras da dí -
vi da pú bli ca e do vo lu me de re cur sos des ti na dos à
sal va ção de ban cos fa li dos, in clu si ve o Ba nes pa, é
um va lor re la ti va men te in sig ni fi can te, quan do se leva
em con ta que se ria para re di mir uma re gião, que, ape -
sar das suas di fi cul da des na tu ra is, tem con tri bu í do
para a gran de za do Bra sil e de tém, a exem plo de ou -
tras re giões si mi la res do mun do, imen so po ten ci al
eco nô mi co se os in ves ti men tos fo rem des ti na dos e
ge ri dos com ra ci o na li da de, como na pro pos ta ci ta da.

Hoje, não gos ta ria de me alon gar nes ta ques tão, 
pois o meu pro pó si to é ma ni fes tar a mi nha re vol ta, o
meu pro tes to, a mi nha in dig na ção, o meu de sen can to
e de cep ção com este pro ce di men to ar bi trá rio e cru el
do Go ver no Fe de ral, es pe ci al men te do Pre si den te da
Re pú bli ca, que, nos pri mór di os de sua vida pú bli ca
em di re ção ao Pla nal to, tan tas es pe ran ças cri ou no
seio das fa mí li as nor des ti nas.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – 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 a
re a li za ção de ses são de li be ra ti va or di ná ria na pró xi -
ma ter ça-feira, dia 8, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, com a
se guin te:

ORDE M DO DIA
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O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 50 mi nu tos.)



Ata da 46ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 4 de maio de 2001

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

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão e Car los Wil son

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) –  Ha ven -
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar -
do Si que i ra Cam pos, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nº 141/2001, de 25 de abril úl ti mo, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 57, de 1999
(nº 1.492/99, na que la Casa), de au to ria do Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, que acres cen ta pa rá gra fos ao art. 135 da
Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965, que ins ti tui o Có di go 
Ele i to ral, de ter mi nan do a ex pe di ção de ins tru ções so bre
a es co lha dos lo ca is de vo ta ção de mais fá cil aces so
para o ele i tor de fi ci en te fí si co, e sua re mes sa à san ção
na que la data. (Pro je to en vi a do à san ção em 25.4.2001.

PROJETOS

 PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 112, DE 2001

(nº 426/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à ABC, 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
Bar ba ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 547, de 29 de ou tu bro de 1997, que re no va por 
dez anos, a par tir de 18 de ja ne i ro de 1995, a per mis -
são ou tor ga da à ABC, 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 Bar ba ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 214, DE 1998
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 547, de 29 de ou tu bro de 1997, que re no va 
a per mis são ou tor ga da à ABC, 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 Bar ba ce na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra si lia, 17 de fe ve re i ro de 1998. _ Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 49/MC, 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998, DO SENHOR

MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Exce len tis si mo Se nhor Pre si den te da Re pu bli ca,
Sub me to á apre ci a cão de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 547 de 29 oe ou tu bro de 1997 pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga oa à ABC, Rá dio e
Te le vi são Ltda., pela Por ta ria nº 8, de 16 de ja ne i ro de
1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 18 se -
guin te, 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 Bar ba ce na,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va cão 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
50710.000818/94, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 547, DE 29 DE OUTUBRO DE 1997

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
62, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50710.000818/94, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 18 de ja ne i ro de 1995, a per mis são ou tor ga -
da à ABC, Rá dio e Te le vi são Ltda., pela Por ta ria nº 8,
de 16 de ja ne i ro de 1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União em 18 se guin te, 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 Bar ba ce na, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. _ Sér gio Mot ta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 113, DE 2001

(nº 473/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra de Ma cha do 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 Ma cha -
do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 23 de ju nho de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Rá dio Di fu so ra de Ma cha do 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 Ma cha do, 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 751, DE 1998

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 do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 23 de ju nho de 1998, que “Re no va a con ces -
são da Rá dio Di fi so ra de Ma cha do 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 Ma cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Bra sí lia, 25 de ju nho de 1998. _ Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 154/MC, DE 20 DE
MAIO DE 1998, DO SENHOR MINISTRO DE

ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50710.000181/94, 
em que a Rá dio Di fu so ra de Ma cha do Ltda., so li ci ta
re no va ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são sa no ra em onda mé dia, na ci da de de Ma -
cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is, ou tor ga da con for me
Por ta ria MVOP nº 837, de 1º de se tem bro de 1950, re -
no va da nos ter mos do De cre to nº 89.553, de 12 de
abril de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
em 13 sub se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de
maio de 1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man -
ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia, para 
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Di fu -
so ra de Ma cha do 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 Ma cha do, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50710.000181/94.

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Di fu so ra de Ma cha do Ltda., ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 837, de 1º de se tem bro de 1950, re -
no va da pelo De cre to nº 89.553, de 12 de abril de
1984, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga con -
for me De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar,

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 5  08161



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 Ma cha do, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

Bra sí lia, 23 de ju nho de 1998; 177º da Inde pen -
dên cia e 110º da Re pú bli ca. _ Fer nan do Hen ri que
Car do so.

PARECER CONJUR/MC Nº 198

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50710.000181/94
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas

Ge ra is.
Inte res sa da: Rá dio Di fu so ra de Ma cha do Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve
seu ter mo fi nal em 1º de maio de 1994.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la -
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.
A Rá dio Di fu so ra de Ma cha do Ltda., con ces si o -

ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia, na ci da de de Ma cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is,
re quer a re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con -
ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de maio de
1994.

2. Me di an te Por ta ria MVOP nº 837, de 1º de se -
tem bro de 1950, foi ou tor ga da con ces são à Rá dio Di -
fu so ra de Ma cha do 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 Ma -
cha do, Esta do de Mi nas Ge ra is.

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
10 de ou tu bro de 1950, data da pu bli ca ção da Por ta -
ria no Diá rio Ofi ci al da União, sen do sua úl ti ma re no -
va ção a pro mo vi da, a par tir de 1º de maio de 1984,
con for me De cre to nº 89.553, de 12 de abril de 1984,
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 13 sub se -
qüen te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos para o 

ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze) anos
para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va -
dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 - § 3º),
pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
223, § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 
de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são.”

6. De acor do com o art. 42 da Lei nº 5.785, de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal em 12 de maio de 1994, sen do que o
pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia
do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is, em 4 de mar ço de
1994, fls. 01, tem pes ti va men te por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 12 de
maio de 1994.

9. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Por ta ria nº 948, de 11 de
agos to de 1976, com a se guin te com po si ção:
COTISTAS COTAS
Wal ter Ma ria Pul ci nel li 61.740
José de Sou za Ri be i ro 1.260
TOTAL 63.000

QUADRO DIRETIVO
Di re tor-Ge ren te Wal ter Ma ria Pul ci nel li

10. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên cia, con -
for me se ve ri fi ca de seus da dos ca das tra is.

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 59).

12. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
- FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 60.

13. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põe a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi -
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

14. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec -
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ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor -
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in -
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
con ces são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te,
a ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

15. Me di an te o ex pos to, 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 ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos da mi nu ta dos atos pró pri os - Expo si -
ção de Mo ti vos e De cre to - com vis tas ao en ca mi nha -
men to ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci -
dir do pe di do.

16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 32, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 11 de mar ço 1998. _ Ma ria da Gló ria

Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.
Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor Ju rí di co.
Bra sí lia 11 de mar ço 1998. _ Adal zi ra Fran ça

So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ções

(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2001

(nº 485/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Inde pen dên cia do Pa ra ná
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
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 2 de ju nho de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são da Rá dio Inde pen dên cia do Pa ra ná 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 Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná.

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

MENSAGEM Nº 646, DE 1997
Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -

me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 2 de ju nho de 1997, que “Re no va a con ces -
são da Rá dio Inde pen dên cia do Pa ra ná 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 Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná“.

Bra sí lia, 5 de ju nho de 1997. - Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 109/MC, DE 21 DE
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO

DAS COMUNICAÇÕES

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000029/93, 
em que a Rá dio Inde pen dên cia do Pa ra ná Ltda., so li -
ci ta re no va ção da con ces são 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
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da con for me De -
cre to nº 1.139, de 5 de ju nho de 1962, cuja úl ti ma re -
no va ção ocor reu nos ter mos do De cre to nº 88.578, de 
2 de agos to de 1983, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União de 4 sub se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º
de no vem bro de 1983, cujo pra zo re si du al da ou tor ga
foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va cões, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço, de -
ve rá o ato cor res pon den te as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu

Re gu la men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub -
me to o as sun to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia para de ci são e sub mis são da ma té ria ao
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Con gres so Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti -
go 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, _ Ser gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Inde -
pen dên cia do Pa ra ná 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 Cu ri ti ba - Esta do do
Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000029/93-30, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são da Rá dio Inde pen dên cia do Pa ra ná Ltda., ou tor -
ga da pelo De cre to nº 1.139, de 5 de ju nho de 1962, e
re no va da pelo De cre to nº 88.578, de 2 de agos to de
1983, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 4 sub -
se qüen te, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga
con for me De cre to de 10 de maio de 1991, 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 Cu ri ti ba,
Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

Bra sí lia, 2 de ju nho de 1997; 176º da Inde pen -
dên cia e 109º da Re pú bli ca. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Ser gio Mot ta.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC Nº 349/97
Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000029/93.
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná.
Inte res sa da: Rá dio Inde pen dên cia do Pa ra ná

Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia cujo pra zo teve
seu ter mo fi nal em lº de no vem bro de 1993. Pe di do
apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção
téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pela ra ti fi ca ção par ci al do Pa re cer
Ju rí di co nº 101/94 - DRMC/PR, que con clu iu fa vo ra -
vel men te ao re que ri do.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va -
ção de con ces são, for mu la do pela Rá dio Inde pen -
dên cia do Pa ra ná Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, con for me De cre to nº
1.139, de 5 de ju nho de 1962, re no va da pelo De cre to
nº 88.578, de 2 de agos to de 1983, pu bli ca do no Diá -
rio Ofi ci al da União do dia 4 sub se qüen te, por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1983, cujo pra zo
re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

2. O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le ga cia 
do MC no Esta do do Pa ra ná, ten do aque la De le ga cia
con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so an te Pa re -
cer Ju rí di co nº 101/94, fls. 25/27, dos au tos, com o
qual con cor da mos par ci al men te, haja vis ta que os
qua dros so ci e tá ri os e di re ti vos, apro va dos pe las
Por ta ri as nºs 63/89 e 236, de 28 de de zem bro de
1995, de cor ren tes de al te ra ção con tra tu al re a li za da
pela em pre sa, apre sen tam as se guin tes com po si -
ções:
COTISTAS COTAS VALOR R$
Má rio José Gon za ga Pe trel li 214.5002 14.500,00
Le o nar do Pe trel li Neto 175.500 175.500,00
Rá dio FM Inde pen dên cia Ltda. 160.000160.000,00
TOTAL 550.000550.000,00

Di re tor: Le o nar do Pe trel li Neto

3. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos de que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi da
e no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

4. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va 
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o -
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga -
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces -
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.
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5. Isto pos to, man te nho o en ten di men to do ci ta -
do pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre sen -
tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de re no va ção cor -
res pon den tes - Expo si ção de Mo ti vos e De cre to - com 
vis tas ao en ca mi nha men to ao Exce len tís si mo Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca, au to ri da de com pe ten te
para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

6. 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 re no va -
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

Bra sí lia, 13 de maio de 1997. _ Ilná Gur gel Ro -
sa do, Assis ten te Ju rí di co.

(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2001

(Nº 527/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à MR Ra di o di fu são LTDA., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Codó,
Esta do do Ma ra nhão.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 274, de 4 de de zem bro de 1998, que ou -
tor ga per mis são à MR 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 ci da de de Codó, Esta do do Ma ra nhão.

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

MEN SA GEM Nº 1.668, DE 1998 

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, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 274, de 4 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à MR Ra di o di fu são Ltda.,
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de Codó, Esta do do
Ma ra nhão.

Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1998. _ Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PORTARIA Nº 274, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no, no uso de suas atri bu i ções, de acor do com o dis -
pos to no art. 32 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 do De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000195/97, Con cor rên cia nº 008/97-SFO/MC,
re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à MR Ra di o di -
fu são Ltda., para ex plo rar pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na lo ca li da de de
Codó, Esta do do Ma ra nhão.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
cões, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de se tor nar
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE UMA
SOCIEDADE  POR COTAS DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA
MR RADIODIFUSÃO LTDA.

Leão San tos Neto, bra si le i ro, ca sa do, ad vo ga -
do, por ta dor da cé du la de iden ti da de nº 858 OAB/MA
e CPF nº 001.768.343-20, re si den te e do mi ci li a do à
Rua dos Ipês, Qu a dra 51, Casa 4, Re nas cen ça, nes ta
ci da de, Ka ri na Ma ria Ca val can te Ri be i ro, bra si le i ra,
sol te i ra, es tu dan te, por ta do ra da cé du la de iden ti da -
de nº 1599984 SSP/DF e CIC nº 617213283—00, re si den te 
e do mi ci li a da  Av. Ivar Sal da nha nº 97 ba ir ro Olho
De’Água nes ta ci da de, por este ins tru men to par ti cu lar 
e na me lhor for ma de di re i to, cons ti tu em en tre si uma
So ci e da de por Co tas de Res pon sa bi li da de Li mi ta da,
de açor do com o De cre to nº 3.708, de 10 de ja ne i ro
de 1919, sob as cláu su las e con di ções que mu tu a -
men te es ta be le cem e ace i tam a sa ber:
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CLÁUSULA PRIMEIRA _ A sa ci e da de cons ti tu í -
da ex clu si va men te por bra si le i ros, gi ra rá sob a de no -
mi na ção so ci al de MR Ra di o di fu são Ltda., e terá sua
sede na Rua de San ta Antô nio nº 88 Cen tro na ci da de 
de São Luís, Ca pi tal do Ma ra nhão.

CLÁUSULA SEGUNDA _ A so ci e da de tem por
ob je ti vo a ex plo ra ção da ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra e / au de sons e ima gens (TV) sem pre com fi na li -
da des in for ma ti vas, cul tu ra is e edu ca ti vas, me di an te
a ob ten ção do Go ver no Fe de ral de con ces são ou per -
mis são, em lo ca li da des do Esta do do Ma ra nhão, de
acor do com a le gis la ção na ci o nal que cu i da do as -
sun to.

CLAUSULA TERCEIRA _ A so ci e da de  cons ti -
tu í da por pra zo in de ter mi na do, po den do ser dis sol vi -
da a qual quer tem po, pelo con sen ti men to dos só ci os
que re pre sen tam a ma i o ria do ca pi tal so ci al ob ser va -
dos os pre ce i tos da lei es pe cí fi ca e de ma is nor mas
per ti nen tes ao ser vi ço de ra di o di fu são.

CLÁUSULA QUARTA _ A so ci e da de, por seus
só ci os, obri ga-se a cum prir ri go ro sa men te as leis, re -
gu la men tos e ins tru ções ema na dos dos Órgãos Pú -
bli cos, vi gen tes ou que ve nham a vi gir, re fe ren tes ao
ser vi ço de ra di o di fu são.

CLÁUSULA QUINTA _ As co tas re pre sen ta ti vas 
do ca pi tal so ci al são ina li e ná ve is e in ca u ci o ná ve is, di -
re ta ou in di re ta men te, a es tran ge i ros ou pes so as ju rí -
di cas, de pen den do qual quer al te ra ção con tra tu al,
bem como qual quer trans fe rên cia de co tas, de pré via
au to ri za ção do ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co.

CLÁUSULA SEXTA _ O ca pi tal é de
R$80.000,00 (oi ten ta mil re a is), di vi di do em 80.000
(oi ten ta mil) co tas de R$1,00 (um real) cada uma, das
qua is são in te gra li za das em mo e da cor ren te nes te
ato, 40.000 (qua ren ta mil) quo tas no va lor de
R$40.000,00 (qua ren ta mil re a is), as sim dis tri bu í das
en tre os só ci os.

a) _ O só cio Leão San tos Neto, subs cre ve e in te -
gra liza, nes te ato, em mo e da cor ren te do país 20.000
(vin te mil) co tas, no valo uni tá rio de R$1,00 (um real)
cada uma, per fa zen do 20.000 (vin te mil) co tas, no va -
lor de R$20.000,00 (vin te mil re a is);

b) _ A só cia Ka ri na Ma ria Ca val can te Ri be i ro,
subs cre ve e in te gra li za, nes te ato, em mo e da cor ren -
te do país 20.000 (vin te mil) co tas, no va lor uni tá rio de 
R$1,00 (um real) cada uma, per fa zen do 20.000 (vin te
mil) co tas, no va lor de 20.000,00 (vin te mil re a is).

CLÁUSULA SÉTIMA _ O res tan te do ca pi tal so -
ci al, de 40.000 (qua ren ta mil) co tas, no va lor de
R$40.000,00 (qua ren ta mil re a is), será in te gra li za do

pe los só ci os no pra zo de 6 (seis) me ses, a par tir da
data do ar qui va men to des te ins tru men to na Ju ce ma.

CLAUSULA OITAVA _ O ca pi tal so ci al, na sua
to ta li da de, per ten ce rá sem pre a pes so as fí si cas bra -
si le i ras.

CLAUSULA NONA _ Os só ci os po de rão ce der
par te ou a to ta li da de de suas co tas a es tra nhos, exer -
ci do o di re i to de pre fe rên cia dos de ma is só ci os. De cli -
na do des te, as co tas po de rão ser ce di das ou trans fe -
ri das, sem pre, após pré via au to ri za ção dos Po de res
Pú bli cos.

CLÁUSULA DÉCIMA _ A so ci e da de será ge ri da 
e ad mi nis tra da por um co tis ta, ele gí vel e de mis sí vel
por de li be ra ção dos só ci os, que re pre sen tem a ma i o -
ria do ca pi tal so ci al, e apro va do pelo Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções, a quem com pe te o uso da de no mi na -
ção so ci al e a re pre sen ta ção ati va e pas si va, ju di ci al e 
ex tra ju di ci al da So ci e da de, a ele ca ben do, quan do na 
re pre sen ta ção le gal, as atri bu i ções e os po de res que
a lei con fe re aos di ri gen tes de So ci e da des por Co tas
de Res pon sa bi li da de li mi ta da, a fim de ga ran tir o fun -
ci o na men to da em pre sa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ Fica ele i ta
para ge rar e ad mi nis trar a So ci e da de no car go de só -
cia—ge ren te, a co tis ta Ka ri na Ma ria Ca val can te Ri be i ro, 
exi mi da de pres tar ca u ção de qual quer es pé cie em ga -
ran tia de sua ges tão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ A só cia-ge -
ren te po de rá fa zer-se re pre sen tar por pro cu ra dor em
atos de in te res se da So ci e da de. Para o pro cu ra dor
gerí-la e ad mi nis trá-la, será so li ci ta da pré via au to ri za -
ção do Po der Pú bli co, exi gi da pro va de sua na ci o na li da -
de, que de ve rá ser sem pre de bra si le i ro nato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ Para os car -
gos de lo cu to- res, re da to res e en car re ga dos das ins ta -
la ções elé tri cas, so men te se rão ad mi ti dos bra si le i ros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ O qua dro de
fun ci o ná ri os da So ci e da de será cons ti tu í do, pelo me -
nos, de 2/3 (dois ter ços bra si le i ros.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA _ No fi nal de cada
exer cí cio fi nan ce i ro do ano ci vil, será le van ta do o ba lan -
ço ge ral para apu ra ção dos lu cros ou pre ju í zos da So ci -
e da de, que se rão dis tri bu í dos ou su por ta dos pe los co -
tis tas na pro por ção de suas co tas.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA _ A dis tri bu i ção dos
lu cros será sem pre sus ta da, quan do ve ri fi car—se a ne -
ces si da de de ocor rer com des pe sas ina diá ve is ao ple no 
fun ci o na men to do se tor ope ra ci o nal da em pre sa, de
sua ati vi da de fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ Esta So ci e da de,
ob ser va dos os cri té ri os de ne ces si da de, in te res se ou
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con ve niên cia pró pria, ou para dar cum pri men to à de ter -
mi na ção ema na da do Po der Pú bli co, po de rá trans for -
mar—se em ou tro tipo ju rí di co de so ci e da de, ade qua do
à exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA _ Não sen do ain da
a So ci e da de per mis si o ná ria ou con ces si o ná ria de ser -
vi ço de ra di o di fu são po de rá al te rar este ins tru men to,
em qual quer de suas cláu su las in de pen den te men te de
pré via au to ri za ção do Po der Pú bli co, ex ce tu an do—se
quan do se tra ta de exe cu ção de ser vi ço em lo ca li da des
si tu a das den tro dos li mi tes de Fa i xa de Fron te i ra.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA _ Os ca sos não pre -
vis tos no pre sen te ins tru men to se rão re sol vi dos de
acor do com os dis po si ti vos que re gu lam o fun ci o na -
men to das So ci e da des por Co tas de Res pon sa bi li da de
li mi ta da e nor mas per ti nen tes ao ser vi ço de ra di o di fu -
são.

CLÁUSULA VIGÉSIMA _ Os só ci os co tis tas de -
cla ram que não es tão in cur sos em cri mes pre vis tos em
lei, que os im pe çam de exer cer a ati vi da de mer can til.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA _ Fica ele i to o
foro da ci da de de São Luís, Ca pi tal do Esta do do Ma ra -
nhão, para di ri mir qua is quer dú vi das de cor ren tes des te
con tra to.

E, as sim, jus tas e con tra ta dos, de co mum acor do
man da ram da ti lo gra far o pre sen te ins tru men to em 5
(cin co) có pi as de igual teor e for ma, o qual lido e acha do 
con for me, assinam jun ta men te com as tes te mu nhas
pre sen ci a is aba i xo, para que pro du za os efe i tos le ga is.

São Luís (MA), 20 de mar ço de 1997. _ Leão San -
tos Neto _ Ka ri na Ma ria Ca val can te Ri be i ro

Uso da De no mi na ção So ci al
Ka ri na Ma ria Ca val can te Ri be i ro
Tes te mu nhas:
Wal ber Gon çal ves Po lary, _ Ra i mun do Antô -

nio Fer nan des Ri be i ro. 

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 116, DE 2001

(Nº 533/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são da Rá dio Atlan ti da FM de Por to Ale -
gre 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 Por to Ale gre, 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 43, de 13 de abril de 1999, que re no va por dez
anos, a par tir de 19 de mar ço de 1995, a per mis são
da Rá dio Atlân ti da FM de Por to Ale gre 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 
Por to Ale gre, 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 677, DE 1999

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 43,
de 13 de abril de 1999, que re no va a per mis são ou tor ga -
da à Rá dio Atlân ti da FM de Por to Ale gre 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 Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Bra sí lia, 26 de maio de 1999. _ Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº64/MC

Bra sí lia, 10 de maio de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, Sub me toà apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a in -
clu sa Por ta na nº 43 de 13 de abril de 1999 pela qual
re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Atlan ti da FM
de Por to Ale gre Ltda,.

2. A ou tor ga foi ori gi na ri a men te de fe ri da à Rede
Ga ú cha — Zero Hora de Co mu ni ca cões

Ltda. pela Por ta ria nº 245, de 12 de mar ço de
1975, re no va da pela Por ta ria nº 198, de 17 de ju lho
de 1986 e trans fe ri da para a re que ren te pela EM nº
138, de 21 de ju lho de 1987.

3. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio
ma ni fes ta ram-se so bre o pe di do con si de ran do-o
ins tru í do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o
que me le vou a de fe rir o re que ri men to de re no va -
ção.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi -
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, 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
53790.000036/95, 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.
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PORTARIA Nº 43 , DE 13 DE ABRIL DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000036/95, re sol ve

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 19 de mar ço de 1995, a per mis são para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul, on gi -
na ri a men te ou tor ga da pela Por ta ria nº 245, de 12 de
mar ço de 1975, à Rede Ga ú cha-Zero Hora de Co mu -
ni ca ções Ltda., re no va da pela Por ta ria nº 198, de 17
de ju lho de 1986, e trans fe ri da para a Rá dio Atiân ti da
FM de Por to Ale gre Ltda., con for me EM nº
138/87-GM, de 21 de ju lho de 1987.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca cões, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. _ Pi men ta da Ve i ga.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES DELEGACIA

REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL

Re fe rên cia: Pro ces so nr. 53790000036/95
Ori gem: DRMC/SEJUR/RS
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Emen ta: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra cujo pra zo teve seu ter mo fi nal
em 19-3-95.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la -
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.
Rá dio Atlân ti da FM de Por to Ale gre Ltda, per -

mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
FM, na ci da de de Por to Ale gre , Esta do do RS, re quer
re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua per mis são,
cujo ter mo fi nal ocor reu em 19-3-95.

I _ Dos Fa tos

1. Me di an te Por ta ria nº 245, de 12 de mar ço de
1975, foi au to ri za da per mis são à Rá dio Atlân ti da FM

Por to Ale gre Ltda., para ex plo rar, por 10 anos ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em FM, na ci da de de Por to
Ale gre, no Esta do do RS.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
19 de mar ço de 1975, data da pu bli ca ção da por ta ria
de per mis são no Diá rio Ofi ci al (fl. 65).

Hou ve uma cri a ção con for me Expo si ção de mo -
ti vas 138 de 21-7-87, DOU de 29-7-87 e a úl ti ma re no -
va ção da ou tor ga da emis so ra foi atra vés da Por ta ria
198 de 17-7-86, DOU de 18-7-86.

A en ti da de não tem an te ce den tes (fl. 54).

II _ Do Mé ri to

3. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu i do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra a 15 (quin ze) anos para o ser -
vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -
río dos su ces si vos e igua is (art. 33, pa rág. 30) pe río -
dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 22,
pa rág. 5º).

4. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

”Art. 27 _ Os pra zos de con ces são e per mis são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são.

5. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no com pre en di -
do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te ri or ao
tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6. O pe di do de re no va ção de ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia no dia
3-12-94, den tro do pra zo le gal (fl. 1).

7. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos, com a se guin te com po si ção:
No mes Co tas
Ione Pa che co Si ro tisky 26.000.000
Ja i me Si ro tisky 19.500.000
Fer nan do Ernes to de Sou za Cor rea 4.500.000
To tal 50.000.000

8. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me men ci o na do à fl. 52.

9. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria
pe ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu -
ni ca ções _ FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 
60.
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Con clu são
Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -

di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos ao De -
par ta men to de Ou tor gas, que o en via a Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

É o pa re cer  sub cen su ra.
Por to Ale gre, 10 de ju lho de 1997. _ André Pe -

re i ra Rego Res ta, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co OAB/RS 
NR. 38797.

De  Acor do.
À con si de ra ção do Sr. De le ga do.
Por to  Ale gre, 10 de 7 de 1997. _ Sid ney

Ochman, Che fe de Di vi são das Co mu ni ca ções.
Apro vo.
A DPOUT, so li ci ta mos a fi ne za de dar pros se -

gui men to.
Por to Ale gre, 11 de ju lho de 1997. _ João Ja cob 

Bet to ni, De le ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 117, DE 2001

(Nº 589/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Pro gres so de Ijuí 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 Ijuí, 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 o De -

cre to s/nº, de 14 de fe ve re i ro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con -
ces são da Rá dio Pro gres so de Ijuí 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 Ijuí, 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 241, DE 1997

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 14 de fe ve re i ro de 1997, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio Pro gres so de Ijuí 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 Ijuí, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 1997. - Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. nº 33 /MC

Bra sí lia, 4 de fe ve re i ro de 1997.

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50790.000871/93, 
em que a Rá dio Pro gres so de Ijuí Ltda., so li ci ta re no -
va ção da con ces são 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 Ijuí, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da con for me De cre -
to nº 45.584, de 19 de mar ço de 1959, re no va da nos
ter mos do De cre to nº 88.575, de 2 agos to de 1983,
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 4 sub se -
qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de
1983, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº  5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como
de fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na
for ma de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo
de vi gên cia da con ces são ou per mis são, sen do,
por isso, ad mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das
es ta ções, mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti -
vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço, o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 1º de no vem bro de 1993.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o naL em cum pri men to ao § 3º  do art. 223 da Cons ti -
tu i ção.

Res pe i to sa men te, _ Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções. 
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DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Pro -
gres so de Ijuí 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 Ijuí, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50790.000871/93, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são da Rá dio Pro gres so de Ijuí Ltda., ou tor ga da pelo
De cre to nº 45.584, de 19 de mar ço de 1959, e re no va -
da pelo De cre to nº 88.575, de 2 de agos to de 1983,
sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga con for me
De cre to de 10 de maio de 1991, 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 Ijuí, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 1997. - 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. - MARCO MACIEL -
Ser gio Mot ta.

PARECER CONJUR/MC Nº 607/96

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50790.000871/93
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio

Gran de do Sul
Inte res sa da: Rá dio Pro gres so de Ijuí Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve
seu ter mo fi nal em 1º no vem bro de 1993.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la -
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

A Rá dio Pro gres so de Ijuí Ltda., can ces si a ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de Ijuí, Esta do do Rio Gran de do Sul, re quer a
re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con ces são,
cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de no vem bro de 1993.

2. Me di an te De cre to nº 45.584, de 19 de mar ço
de 1959, foi ou tor ga da con ces são à Rá dio Pro gres so
de Ijuí 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 Ijuí, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

3. A ou tor ga em ques tão foi re no va da, pela úl ti -
ma vez, a par tir de 1º de no vem bro de 1983, con for me 
De cre to nº 88.575, de 2 de agos to de 1983, pu bli ca do
no Diá rio Ofi ci al da União de 4-8-83, cujo pra zo re si -
du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do nela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos, para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze)
anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re -
no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33, §
3º), pe río dos es ses man ti das pela atu al Cons ti tu i ção
(art. 223, § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e per mis -
são se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te -
le vi são.”

6. De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785, de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal em 1º-11-93, sen do que o pe di do de
re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia do MC no
Esta do do Rio Gran de do Sul, em 28-7-93, tem pes ti -
va men te, por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º de
no vem bro de 1993.

9. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Expo si ção de Mo ti vos nº 

124/86-GM, de 27 de maio de 1986 (DOU de 4-6-84),
em cujo ato foi efe ti va da a trans fe rên cia in di re ta da
con ces são, me di an te ces são da ma i o ria das co tas
para novo gru po que de tém o man do da so ci e da de,
com as se guin tes com po si ções:
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COTISTAS COTAS
Ade la i de Luc ca Kne bel 360
Admar Lou ren ço Bru mann 360
Anto nio Bre so lim  2.160
Emí lia Sabo 360
Gu i lher me Se id ler Fi lho 360
Ha rald Ro ehrs 360
José Luís Bo na mi go 14.975
Bais Fo gli at to 360
Le o nar do Kne bel 360
Lin dol fo Schulz 360
Nercy Schmidt 360
Val dir Heck 17.425
Wal dir José Andrig het to 720
Wan der ley Agos ti nho Bur mann 360
TOTAL: 38.880

QUADRO DIRETIVO:

José Luis Bo na mi go - Ge ren te
Val dir Heck - Ge ren te

10. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga a en ti da de não so freu pe na li da des, 
con for me se ve ri fi ca às fls. 44.

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 43).

12. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
- FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 45.

13. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi -
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

14. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec -
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor -
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in -
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
con ces são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a
ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

15. Me di an te o ex pos to, 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 ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos da mi nu ta dos atos pró pri os - Expo si -
ção de Mo ti vos e De cre to - com vis tas ao en ca mi nha -
men to ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re -

pú bli ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de -
ci dir do pe di do.

16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 9 de de zem bro de 1996. _ Ma ria Sô nia

Aze ve do Ca bral, Assis ten te Ju rí di co.
Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor Ju rí di co.
Bra sí lia, 29 de de zem bro de 1996. _ Adal zi ra

Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra de Co mu ni -
ca ções.

(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 118, DE 2001

(Nº 590/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ita pa ri ca FM Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Sal va dor, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 266, 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 à Rá dio Ita pa ri ca FM 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 Sal va -
dor, Esta do da Ba hia.

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

MENSAGEM Nº 801, DE 1997

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 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 266, de 7 de maio de 1997, que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita pa ri ca FM 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 Sal va dor, Esta do da Ba hia.

Bra sí lia, 14 de ju lho de 1997. - Fer nan do Hen ri -
que Car do so.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 134/MC, DE 7 DE
JULHO DE 1997 DO SR. MINISTRO DE ESTADO

DAS COMUNICAÇÕES

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 266, de 7 de maio de 1997, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio lta pa ri ca
FM Ltda., pela Por ta ria nº 199, de 27 de ou tu bro de
1983, pu bli ca da em 3 de no vem bro sub se qüen te,
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 Sal va dor, Esta do da
Ba hia.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do  o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi -
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, 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
53640.001363/93, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, - Ser gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 266, DE 7 DE MAIO DE 1997

O Minis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640.001363/93, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33,§ 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 3 de no vem bro de 1993, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio lta pa ri ca FM Ltda., pela Por ta ria nº 199,
de 27 de ou tu bro de 1983, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União em 3 de no vem bro sub se qüen te, 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 Sal va dor, Esta do da Ba hia.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. - Sér gio Mot ta.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC Nº 166/97

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53640.001363/93

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do da Ba hia.
Inte res sa da: Rá dio Ita pa ri ca FM Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra -

di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, cujo pra -
zo teve seu ter mo fi nal em 3 de no vem bro de 1993.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a
si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co
nº 46/94 da DRMC/BA, que con clu iu pelo de fe ri men to 
do pe di do.

1. A Rá dio Ita pa ri ca FM Ltda., per mis si o ná ria do 
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 Sal va dor, Esta do da Ba hia, re quer
a re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua per mis são,
cujo ter mo fi nal ocor reu em 3 de no vem bro de 1993.

2. Me di an te Por ta ria nº 199, de 27 de ou tu bro de
1983, foi au to ri za da a per mis são à Ra dio Ita pa ri ca
FM Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Sal va -
dor, Esta do da Ba hia.

3. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos, para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze)
anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re -
no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33, §
3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção
(art. 223, § 5º).

4. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 
de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de per mis são e con ces são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são.”

5. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês, an -
te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
ter mo fi nal em 3 de no vem bro de 1993, sen do que o
pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia
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do MC no Esta do da Ba hia, em 13 de ju lho de 1993,
tem pes ti va men te, por tan to.

7. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 3 de
no vem bro de 1993.

8. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Por ta ria nº 53, de 25 de maio
de 1995, com as se guin tes com po si ções:
COTISTAS COTAS
Antô nio Lo mes do Nas ci men to 9.600
Tâ nia de Fre i tas Mota Lo mes   400
To tal:   10.000

QUADRO DIRETIVO:

Ge ren te: Antô nio Lo mes do Nas ci men to
Ge ren te: Tâ nia de Fre i tas Mota Lo mes

9. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu ad ver tên ci as e
vá ri as pe nas de mul ta e sus pen são, con for me se ve ri -
fi ca às fls. 60/62.

10. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 38).

11. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
_ FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 59.

12. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi da
e no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

13. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res -
pec ti va per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o na -
men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga -
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da per mis -
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a
ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

14. Me di an te o ex pos to, 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 ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni -
ca ções acom pa nha dos da mi nu ta dos atos pró pri -
os _ Expo si ção de Mo ti vos e Por ta ria, au to ri da de
com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

15. Pos te ri or men te, de acor do com o art. 223, §
3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer sub cen su ra.

Bra sí lia, 24 de mar ço de 1997. _ Ilná Gur gel
Ro sa do, Assis ten te Ju rí di co.

Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor-Ju rí di co.
Bra sí lia, 24 de mar ço de 1997. _ Adal zi ra Fran -

ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra de Co mu ni ca -
ções.

(À Co mis são de Edu ca ção)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, 2001

(Nº 610/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da TVSBT - Ca nal 4 de São Pa u lo
S/A, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

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

De cre to s/nº, de 20 de agos to de 1998, que re no -
va por quin ze anos, a par tir de 20 de agos to de
1996, a con ces são da TVSBT — Ca nal 4 de São
Pa u lo S/A, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens - TV, na ci da de de São Pa u lo, Esta do de
São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.002, DE 1998

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te do De cre to de 20 de agos to de 1998, que
“Re no va a con ces são da TVSBT — Ca nal 4 de São 
Pa u lo S/A, 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 São Pa u lo,
Esta do de São Pa u lo“.

Bra sí lia, 26 de agos to de 1993. - Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 225/MC, DE 18 DE
AGOSTO DE 1998

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,
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Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53830.000559196, em que a TVSBT - Ca nal 4 de São 
Pa u lo S.A., ori gi nal men te SBT - Sis te ma Bra si le i ro de
Te le vi são SC Ltda. so li ci ta re no va ção da con ces são
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 São Pa u lo, Esta do de São Pa -
u lo, ou tor ga da con for me De cre to nº 85.841, de 25 de
mar ço de 1981, cujo res pec ti vo con tra to de con ces -
são foi  pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, de 20 de
agos to de 1981, data em que teve iní cio a vi gên cia da
con ces são, sen do que o pra zo re si du al da ou tor ga foi
man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos da re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 20 de agos to de 1996.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o nal, em cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998

Re no va a con ces são da TVSBT - Ca -
nal 4 de São Pa u lo S/A, 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 São Pa u lo, Esta do de
São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, da

Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53830.000559/96, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por quin -
ze anos, a par tir de 20 de agos to de 1996, a con ces -
são da TVSBT - Ca nal 4 de São Pa u lo S/A, ori gi na ri a -
men te SBT - Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi são S/C
Ltda., ou tor ga da pelo De cre to nº 85.841, de 25 de
mar ço de 1981, cujo res pec ti vo con tra to de con ces -
são foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 20 de
agos to sub se qüen te, sen do que o pra zo re si du al da
ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de
1991, 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 São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

Bra sí lia, 20 de agos to de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA

DELEGACIA NO ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER JURÍDICO Nº 748/97
REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53830.000559/96
ORIGEM: DRMC/SPO
ASSUNTO: Re no va ção de Ou tor ga
INTERESSADA: TVSBT - Ca nal 4 de São Pa u lo

S/A
EMENTA: - Con ces são para exe cu tar ser vi ço de 

ra di o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal
em 20-8-96.

- Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
- Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá -

ria.
CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to.
A TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, con -

ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens (te le vi são), na ci da de de São Pa u lo, Esta do de
São Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de
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sua con ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 20 de
agos to de 1996.

I - OS FATOS

1. Me di an te De cre to nE 85.841, de 25 de mar ço
de 1981, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 26
sub se qüen te, foi ou tor ga da con ces são ao SBT - Sis -
te ma Bra si le i ro de Te le vi são S/C Ltda., cuja de no mi -
na ção e tipo so ci e tá rio fo ram al te ra dos para TVSBT -
Ca nal 4 de São Pa u lo S/A, para exe cu tar, na ci da de
de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo, ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens (te le vi são).

2. A ou tor ga em apre ço co me çou a vi go rar em
20 de agos to de 1981, data de pu bli ca ção no Diá rio
Ofi ci al, do con tra to de con ces são fir ma do en tre a en -
ti da de e o Go ver no Fe de ral.

3. Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga, a en ti da de foi ad ver ti da e mul ta da
vá ri as ve zes, con for me se ve ri fi ca na Infor ma ção do
Se tor Ju rí di co do Ser vi ço de Fis ca li za ção des ta De le -
ga cia, cons tan te de fls. 595/597.

Ain da de acor do com re fe ri da in for ma ção, en con -
tra-se em an da men to o pro ces so ad mi nis tra ti vo de apu -
ra ção de in fra ção nº 53830.001413/96, ins ta u ra do por ter 
a en ti da de co me ti do ir re gu la ri da des na exe cu ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são do qual é con ces si o ná ria.

II _ DO MÉRITO

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins ti -
tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es ta be -
le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço de Ra di o -
di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos para o Ser vi ço de Te -
le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe río dos su ces -
si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es ses man ti dos
pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).

5. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6. A re no va ção aqui ple i te a da de ve rá ocor rer a par -
tir de 20 de agos to de 1996, sen do que os efe i tos ju rí di -
cos da ou tor ga fo ram man ti dos pelo pra zo re si du al, con -
for me dis pos to no De cre to de 10 de maio de 1991, pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al do dia 13 sub se qüen te. 

7. O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 9 de
maio de 1996, den tro, pois, do pra zo le gal (fls. 01).

8. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a se -
guin te cons ti tu i ção:

ACIONISTAS AÇÕES VALOR R$

ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS

Se nor Abra va nel 70.063.488 36.433.013,76

Hen ri que Abra va nel 707.712 368.010,24

SBC - Sis te ma
Bra si le i ro de Co -
mu ni ca ções Ltda

24.425.917 12.701.476,84

TOTAL 70.771.200 24.425.917 49.502.500.84

NOMES CARGOS

Luiz Se bas tião San do val 1º Di re tor Con se lhe i ro

Hen ri que Abra va nel 2º Di re tor Con se lhe i ro

Gu i lher me Sto li ar 3º Di re tor Con se lhe i ro

Lu ci a no Cal le ga ri Di re tor Su pe rin ten den te

Gu i lher me Sto li ar Di re tor Adjun to

Má rio Ta da mi Seó Di re tor Admi nis tra ti vo/Fi nan ce i ro

Afon so Au rin Pa la cin Jú ni or Di re tor Téc ni co

VAGO Di re tor Co mer ci al

9. A emis so ra en con tra-se ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
566/568 e in for ma ções do Se tor de Enge nha ria cons -
tan te de fls. 578/579 e 585.

10. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di fu são 
ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri gen tes não ul -
tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go 12 e seus pa rá gra -
fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967.

11. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
- FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 586/594.

12. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 20
de agos to de 1996, ten do em vis ta a ma nu ten ção do
pra zo da ou tor ga por De cre to de 10 de maio de 1991.

CONCLUSÃO

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à con -
si de ra ção do Sr. De le ga do DMC/SPO para pos te ri or
re mes sa ao De par ta men to de Fis ca li za ção e Ou tor -
gas para pros se gui men to.
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É o pa re cer sub cen su ra.
Se tor Ju rí di co, 28 de maio de 1997. – Nil ton

Apa re ci do Leal, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do.
SEJUR, 30-5-97. – Lydio Mal vez zi, Che fe.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2001

(Nº 611/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Ra dio Clu be de Va len ça 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 ci da de de Va -
len ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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 185, de 5 de no vem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 16 de maio de 1997, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Clu be de Va len ça 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 Va len ça, 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.

MENSAGEM Nº 1.994, DE 1999

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

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de 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 185, de 5 de no vem bro de 1999, que re no -
va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Clu be de Va len ça
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, a par tir de 16 de
maio de 1997, 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 Va len ça, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

Bra sí lia, 21 de de zem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. nº 202/MC

Bra sí lia, 30 de no vem 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 185, de 5 de no vem bro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Clu -

be de Va len ça Ltda., nos ter mos da Por ta ria nº 432,
de 16 de maio de 1977, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União em 23 sub se qüen te, 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 Va len ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, 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 53770.002829/96, 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 185, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53770.002829/96, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 16 de maio de 1997, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Clu be de Va len ça Ltda., pela Por ta ria nº 432,
de 16 de maio de 1977, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União de 23 sub se qüen te, 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 Va len ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL NO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇO JURÍDICO

PARECER nº 196/SEJUR/DRMC/RJ.
REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53770.002829/96.
ORIGEM: DRMC/RJ
INTERESSADO: Rá dio Clu be de Va len ça Ltda.
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SERVIÇO: Ra di o di fu são So no ra em FM.
ASSUNTO: Re no va ção de ou tor ga.
EMENTA: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de

Ra di o di fu são So no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal
em 15-5-1997. Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to.
Rá dio Clu be de Va len ça Ltda., per mis si o ná ria do

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 Va len ça, Esta do do Rio de Ja ne i ro,
re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua per mis -
são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 15-5-1997.

I - OS FATOS
1. Pela Por ta ria nº 202, de 12 de agos to de

1987, foi re no va da a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Clu be de Va len ça Ltda., para ex plo rar, por 10 anos,
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em Fre qüên cia Mo -
du la da, na ci da de de Va len ça, nes te Esta do.

2. A ou tor ga em ques tão pas sou a vi go rar em
16-5-87.

3. Cum pre res sal tar que, mo men ta ne a men te,
não há como di zer se a en ti da de so freu al gu ma pe -
na li da de du ran te o pe río do de vi gên cia da per mis -
são, pois, quan do da im plan ta ção da nova rede cor -
po ra ti va, al guns ar qui vos se da ni fi ca ram, im pe din do
o aces so aos da dos nele con ti dos, si tu a ção esta que 
está sen do re gu la ri za da.

4. A en ti da de be ne fi cia-se da re no va ção au to -
má ti ca pre vis ta no art. 4º do De cre to nº 88.066/83.

II - DO MÉRITO
5. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins ti -

tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es ta -
be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o ser vi ço de
te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe río dos su -
ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es ses man ti -
dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223, § 5º).

6. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu
ter mo fi nal no dia 15-5-1997, pois co me çou a vi go rar
em 16-5-1987, con for me pu bli ca ção do ato cor res pon -
den te no Diá rio Ofi ci al da União, em 21-8-1987.

7. De acor do com o ar ti go 4º, da Lei nº 5.785,
de 23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja -
rem a re no va ção do pra zo de sua ou tor ga de ve rão
di ri gir seus re que ri men tos ao ór gão com pe ten te, no
pe río do com pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter -
ce i ro) mês an te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

8. O pe di do de re no va ção, ora em exa me, foi
pro to co li za do, nes ta De le ga cia, em 29-11-1996,
den tro do pra zo le gal, uma vez que, de acor do com o 

dis pos to na Lei de Re no va ção, o pe di do de ve ria ser
apre sen ta do, como foi, en tre 15-11-95 e 15-2-96.

9. A re que ren te tem seu qua dro so ci e tá rio
apro va do pelo Po der Con ce den te com a se guin te
com po si ção:
COTISTAS COTAS VALOR (NCz$)

JOÃO ALBERTO CARVALHO DA SILVA 833 999,60

ROSA MARIA CARVALHO DA SILVA 800  960,00

TOTAL 1.633 1.959,60

10. A di re ção da so ci e da de é exer ci da pelo só -
cio João Alber to Car va lho da Sil va com a fun ção de
Di re tor-Ge ral.

11. A emis so ra en con tra-se ope ran do re gu lar -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me in di ca o Se tor de Fis ca li -
za ção às. fls. 46.

12. Encon tra-se, tam bém, em dia com as con -
tri bu i ções sin di ca is (fls. 12 a 31).

13. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca -
ções, FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 48.

14. Fi nal men te, ob ser ve-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de
16-5-1997.

CONCLUSÃO
Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do

pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
Co or de na ção-Ge ral de Ou tor gas, que o en vi a rá à
Con sul to ria Ju rí di ca para pros se gui men to.

É o pa re cer, S.M.J.
Rio de Ja ne i ro, 29 de agos to de 1997. _ Fer -

nan da Ive li se G. de Gi a cob bo, Advo ga da.
De acor do.
Ao Sr. De le ga do, so li ci tan do o en ca mi nha men -

to do pro ces so à CGO.
Rio de Ja ne i ro, 9 de se tem bro de 1997. _ Za fer

Pi res Fer re i ra Fi lho, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co.
De acor do.
À CGO/BSB.
Rio de Ja ne i ro, 11 de se tem bro de 1997. _ Hé -

lio N. Kes tel man.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 121, DE 2001

(Nº 614/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 5  08177



so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

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

ta ria nº 192, de 26 de no vem bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda., para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 104, 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 192, de 26 de no vem bro de 1999, que re -
no va, por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda., para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 18 de ja ne i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. nº 238/MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

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

in clu sa Por ta ria nº 192 , de 26 de no vem bro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita ti -
a ia Ltda., pela Por ta ria MVOP nº 472, de 12 de maio
de 1955, pu bli ca da em 14 de ju nho sub se qüen te,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zi -
rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, 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
50710.000014/94, 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 192, DE 26 DE NOVEMBRO
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no

uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 50710.000014/94, re sol ve:

Art. 12 Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a per mis são ou -
tor ga da à Rá dio Ita ti a ia Ltda., pela Por ta ria MVOP nº
472, de 12 de maio de 1955, pu bli ca da no Diá rio Ofi -
ci al da União do dia 14 de ju nho sub se qüen te, para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da -
de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. Pi men ta da Ve i ga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER CONJUR/MC Nº 1.010/99

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 50710.000014/94.
ORIGEM: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas

Ge ra is.
INTERESSADA: Rá dio Ita ti a ia Ltda.
ASSUNTO: Re no va ção de ou tor ga.
EMENTA: Per mis são 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, cujo
pra zo teve seu ter mo fi nal em 1º-5-94.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to do pe di do.
A Rá dio Ita ti a ia Ltda., per mis si o ná ria do ser vi ço

de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is,
re quer a re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua per -
mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de maio de
1994.

2. Me di an te Por ta ria MVOP nº 472, de 12 de
maio de 1955, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio Ita ti a -
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ia Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Belo Ho ri zon -
te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
14 de ju nho de 1955, data de pu bli ca ção da cor res -
pon den te por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al da
União, sen do sua úl ti ma re no va ção pro mo vi da, a par -
tir de 1º de maio de 1984, con for me Por ta ria nº 245,
de 9 de ou tu bro de 1985, pu bli ca da em 18 sub se -
qüen te.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos, para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze)
anos para o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re -
no va dos por pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33, §
3º), pe río dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção
(art. 223, § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e per mis são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são.”

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
ter mo fi nal em 1º de maio de 1994, sen do que o pe di -
do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia do
MC no Esta do de Mi nas Ge ra is, em 7 de de zem bro de 
1993, tem pes ti va men te por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º
maio de 1994.

9. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos res pec ti va men te pe las Por ta ri as
nºs 52, de 21 de ju lho de 1998, e 58, de 12 de agos to

de 1998, com as se guin tes com po si ções:
COTISTAS COTAS VALOR R$
Ema nu el So a res Car ne i ro 1.510.927 755.463,50
Esther Car ne i ro Na ves 1.236.213 618.106,50
TOTAL 2.747.140 1.375.570,00

QUADRO DIRETIVO:

Di re tor Pre si den te: Ema nu el So a res Car ne i ro
Di re to ra Vice-Pre si den te: Esther Car ne i ro Na ves

10. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu qua is quer
san ções, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men -
tos ca das tra is.

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 24).

12. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
- FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 42.

13. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di -
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi -
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

14. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec -
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor -
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in -
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
per mis são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a
ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

15. Me di an te o ex pos to, 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 ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, para
de ci são.

16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no -
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 28 de se tem bro de 1999. – Ma ria da

Gló ria Tuxi F. San tos, Co or de na do ra.
Apro vo. Sub me to à Srª Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 28 de se tem bro de 1999. – Adal zi ra

Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 122, DE 2001

(Nº 649/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de
Pe lo tas 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 Pe lo tas, Esta do do
Rio Gran de do Sul.
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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 165, de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va
por dez anos, a par tir de 26 de ju lho de 1996, a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de Pe lo tas
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 Pe lo tas, 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 202, 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
165, de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va, por dez
anos, a par tir de 26 de ju lho de 1996, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Atlân ti da FM de Pe lo tas 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 Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Bra sí lia, 10 de fe ve re i ro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

E.M. nº 257/MC

Bra sí lia, 31 de de zem bro de 1999

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

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 165, de 18 de ou tu bro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Atlân ti da FM de Pe lo tas Ltda., ori gi na ri a men te Rede
Ga ú cha — Zero Hora de Co mu ni ca ções Ltda., pela
Por ta ria nº 855, de 16 de ju lho de 1976, pu bli ca da em
26 sub se qüen te, cuja úl ti ma re no va ção ocor reu nos
ter mos da Por ta ria nº 430, de 29 de se tem bro de
1988, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União do dia 30
se guin te, 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 Pe lo tas,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va 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, 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
53790.000292/96, 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 165, DE 18 DE OUTUBRO DE 1999

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000292/96 re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 26 de ju lho de 1996, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Atlân ti da FM de Pe lo tas Ltda., pela Por ta ria
nº 855, de 16 de ju lho de 1976, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União em 26 sub se qüen te, cuja úl ti ma re -
no va ção ocor reu nos ter mos da Por ta ria nº 430, de 29 
de se tem bro de 1988, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União do dia 30 se guin te, 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 Pe lo tas, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53790.000292/96.
ORIGEM: SEJUR/DRMC/RS.
ASSUNTO: Re no va ção de Ou tor ga.
EMENTA: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra cujo pra zo teve seu ter mo fi nal
em 26-7-96.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to.
Rá dio Atlân ti da FM de Pe lo tas Ltda., per mis si o -

ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em FM, na ci -
da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Gran de do Sul, re -
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quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua per mis -
são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 26-7-96.

Cum pre res sal tar que hou ve uma ci são da en ti da -
de atra vés da Expo si ção de Mo ti vos nº 138, de 21-7-87,
do Diá rio Ofi ci al da União de 29-7-87 (fls. 27).

I – DOS FATOS

1. Me di an te Por ta ria nº 855, de 16 de ju nho de
1976, foi au to ri za da per mis são à Rá dio Atlân ti da FM
Ltda. para ex plo rar, por 10 (dez) anos, o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em FM, na ci da de de Pe lo tas, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
20-7-76, data de pu bli ca ção da por ta ria de per mis são 
no Diá rio Ofi ci al.

3. A ou tor ga em apre ço foi re no va da pela úl ti ma
vez, con for me Por ta ria nº 430, de 29 de se tem bro de
1988, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al de 30-9-88.

4. Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe río do,
a en ti da de não so freu qual quer pena ou ad ver tên cia,
con for me se ve ri fi ca na in for ma ção pro ce den te do De -
par ta men to de Fis ca li za ção das Co mu ni ca ções (fl. 19).

II – DO MÉRITO

5. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o ser -
vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -
río dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es -
ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 22, § 5º).

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pra zo com pre -
en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te ri or
ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
fi nal dia 26 de ju lho de 1996.

8. O pe di do de re no va ção de ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia no dia
12-3-97, den tro, pois, do pra zo le gal (fls 2.).

9. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo com a se guin te com po si ção:
NOMES COTAS

FERNANDO ERNESTO SOUZA CORREA 1.080.000,00

JAYME SIROTSKY 4.680.000,00

IONE PACHECO SIROTSKY 6.240.000,00

TOTAL 12.000.000,00

10. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me men ci o na do à fl. 29.

11. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
- FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 24 a 26.

12. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di -
fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri -
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xos pelo ar ti go 12
e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967.

CONCLUSÃO

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pe -
di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos ao
DPOUT.

É o pa re cer sub cen su ra.
Por to Ale gre, 17 de maio de 1997. _ Ale xan dre

Dan ton Gors ki Ro dri gues, Che fe de Ser vi ço Ju rí di -
co OAB/RS nº 33541.

De acor do.
À con si de ra ção do Sr. De le ga do.
Por to Ale gre, 17 de maio de 1997. _ Sid ney

Ochman, Che fe de Di vi são das Co mu ni ca ções.
Apro vo.
À DPOUT, so li ci ta mos a fi ne za de dar pros se -

gui men to.
Por to Ale gre, 17 de ju nho de 1997. _ João Ja -

cob Bet to ni, De le ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 123, DE 2001

(Nº 667/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Ci da de de Cas ca -
vel Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

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

cre to s/nº, de 29 de ju nho de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de se tem bro de 1997, a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Ci da de de Cas ca vel Ltda.
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 851, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na -
do com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons -
tan te do De cre to de 29 de ju nho de 1998, que ”re -
no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Ci da de de
Cas ca vel Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Cas ca -
vel, Esta do do Pa ra ná“.

Bra sí lia, 10 de ju lho de 1998. _ Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

E.M. Nº 152/MC, DE 20 DE MAIO DE 1998

DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES

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

Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o 
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000285/97, 
em que a Rá dio Ci da de de Cas ca vel Ltda. so li ci ta re -
no va ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Cas ca -
vel, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da con for me De cre to
nº 79.976, de 15 de ju lho de 1977, re no va da, por dez
anos, a par tir de 1º de se tem bro de 1987, pelo De cre -
to nº 95.850, de 21 de mar ço de 1988, cujo pra zo re si -
du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como
de fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na
for ma de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo
de vi gên cia da con ces são ou per mis são, sen do,
por isso, ad mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das
es ta ções, mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti -
vas ou tor gas.

3. Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 1º de se tem bro de 1997.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun -
to à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para
de ci são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci -
o nal, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu -
i ção.

Res pe i to sa men te, Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 1998

Re no va a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Ci da de de Cas ca vel Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
onda mé dia, na ci da de de Cas ca vel, Esta -
do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos ao art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admnis tra ti vo nº
53740.000285/97, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com e art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de se tem bro de 1997, a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Ci da de de Cas ca vel Ltda.,
pelo De cre to nº 79.976, de 15 de ju lho de 1977, re no -
va da pelo De cre to nº 95.850, de 21 de mar ço de
1988, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do con -
for me De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de Cas ca vel, Esta -
do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este de cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

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

Bra sí lia, 29 de ju nho de 1998; 177º da Inde pen -
dên cia e 110º da Re pú bli ca. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de 
Bar ros.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA

DELEGACIA NO ESTADO DO PARANÁ

PARECER nº 95/SEJUR/DMC-PR

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53740.000591/97.
INTERESSADA: Rá dio Ci da de de Cas ca vel

Ltda.
ASSUNTO: Re no va ção da ou tor ga.
EMENTA: Con ces são para exe cu tar o ser vi ço

de ra di o di fu são so no ra, cujo pra zo terá seu ter mo fi -
nal em 1º de se tem bro de 1997.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to.
A Rá dio Ci da de de Cas ca vel Ltda., con ces si o -

ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das
mé di as, na ci da de de Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná,
re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con -
ces são, cujo ter mo fi nal ocor re rá  1º de se tem bro de
1997.

DOS FATOS

1. Me di an te o De cre to nº 79.976, de 15 de ju lho
de 1977, foi ou tor ga da con ces são à Rá dio Inde pen -
dên cia Cul tu ral de Cas ca vel Ltda., para ex plo rar o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, em
Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

2. A ou tor ga em apre ço co me çou a vi go rar em 1º 
de se tem bro de 1977, data da pu bli ca ção do con tra to
de con ces são no Diá rio Ofi ci al, e, pos te ri or men te,
re no va da atra vés do De cre to nº 95.850, de 21 de mar -
ço de 1988, sen do que os efe i tos ju rí di cos da mes ma
fo ram man ti dos pelo pra zo re si du al, con for me dis pos -
to em De cre to de 10 de maio de 1991, pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al do dia 13 sub se qüen te.

3. A Por ta ria-CTA nº 19, de 12 de fe ve re i ro de
1986, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al do dia 11 de mar ço
da que le ano, au to ri zou a mu dan ça da ra zão so ci al da
en ti da de para ”Rá dio Ci da de de Cas ca vel Ltda.“.

4. Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe río -
do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de foi pe na li za da e 
ad ver ti da, con for me se ve ri fi ca na Infor ma ção de fls.
41.

DO MÉRITO

5. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e 15 (quin ze) anos para o ser -
vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -

río dos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es -
ses que fo ram man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art.
22, § 5º).

6. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de ter mi na que:

“Art. 27. os pra zos de con ces são e de per mis são 
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra e de  15 (quin ze para o de te le vi são.”

7. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri or ao tér mi no da vi gên cia da ou tor ga.

8. O pe di do de re no va ção da ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 16 de
abril do cor ren te ano, den tro, pois, do pra zo le gal, e o
pra zo de vi gên cia da con ces são de ve rá ser re no va do
a par tir de 1º de se tem bro de 1997.

9. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos, res pec ti va men te, pela Por ta ria nº
22, de 6 de fe ve re i ro de 1996, com as se guin tes com -
po si ções:
COTISTAS COTAS  VALOR EM R$

EDSON AUGUSTO SILIPRANDI 970 970,00

MARINÊS SPADA SILIPRANDI 30 30,00

TOTAL 1.000 1.000,00
GERENTE: EDSON AUGUSTO SILIPRANDI

10. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te, den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das, con for me men ci o na do às fls. 38.

11. É re gu lar a si tu a ção da en ti da de pe ran te o
Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções –
FISTEL, con for me de mons tra do às fls. 37.

12. Con sul tan do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o -
di fu são, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di -
ri gen te não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo ar ti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967.

CONCLUSÃO

Pelo ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
Co or de na ção-Ge ral de Ou tor ga de Co mu ni ca ções,
para pros se gui men to.

É o pa re cer.
À con si de ra ção da Sra. De le ga da.
Cu ri ti ba, 9 de ju lho de 1997. _ Alvyr Pe re i ra de

Lima Jr. _ Che fe do Ser vi ço Ju rí di co.
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De acor do.
À Co or de na ção Ge ral de Ou tor ga de Co mu ni ca -

ções/DOCM/SFO/MC, para pros se gui men to. Cu ri ti -
ba, 9 de ju lho de 1997. _ Te re za Fi al kos ki De que -
che, De le ga da.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 124, DE 2001

(Nº 671/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio La goa
FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Bar ra do Ri be i ro, 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 51, de 2 de mar ço de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 8 de se tem bro de 1998, a per -
mis são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio La goa FM 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 Bar ra do Ri be i ro, 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 451, 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 51, de 2 de mar ço de 2000, que re no va,
por dez anos, a par tir de 8 de se tem bro de 1998, a
per mis são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio La goa FM
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 Bar ra do Ri be i ro, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Bra sí lia, 4 de abril de 2000. – Mar co Ma ci el.

E.M. Nº 49/MC

Bra sí lia, 23 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 51, de 2 de mar ço de 2000, pela

qual re no vei a per mis são ou tor ga da à So ci e da de Rá -
dio La goa FM Ltda., pela Por ta ria nº 296, de 6 de se -
tem bro de 1988, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União 
em 8 sub se qüen te, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Bar ra do Ri be i ro, Esta do do Rio Gran de do Sul.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le -
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, 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 53790.000642/98, 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 51, DE 2 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 for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.000642/98, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a 
par tir de 8 de se tem bro de 1998, a per mis são ou tor -
ga da à So ci e da de Rá dio La goa FM Ltda., pela Por ta -
ria nº 296, de 6 de se tem bro de 1988, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União em 8 sub se qüen te, 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 Bar ra do Ri be i ro, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. Pi men ta da Ve i ga.

SOCIEDADE RÁDIO LAGOA FM LTDA.

Con tra to So ci al ar qui va do na MM Jun ta Co mer ci al 
do Rio Gran de do Sul sob o nº 43.201.531.882.

Pri me i ra Alte ra ção Con tra tu al ar qui va da em
23-7-1990 sob o nº 1.03342.5.

Se gun da Alte ra ção Con tra tu al ar qui va da em
12-11-1990 sob o nº 1.099.635.
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Ter ce i ra Alte ra ção Con tra tu al ar qui va da em
20-4-1995 sob o nº 1400609.

Qu ar ta Alte ra ção Con tra tu al ar qui va da em
21-11-1995 sob o nº 95/1461445.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

So ci e da de Rá dio La goa FM Ltda., so ci e da de com 
sede na ci da de de Por to Ale gre/RS, na Rua Orfa na tró fio 
nº 711, ins cri ta no CGC MF sob o nº
92.205.426/0001-08, com seu con tra to so ci al ar qui va do 
na MM Jun ta Co mer ci al do Rio Gran de do Sul sob o nº
43.201.531.882, pela to ta li da de de seus co tis tas que
são: Ota vio Du mit Ga dret, bra si le i ro, se pa ra do ju di ci al -
men te, ad mi nis tra dor de em pre sas, re si den te e do mi ci li -
a do em Por to Ale gre/RS, na Rua Chi ri gua no nº 92, por -
ta dor da car te i ra de iden ti da de nº 2002018519 SSP/RS, 
ins cri to no CPF nº 008.840.730-68, e Fer nan da Alva rez
Ga dret, bra si le i ra, sol te i ra, ma i or, ad mi nis tra do ra de
em pre sas, re si den te e do mi ci li a da em Por to Ale gre/RS,
na Rua Chi ri gua no nº 92, por ta do ra, da car te i ra de iden -
ti da de nº 6019546503 SSP/RS, ins cri ta no CPF nº
727.697.850-87, re sol vem de co mum acor do al te rar o
Con tra to So ci al, para apro var au men to de ca pi tal me di -
an te subs cri ção de só cio-co tis ta, com au men to de sua
par ti ci pa ção so ci e tá ria e in clu são de nova cláu su la no
Con tra to So ci al:

a) A co tis ta Fer nan da Alva rez Ga dret subs cre ve e
in te gra li za em mo e da cor ren te na ci o nal no pre sen te ato
o va lor de R$3.300,00 (três mil e tre zen tos re a is), cor -
res pon den tes a 3.300 (três mil e tre zen tas) co tas do ca -
pi tal so ci al.

O ca pi tal so ci al, que atu al men te é de R$4.000,00
(qua tro mil re a is), di vi di do em 4.000 (qua tro mil)
co tas no va lor uni tá rio de R$1,00 (hum real) cada
cota, fica au men ta do para R$7.300,00 (sete mil e
tre zen tos re a is) di vi di do em 7.300 (sete mil e tre -
zen tas) co tas, no va lor uni tá rio de R$1,00 (hum
real) cada cota.

Em con se qüên cia das al te ra ções ocor ri das, fi cam
en tão com nova re da ção as cláu su las aba i xo:

CLÁUSULA OITAVA
O ca pi tal so ci al é de R$7.300,00 (sete mil e

tre zen tos re a is), dis tri bu í dos em 7.300 (sete mil e
tre zen tas) co tas, no va lor uni tá rio de R$1,00 (hum
real) cada cota, com a se guin te dis tri bu i ção en tre
os só ci os:
Ota vio Du mit Ga dret, 3.980 co tas............... R$3.980,00
Fer nan da Alva rez Ga dret, 3.320 co tas....... R$3.320,00
To tal 7.300 co tas..........................................R$ 7.300,00

b) De ci dem ain da os só ci os in clu ir uma nova cláu -
su la no con tra to so ci al, que pas sa a ser a cláu su la vi gé -
si ma sex ta, com a se guin te re da ção:

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

As de ci sões se rão sem pre to ma das por só ci os
que re pre sen tem mais do que 50% (cin qüen ta por cen -
to) do ca pi tal so ci al, não sen do ne ces sá ria, em de cor -
rên cia da pre sen te dis po si ção con tra tu al, a una ni mi da -
de dos só ci os.

As de ma is cláu su las per ma ne cem em ple no vi -
gor.

Por to Ale gre, 1º de de zem bro de 1998. – Ota vio
Du mit Ga dret _ Fer nan da Alva rez Ga dret.

TESTEMUNHA
Ro sa ne Lu i za Sche u chuk
CI: 8037991497 SSP/RS
CPF: 563.693.520-04
TESTEMUNHA
Anna Sel mi ra J. da Sil va Ro dri gues
CI: 7031883668 SSP/RS
CPF: 454.155.100-44

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 261,  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 134, de 2000 (nº
268/1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va 
o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Clu be FM Itu -
ra ma 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 Itu -
ra ma, 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 134, de 2000 (nº 268, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Clu be FM Itu ra -
ma Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Itu -
ra ma, 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 com po si ção aci o ná ria da Rá dio
Clu be FM Itu ra ma Ltda.:
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Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
 Jis lay ne Lo re na da Sil va Pi res 14.400
 Me gui da Sil va Na ka ta wa 14.400
 Ju ce li na Bar bo sa de O. Fer re i ra 14. 400
 Lu ci mar Fer re i ra de Fre i tas 16. 800
TOTAL DE COTAS 60.000

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, 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.

Lo ca li za do nas re giões do Triân gu lo Mi ne i ro e do
Alto Pa ra na í ba, Itu ra ma tem sua eco no mia fun da da na
ati vi da de agro pe cuá ria e in dus tri al, com ên fa se para a
pro du ção de cana-de-açú car, que no ano pas sa do foi
de mais de um mi lhão e meio de to ne la das.

Itu ra ma tam bém se des ta ca pela ofer ta de ser vi -
ços edu ca ci o na is, cul tu ra is e de la zer. Há di ver sas es co -
las de pri me i ro e se gun do gra us e di ver sos cur sos téc ni -
cos, além de duas emis so ras de rá dio e dois jor na is.

A nova emis so ra pro me te pro du zir pro gra mas cul -
tu ra is, ar tís ti cos e jor na lís ti cos ge ra dos no pró prio mu ni -
cí pio, abrin do, des sa for ma, es pa ço para a ofer ta de
em pre gos es pe ci a li za dos aos jo vens de Itu ra ma.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 134, 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 Clu be FM Itu ra ma Ltda., aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à
ou tor ga da per mis são, opi na mos pela apro va ção do
ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio
da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2001. _ Ri car -
do San tos, Pre si den te _ Fran ce li no Pe re i ra, _ Hugo 
Na po leão _ Edu ar do Si que i ra Cam pos _ Car los
Pa tro cí nio _ Fre i tas Neto _ Ger son Ca ma ta _ 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 (Absten ção) _ Gil -

vam Bor ges _ Osmar Dias _ Ge ral do Cân di do
(Absten ção) _ Ju vên cio da Fon se ca.

PARECER Nº 262, 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 244, de
2000 (nº 560/2000, 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 Clu be do Ma cha di nho
de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La u ro
Müel ler, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

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 244, de 2000 (nº 560, 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 Clu be do Ma -
cha di nho de Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La u ro Müel ler,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 123, 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 220,
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
Co mu ni tá ria Clu be do Ma cha di nho de Ra di o di fu são:

! Val mir Ma cha do _ Pre si den te
! José Lu cas Fer nan des _ Vice-Pre si den te
! Gil mar da Rosa _ Te sou re i ro
! Jo ce li to Fer nan des _ Pri me i ro-Se cre tá rio
! Ce li to Gras si _ Se gun do-Se cre tá rio
O pro je to em tela 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 Yvo nil ton 
Gon çal ves, e apro va ção unâ ni me da que le ór gão
co le gi a do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
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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 244, 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 Co mu ni tá ria Clu -
be do Ma cha di nho de Ra di o di fu são aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do pro je to de de cre to le gis la ti vo  originário da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2001. _ Ri car -
do San tos, Pre si den te _ Ge ral do Althoff _ Re la tor _
Edu ar do Si que i ra Cam pos _ Car los Pa tro cí nio _
Arlin do Por to _ Mar lu ce Pin to _ Nilo Te i xe i ra Pin to
_ Ger son Ca ma ta _ Gil vam Bor ges _ Ge ral do Cân -
di do _ Osmar Dias Ju vên cio da Fon se ca _ Na bor
Jú ni or _ Lú cio Alcân ta ra _ Wal deck Orne las _ Val -
mir Ama ral.

PARECER Nº 263, 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 245, de
2000 (nº 506/2000, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral Pe -
dren se, 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 Itá po lis, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I _ Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.996,
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 193, de 26 de
no vem bro de 1999, que ou tor ga per mis são à Fun da -
ção Edu ca ci o nal e Cul tu ral Pe dren se para exe cu tar,
pelo pra zo de l0 (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 Itá po lis, Esta do de São Pa u lo.

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

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

O pre sen te pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá -
vel de seu Re la tor, De pu ta do Pe dro Ca ne do, 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
Edu ca ci o nal e Cul tu ral Pe dren se:

! Sa mir Abdul Nour _ Pre si den te
! Luiz Car los Bi el la _ Vice—Pre si den te
! Emí lio Abdui Nour _ Di re tor Fi nan ce i ro
! Fer nan do Car los Ale xan dri no _ Dir. Exec. de

Rá dio e TV

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 -
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ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va -
ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra de sons e ima gens.

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

III _ Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 506, de 2000, ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 24 de abril de 2001. _ Pre -
si den te, Ri car do San tos _ Re la tor, Ger son Ca ma ta
_ Edu ar do Si que i ra Cam pos _ Car los Pa tro cí nio _
Arlin do Por to _ Mar lu ce Pin to _ Osmar Dias _ Ju -
vên cio da Fon se ca _ Nilo Te i xe i ra Cam pos _ Lú cio 
Alcân ta ra _ Ge ral do Cân di do (abs ten ção) _ Wal -
deck Orne las _ Na bor Jú ni or _ Val mir Ama ral _ Se -
bas tião Ro cha _ Gil vam Bor ges.

PARECER Nº 264, 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 251, de
2000 (nº 501 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 Pa dre Antô nio Be zer ra
de Me ne zes, para exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Ita pi po ca, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Luiz Pon tes

I _ Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.678,
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 ar ti go 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 287, de 9 de de -
zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Pa dre Antô nio Be zer ra de Me ne zes para exe cu tar,
pelo pra zo de 10 (dez) anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Ita pi po ca, Esta do do Ce a rá.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
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.

A pre sen te ini ci a ti va, exa mi na da 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 da Ange la Gu a dag nin, e
apro va ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la
Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal 
e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da en ti da de Fun da ção
Pa dre Antô nio Be zer ra de Me ne zes:

! Dom Be ne di to Fran cis co de Albu quer que _ Di -
re tor-Ge ral

! Pe. Fran cis co Mar ques Mota _ Dir. Admi nis tra -
ti vo e Fi nan ce i ro

! Val de mir Li nha res da Cruz _ Dir. de Pro du ção
e Pro gra ma ção

! Anto nio Car ne i ro Neto _ Dir. Téc ni co Ope ra ci o nal

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

III _ Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos
e do cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi -
na mos pela apro va ção do ato de ou tor ga em exa -
me, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº  501, de 2000, ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos.

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2001. _ Pre si -
den te, Ri car do San tos _ Re la tor, Luiz Pon tes _
Hugo Na po leão _ Edu ar do Si que i ra Cam pos _
Car los Pa tro cí nio _ Fre i tas Neto _ Ger son Ca -
ma ta _ 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
(abs ten ção) _ Ge ral do Cân di do (abs ten ção) _
Gil vam Bor ges _ Ju vên cio da Fon se ca _ Osmar
Dias.

PARECER Nº 265, DE 200

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
254/2000 (nº 508/2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Ba ta ta en se Cul tu ral _ ABC, a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ba ta ta is, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

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 254, de 2000 (nº
508, 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 Ba ta ta en -
se Cul tu ral _ ABC, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ba ta ta is, Esta do de
São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 122, 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 222,
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
Ba ta ta en se Cul tu ral _ ABC:

E Dal mo Ja mes Hen ri ques San tos _ Pre si den te
! Luiz Car los Le i te _ Vice—Pre si den te
! José Ro ber to Del Toso _ Se cre tá rio Ge ral
E Luiz Antô nio Aran tes _ Te sou re i ro
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 Pa u lo
José Gou vêa, 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 254, 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
Ba ta ta en se Cul tu ral _ ABC, 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 pro 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, 24 de abril de 2001. _ Pre si -
den te, Ri car do San tos _ Re la tor, Ger son Ca ma ta _
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Edu ar do Si que i ra Cam pos _ Car los Pa tro cí nio _
Arlin do Por to _ Mar lu ce Pin to _ Osmar Dias _ Gil -
vam Bor ges _ Ju vên cio da Fon se ca _ Lú cio Alcân -
ta ra _ Ge ral do Can di do _ Wal deck Orne las _ Val -
mir Ama ral _ Nilo Te i xe i ra Cam pos _ Na bor Jú ni or
_ Se bas ti ao Ro cha.

PARECER Nº 266, 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 255, de
2000 (nº 523/2000, 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 ao Sis te ma FM de
Rá dio 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 For mi ga, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I _ Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 255, de 2000 (nº 523, 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 ao Sis te ma FM de 
Rá dio Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de For mi -
ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 217,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria
nº 465, de 26 de se tem bro de 1997, que re no va a
per mis são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di -
fu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na -
do com o § 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Sis te ma EM de Rá dio Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
! Antô nio Leão da Sil va 2.550
! Ana Dul ce Le mos Leão 1.250
! Ra fa el Leão da Sil va 1.200
   ______________________________________
TOTAL DE COTAS 5.000

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 José Ro cha, 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 255, 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 Sis te ma FM
de Rá dio Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc -
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per -
mis são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma 
do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2001. _ Pre si -
den te, Ri car do San tos _ Re la tor, Arlin do Por to _
Edu ar do Si que i ra Cam pos _ Car los Pa tro cí nio _
Ger son Ca ma ta _ Mar lu ce Pin to _ Nilo Te i xe i ra
Pin to _ Osmar Dias _ Gil vam Bor ges _ Ju vên cio
da Fon se ca _ Val mir Ama ral _ Wal deck Orne las _
Lú cio Alcân ta ra _ Ge ral do Cân di do (abs ten ção) _
Na bor Jú ni or.

PARECER Nº 267, DE 2001

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 80, de 2000, de au to ria do Se na dor
Luiz Pon tes, que Alte ra os arts. 19 e 20,
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§§ 3º e 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de se -
tem bro de 1989, que re gu la men ta o art.
159, in ci so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ins ti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor te _ FNE, o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor -
des te _ FNE e o Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te _ FCO, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho

I _ Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos o PLS nº 80, de 2000, de au to ria do no bre
Se na dor Luiz Pon tes, que pro põe al te ra ção do
ca put do art. 19 e dos §§ 3º e 4º do art. 20 da Lei
nº 7.827, de 1989, a qual “re gu la men ta o ar ti go
159, in ci so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ins ti tui o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Nor te _ FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi -
nan ci a men to do Nor des te _ FNE, e o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes -
te _ FCO, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

A mo di fi ca ção pre ten di da já se ex pres sa no
art. 1º da pro po si ção onde se de ter mi na a obri ga -
to ri e da de de as en ti da des fi nan ce i ras fe de ra is de
ca rá ter re gi o nal e de os Con se lhos De li be ra ti vos
das su pe rin ten dên ci as de de sen vol vi men to re gi o -
nal dis po ni bi li za rem na rede mun di al de com pu ta -
do res _ a Inter net _ as de mons tra ções con tá be is
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e re la tó ri os das ati vi -
da des de sen vol vi das.

O art. 2º pro põe a al te ra ção do art. 19 da ci ta -
da lei, de ma ne i ra a ade quar a exi gên cia de pu bli ca -
ção dos ba lan ços au di ta dos, pre vis ta na re da ção
ori gi nal com a dis po si ção do art. 1º. Assim, tam bém
o art. 3º su ge re que o § 3º do art. 20, que tra ta do
aces so a in for ma ções pe los ór gãos de fis ca li za ção,
seja mo di fi ca do, de for ma a ga ran tir que os ban cos
ad mi nis tra do res dis po ni bi li zem na Inter net as po si -
ções con tá be is de fi nal de mês, re cur sos, apli ca ções 
e re sul ta dos dos Fun dos.

Por fim, a pro po si ção mo di fi ca o § 4º do art.
20, re fe ren te à obri ga to ri e da de de en vio do ba -
lan ço, de vi da men te au di ta do, ao Con gres so Na ci -
o nal, para fins de fis ca li za ção e con tro le, de ter mi -
nan do que a Casa Le gis la ti va seja in for ma da no
mo men to em que os ba lan ços e re la tó ri os es ti ve -
rem dis po ní ve is na Inter net.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal.

E o re la tó rio.

II _ Voto

A pro po si ção que ora se exa mi na pre ten de, no 
di zer de seu au tor, o am plo aces so à in for ma ção
uti li zan do as tec no lo gi as dis po ní ve is, sem des cu i -
dar das ações de con tro le ex ter no so bre a ges tão 
dos re cur sos pú bli cos. O Ban co do Nor des te, ad -
mi nis tra dor dos re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal 
de Fi nan ci a men to do Nor des te _ FNE, vem uti li -
zan do a Inter net como ve í cu lo na di vul ga ção de
de mons tra ções con tá be is e re la tó ri os de ati vi da -
des. O Pro je to de Lei nº 80, de 2000, pre ten de as -
se gu rar a obri ga to ri e da de des sa prá ti ca, no âm -
bi to das ins ti tu i ções fi nan ce i ras que ad mi nis tram
os re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is.

Re al men te, a di vul ga ção das ações ofi ci a is e a 
de mons tra ção da (apli ca ção dos re cur sos pú bli cos
para o ma i or nú me ro pos sí vel de pes so as é sa lu tar.
O uso da Inter net para esse fim, não ape nas ba ra te -
ia os cus tos de di vul ga ção como per mi te atin gir um
pú bli co mu i to ma i or e mais di ver si fi ca do.

Por ou tro lado, se a dis po ni bi li za ção de in -
for ma ções pela Inter net pode ser tão sa u dá vel
como for ma de di vul ga ção, não se co a du na com
os pro ce di men tos ne ces sá ri os e ine ren tes à fis -
ca li za ção e ao con tro le, mor men te os co me ti dos
ao Con gres so Na ci o nal, como é o caso dos Fun -
dos Cons ti tu ci o na is.

Na ver da de, é ne ces sá rio dis tin guir a sim -
ples di vul ga ção da ne ces sá ria e ofi ci al fis ca li za -
ção. O uso de in for ma ções dis po ni bi li za das ele -
tro ni ca men te como úni ca base para a for ma ção
de pro ces sos de fis ca li za ção, ain da mais quan do
essa com pe tên cia está pre vis ta em lei, não cons -
ta dos re gi men tos das Ca sas Le gis la ti vas, que
até o mo men to, pelo me nos, não pres cin dem dos
do cu men tos fí si cos no cur so do exa me e apre ci a -
ção das ma té ri as. A pro po si ção de al te ra ção do § 
4º do art. 20, nes te sen ti do, con tra ria vá ri os dis -
po si ti vos do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral e do Re gi men to Co mum, no que tan ge à for -
mu la ção, apre ci a ção e vo ta ção de pa re ce res e
re la tó ri os. Enten do, ade ma is, que mes mo que se
im pri mis sem os re la tó ri os dis po ni bi li za dos na
Inter net para aná li se e dis cus são dos do cu men -
tos, ha ve ri a sé rio trans tor no na se qüên cia do pro -
ces so le gis la ti vo.
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Além dis so, e prin ci pal men te, se des vin cu la ria
o ban co ad mi nis tra dor da au to ri da de fis ca li za do ra,
de tal for ma que a dis po ni bi li za ção de da dos pela
Inter net se ria con si de ra da ação su fi ci en te em cum -
pri men to da obri ga ção le gal de apre sen ta ção da
pres ta ção de con tas.

Pelo ex pos to, sou de pa re cer fa vo rá vel à apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 80, de 2000,
com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 01-CAE

Dê-se ao art. 3º do PLS nº 80, de 2000, a se -
guin te re da ção:

“Art. 3º O § 3º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1989, pas sa rá a vi ger com a se -
guin te re da ção:

“Art. 20. .................................................

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

§ 1º ........................... ............................

§ 2º ........................... ............................

§ 3º Os ban cos ad mi nis tra do res de -
ve rão co lo car à dis po si ção dos ór gãos de
fis ca li za ção com pe ten tes os de mons tra ti -
vos con tá be is com po si ções de fi nal de
mês, dos re cur sos, apli ca ções e re sul ta -
dos dos Fun dos res pec ti vos, sem pre ju í zo 
da di vul ga ção des sas in for ma ções pela
Inter net."

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2001. _ Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te _ Gil ber to Mes tri nho, Re la tor 
_ Edu ar do Si que i ra Cam pos _ Wel ling ton Ro ber to
_ Bel lo Par ga _ Jef fer son Pe res _ Wal deck Orne las 
_ José Fo ga ça _ Ro ber to Sa tur ni no, (abs ten ção) _
La u ro Cam pos _ José Agri pi no _ Fran ce li no Pe re i -
ra _ Ro me ro Jucá _ Osmar Dias _ Ney Su as su na _
Fre i tas Neto.

TEXTO FINAL OFERECIDO PELA CAE AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 80, DE 2000

Alte ra os arts. 19 e 20, §§ 3º e 4º da
Lei nº 7.827 de se tem bro de 1989, que
“re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí nea c,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor -
te _ FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi -

nan ci a men to do Nor des te _ FNE, e o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te _ FCO, e dá ou tras pro -
vi den ci as“.

O Con gres so Na ci o nal re sol ve:

Art. 1º As en ti da des fi nan ce i ras fe de ra is de ca -
rá ter re gi o nal e os Con se lhos De li be ra ti vos das
su pe rin ten dên ci as de de sen vol vi men to re gi o nal
de que tra tam os arts. 19 e 20 da Lei nº 7.827, de
27 de se tem bro de 1989, dis po ni bi li zan do na
Inter net as de mons tra ções con tá be is dos res pec -
ti vos Fun dos, bem como os re la tó ri os cir cuns tan -
ci a dos so bre as ati vi da des de sen vol vi das e os re -
sul ta dos ob ti dos.

Art. 2º O art. 19 da Lei nº 7.827, de 27 de se -
tem bro de 1989, pas sa rá a vi ger com a se guin te
re da ção:

”Art. 19. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is
de ca rá ter re gi o nal fa rão pu bli car e dis po ni bi li zar 
na Inter net, se mes tral men te, os ba lan ços dos
res pec ti vos fun dos, de vi da men te au di ta dos.
(NR).“

Art 3º O § 3º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1989, pas sa rá a vi ger com a se -
guin te re da ção:

”Art. 20. .................................................

§ 1º........................................................

§ 2º........................................................

§ 3º Os ban cos ad mi nis tra do res de -
ve rão co lo car à dis po si ção dos ór gãos de
fis ca li za ção com pe ten tes os de mons tra ti -
vos con tá be is com po si ções de fi nal de
mês, dos re cur sos, apli ca ções e re sul ta -
dos dos Fun dos res pec ti vos, sem pre ju í zo 
da di vul ga ção des sas in for ma ções pela
Inter net.“

Art. 4º Esta lei en tra rá em vi gor no exer cí cio
so ci al se guin te ao da sua pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões,  24 de abril de 2001. _
Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 112 a 124, 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 (Car los Wil son) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

É lido o se guin te:

OF./CAE/10/01

Bra sí lia, 24 de abril de 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

in ter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são apro -
vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 80, de 2000 que “al -
te ra os arts. 19 e 20, §§ 3º e 4º, da Lei nº 7.827, de 27
de se tem bro de 1989, que re gu la men ta o ar ti go 159,
in ci so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te _
FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Nor des te _ FNE, e o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci -
a men to do Cen tro-Oes te _ FCO, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”, em re u nião re a li za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, _ Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Com re -
fe rên cia ao ex pe di en te lido an te ri or men te, a Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º 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 80, de 2000, seja apre ci -
a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 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“.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº  695-L-PFL/2001

Bra sí lia, 2 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Ra i mun do San tos de i xa de in te grar, como mem bro ti -
tu lar, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 2.136-37, de 26 de abril de
2001, que “dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra ção e
or ga ni za ção de car re i ras, car gos e fun ções co mis si o -
na das téc ni cas no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Aten ci o sa men te, _ De pu ta do Ino cên cio Oli ve i -
ra, Lí der do Blo co Par la men tar PFL/PST.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 71, DE 2001

Alte ra a Lei nº 7.713, de 22 de de -
zem bro de 1988, para isen tar do im pos to
so bre a ren da os pro ven tos de trans plan -
ta dos de fí ga do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so XIV da Lei nº 7.713, de 22 de de -

zem bro de 1988, al te ra do pela Lei nº 8.541, de 23 de
de zem bro de 1992, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 6º .............................. ....................
....................................... .......................
XIV - os pro ven tos de apo sen ta do ria

ou re for ma, des de que mo ti va dos por aci -
den te sem ser vi ços, e os per ce bi dos pe los
por ta do res de mo lés tia pro fis si o nal, tu ber cu -
lo se ati va, ali e na ção men tal, es cle ro se-múl -
ti pla, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra, han se -
nía se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci tan te,
car di o pa tia gra ve, do en ça de Par kin son, es -
pon di lo ar tro se an qui lo san te, ne fro pa tia gra -
ve, he pa to pa tia gra ve, es ta dos avan ça dos
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da do en ça de Pa get (os te í te de for man te),
con ta mi na ção por ra di a ção, sín dro me da
imu no de fi ciên cia ad qui ri da, com base em
con clu são da me di ci na es pe ci a li za da, mes -
mo que a do en ça te nha sido con tra í da de -
po is da apo sen ta do ria ou re for ma;

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

Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A lei tri bu tá ria, com mu i ta jus ti ça, dis pen sou da
obri ga ção de pa gar im pos to de ren da os apo sen ta dos 
que pa de cem de do en ças con si de ra das gra ves, to -
das elas re su mi das em dis po si ti vo da Lei nº 7.713/88.
De fato, as ra zões para a isen ção são in ques ti o ná ve -
is, pois não po de ria a so ci e da de exi gir o es for ço de
con tri bu i ção da que les que, aco me ti dos por en fer mi -
da des cujo con tro le lhes sub trai con si de rá vel par te de 
sua ren da e pa tri mô nio, já não re ú nem con di ções de
con ti nu ar a fi nan ci ar, com seus tri bu tos pes so a is, as
des pe sas dos Po de res Pú bli cos, uma vez que, na ma -
i or par te dos ca sos, não dis põem de re cur sos su fi ci -
en tes se quer para cus te ar o tra ta men to de suas do -
en ças e para pro ver o sus ten to de suas fa mí li as.

Entre tais des ven tu ra dos si tu am-se os que so -
frem de do en ças he pá ti cas gra ves, em sua ma i o ria in -
fre nes, as qua is, quan do não le vam o pa ci en te ao óbi -
to, exi gem a re a li za ção de ci rur gia com pli ca dís si ma,
como o trans plan te de fí ga do. Mes mo nes ta úl ti ma hi -
pó te se, a vida do do en te ja ma is vol ta à nor ma li da de,
fi can do o “trans plan ta do” su je i to à ad mi nis tra ção per -
ma nen te de me di ca men tos de di ver sas es pé ci es, so -
bre tu do dos imu no de pres so res, que aca bam por tor -
ná-lo ex pos to à con tra ção de di ver sas ou tras do en -
ças, uma vez que se en con tra rá com suas de fe sas or -
gâ ni cas re du zi das.

Sa be mos que o Po der Pú bli co tem o de ver de
for ne cer aos do en tes e aos sub me ti dos a trans plan -
tes os me di ca men tos de que ne ces si tam. Entre tan to,
nem sem pre o for ne ci men to acon te ce as sí dua e pon -
tu al men te, o que exi ge des pe sas pró pri as dos pa ci en -
tes. Ade ma is, as do en ças exi gem mu i tas ou tras des -
pe sas além da sim ples aqui si ção de me di ca men tos:
hos pi ta is, mé di cos, exa mes com ple men ta res etc., as
qua is con so mem ele va das so mas de re cur sos.

Infe liz men te, nos sa le gis la ção, em bo ra te nha fe -
i to jus ti ça aos por ta do res de car di o pa ti as e ne fro pa ti -
as, es que ceu-se dos aco me ti dos por do en ças he pá ti -
cas gra ves, os qua is, até mes mo para atu a ção do

prin cí pio da igual da de tri bu tá ria, de ve ri am ser in clu í -
dos en tre os be ne fi ci a dos pela isen ção.

Esta pro po si ção, an tes que um ple i to em nome
dos des ven tu ra dos por ta do res de do en ças he pá ti cas
gra ves, en tre eles, os já sub me ti dos a trans plan te de
fí ga do, é um aler ta ao Con gres so Na ci o nal so bre os
pro ble mas en fren ta dos por es ses ci da dãos, ra zão
pela qual es ta mos con vic tos da re le vân cia da pro pos -
ta e con ta mos com o apo io dos no bres Pa res Con -
gres sis tas na sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 4 de maio de 2001. _ Se na -
dor Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Alte ra a le gis la ção do im pos to de ren -
da e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Fi cam isen tos do im pos to de ren da os se -

guin te ren di men tos per ce bi dos por
....................................................................................

XIV - os pro ven tos de apo sen ta do ria ou re for ma
mo ti va da por aci den te em ser vi ço e os per ce bi dos pe -
los por ta do res de mo lés tia pro fis si o nal, tu ber cu lo se
ati va, ali e na ção men tal, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra,
han se nía se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci tan te, car -
di o pa tia gra ve, do en ça de Par kin son, es pon di lo ar tro -
se an qui lo san te, ne fro pa tia gra ve, es ta do avan ça do
da do en ça de Pa get (os te í te de for man te), sín dro me
da imu no de fi ciên cia ad qui ri da, com base em con clu -
são da me di ci na es pe ci a li za da, mes mo que a do en ça 
te nha sido con tra í da de po is da apo sen ta do ria ou re -
for ma;
....................................................................................

LEI Nº 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992
Alte ra a le gis la ção do im pos to de Ren da e dá ou -

tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO II
Da Omis são de Re ce i ta

TÍTULO V
Do Impos to So bre a Ren da das Pes so as Fí si cas

....................................................................................
Art. 47. No art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de -

zem bro de 1988, dê-se ao in ci so XIV nova re da ção e
acres cen te-se um novo in ci so de nú me ro XXI, tudo
nos se guin tes ter mos:

“Art. 6º ....................................... ...........
....................................................................................
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XIV - os pro ven tos de apo sen ta do ria ou re for -
ma, des de que mo ti va dos por aci den te sem ser vi ços,
e os per ce bi dos pe los por ta do res de mo lés tia pro fis -
si o nal, tu ber cu lo se ati va, ali e na ção men tal, es cle ro -
se-múl ti pla, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra, han se nía -
se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci tan te. car di o pa tia
gra ve, do en ça de Par kin son, es pon di lo ar tro se an qui -
lo san te, ne fro pa tia gra ve, es ta dos avan ça dos da do -
en ça de Pa get (os te í te de for man te), con ta mi na ção
por ra di a ção, sín dro me da imu no de fi ciên cia ad qui ri -
da, com base em con clu são da me di ci na es pe ci a li za -
da, mes mo que a do en ça te nha sido con tra í da de po is
da apo sen ta do ria ou re for ma;
....................................................................................

XXI - os va lo res re ce bi dos a tí tu lo de pen são
quan do o be ne fi ciá rio des se ren di men to for por ta dor
das do en ças re la ci o na das no in ci so XIV des te ar ti go,
ex ce to as de cor ren tes de mo lés tia pro fis si o nal, com
base em con clu são da me di ci na es pe ci a li za da, mes -
mo que a do en ça te nha sido con tra í da após a con ces -
são da pen são."

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
_ De ci são Ter mi na ti va.)

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Na bor Jú -
ni or. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Se na do Fe de ral está re ce ben do o tex to
da Me di da Pro vi só ria nº 2,145, de 02 de maio do cor -
ren te, que ”cria as Agên ci as de De sen vol vi men to da
Ama zô nia e do Nor des te, ex tin gue a Su pe rin ten dên -
cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia – Su dam e a
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des te – 
Su de ne, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Tais de ci sões eram aguar da das há al gum tem -
po e, até mes mo, ha vi am sido anun ci a das ofi ci al men -
te por mem bros do Go ver no, como o Mi nis tro da Inte -
gra ção Na ci o nal, Se na dor Fer nan do Be zer ra, de
quem as ouvi nos úl ti mos dias do mês de mar ço re -
cém-findo. Os mo ti vos ale ga dos para a in ter ven ção,
pro fun da e ra di cal, nas en ti da des vol ta das para o pro -
gres so da que las re giões pre ten di am, to dos eles, atin -
gir ob je ti vos mo ra li za do res, aten tos ao cla mor da opi -
nião pú bli ca na ci o nal so bre ir re gu la ri da des pra ti ca -
das em am bas. 

Des de aque la au diên cia, por tan to, como re pre -
sen tan te do Esta do do Acre no Con gres so Na ci o nal,
ve nho pres tan do aten ção re do bra da ao no ti ciá rio e às 
in for ma ções que me che gam so bre a si tu a ção, em
par ti cu lar, da Su dam.

Qu e ro, pre li mi nar men te, la men tar que as im por -
tan tes mu dan ças te nham sido im pos tas por me di da
pro vi só ria e não por pro je to de lei, como vi nha sen do
de fen di do pelo Mi nis tro Fer nan do Be zer ra. Co e ren te
com o que dis se em dis cur so pro nun ci a do no dia 20
de abril, re a fir mo que o ide al se ria tra tar de tão im por -
tan te ques tão por meio de pro je to re gu lar, en se jan do
aos Se na do res e De pu ta dos ”dis cu tir, com ma i or pro -
fun di da de, a subs ti tu i ção da Su dam e da Su de ne por
or ga nis mos mais con di zen tes com a re a li da de eco nô -
mi ca e so ci al que nos so País está vi ven do“.

Mes mo dis cor dan do da for ma com que a mu -
dan ça foi im plan ta da, acre di to que o Con gres so Na ci -
o nal sa be rá lhe dar sua con tri bu i ção, por meio de um
am plo e pro fun do de ba te na Co mis são Mis ta e, mais
tar de, no ple ná rio.

O que não pode acon te cer, sob hi pó te se al gu -
ma, é im po rem-se no vos so fri men tos e pre ju í zos, ain -
da ma i o res, às duas re giões mais po bres, mais dis -
tan tes e mais vas tas do ter ri tó rio na ci o nal.

Sim, por que a Ama zô nia e o Nor des te, so ma -
dos, re pre sen tam qua se dois ter ços do solo bra si le i ro.

E se o Bra sil qui ser pre ser var sua so be ra nia so -
bre as gran des re giões, terá de agir com fir me za e co -
ra gem. Terá de ne las am pli ar a ação go ver na men tal,
tor nar ain da mais efe ti vos os me ca nis mos de na tu re -
za fis cal e mo ne tá ria, va lo ri zar os pro fis si o na is que a
elas se de di cam, nas mais di ver sas es fe ras fe de ra is,
re gi o na is, es ta du a is e mu ni ci pa is.

A MP 2.145 tra ta jus ta men te dis so e, já nos dois
pri me i ros ar ti gos, enun cia o Pla no de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia, en glo ban do os Esta dos do Acre, 
Ama pá, Ama zo nas, Mato Gros so, Pará, Ron dô nia,
Ro ra i ma, To can tins e a par ce la do Esta do do Ma ra -
nhão que se si tua a Oes te do Me ri di a no 44º de Lon gi -
tu de Les te.

As mu dan ças im plan ta das pela me di da pro vi só -
ria vão mu i to além da mera tro ca dos no mes e da na -
tu re za ju rí di ca dos ór gãos de ação re gi o nal. A Agên -
cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia, ADA, terá es -
tru tu ra au tár qui ca; seus di re to res se rão sub me ti dos
pre vi a men te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, por
pro pos ta do Pre si den te da Re pú bli ca – um pro ces so
se me lhan te ao ob ser va do na for ma ção dos qua dros
di ri gen tes do Ban co Cen tral e das agên ci as re gu la do -
ras.
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Os re cur sos para os pro je tos de sen vol vi men tis -
tas, do ra van te, vi rão de fon tes di fe ren tes dos an ti gos
fun dos, que, em gran de par te, ba se a vam-se no apor -
te de cré di tos fis ca is de cor ren tes de re nún ci as e isen -
ções tri bu tá ri as. Os no vos fun dos se rão abas te ci dos
ago ra di re ta men te pelo Orça men to da União e de -
bên tu res emi ti das por em pre sas, que as agên ci as
trans for ma rão em ações.

Na con di ção de ama zô ni da, re gis tro, sa tis fe i to,
que o Ban co da Ama zô nia S.A con ti nu a rá sen do o
prin ci pal ope ra dor dos fun dos des ti na dos ao de sen -
vol vi men to da área, com a par ti ci pa ção das ou tras
gran des ins ti tu i ções ofi ci a is de cré di to e fo men to, o
Ban co do Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, além
do BNDES, que, as sim in te gra-se ao sis te ma de re -
par ti ções di re ta men te vol ta das para o pro gres so da
pró pria re gião e das áre as con tí guas.

O pa pel do BNDES na Agên cia de De sen vol vi -
men to da Ama zô nia, aliás, será fun da men tal. Será
sua a in cum bên cia de fa zer a pri me i ra aná li se dos
pro je tos sub me ti dos à au tar quia. Só de po is que fo rem 
apro va das pelo BNDES, por cri té ri os téc ni cos, é que
as pro pos tas pas sa rão pelo cri vo de um co mi tê de
cré di to – e, se es ti ver tudo em or dem, os re cur sos se -
rão li be ra dos, sem pre sub me ti dos a ri go ro so con tro le, 
per mi tin do ao Go ver no agir com fir me za, para evi tar a 
re pe ti ção das ir re gu la ri da des que le va ram à mor te
tan to a Su dam quan to a Su de ne.

Um pon to, par ti cu lar men te, des per ta-me gran -
de pre o cu pa ção: o des ti no a ser dado aos atu a is ser -
vi do res dos qua dros ad mi nis tra ti vos e téc ni cos das
Su pe rin ten dên ci as ora ex tin tas. São mais de 1.400
pro fis si o na is, hoje en tre gues às in cer te zas e às ame -
a ças de de sem pre go ou, no mí ni mo, de dis po ni bi li da -
de fun ci o nal – o que lhes acar re ta rá, de cer to, per das
pe cu niá ri as, que, em tem pos di fí ce is como os que vi -
ve mos, ca u sa rão dra mas fa mi li a res e pes so a is.

É im pe ri o so que os jus tos não pa guem pe los
pe ca do res; im põe-se a se pa ra ção do joio do tri go, re -
co nhe cen do-se os mé ri tos dos bons ser vi do res e
apu ran do-se even tu a is de li tos atri bu í dos aos ou tros.
O que não se pode ad mi tir, to da via, é uma caça in dis -
cri mi na da a pre ten sas bru xas; é um erro dar-se o
mes mo tra ta men to a to dos quan tos até hoje in te gra -
ram os qua dros das en ti da des ora ex tin tas.

Mas, aci ma de tudo, re a fir mo o que ve nho pro -
cla man do há vá ri os me ses: o povo da Ama zô nia e os
ci da dãos do Nor des te não po dem so frer no vos pre ju í -
zos com a ex tin ção da Su dam e da Su de ne. Qu al quer
mu dan ça da ação go ver na men tal, no que tan ge às
duas gran des re giões, só pode ser para me lhor, para

o bem, para ala van car ain da mas efe ti va men te o seu
pro gres so.

Sr. Pre si den te Srªs e Srs. Se na do res, a par tir de
ago ra, a MP 2.145, de 2 de maio de 2001, co me ça rá a 
sua tra mi ta ção no Con gres so. Con fes so que não me
agra da esse rito pro ces su al, tan to as sim que apre -
sen tei pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal des ti na da
a al te rar toda a sis te má ti ca de apre ci a ção das me di -
das pro vi só ri as. De fen do, cla ra e ob je ti va men te, a
tese de que a ado ção de mu dan ças nas ins ti tu i ções
de de sen vol vi men to re gi o nal se faça por meio de pro -
je to de lei, mas, hoje, devo tra ba lhar e ela bo rar mi -
nhas nor mas de ação par la men tar em cima das re -
gras vi gen tes.

Não bri go com a re a li da de. Vou ana li sar to dos
os de ta lhes da ci ta da me di da pro vi só ria, cuja com ple -
xi da de exi ge mais do que uma aca lo ra da tro ca de opi -
niões nos de ba tes de ple ná rio. É com esse es pí ri to
que acom pa nha rei os pas sos da MP 2.145, co lhen do, 
ao mes mo tem po, os sub sí di os e as as pi ra ções do
povo da Ama zô nia, par ti cu lar men te do meu Esta do
do Acre.

Por que já per de mos de ma is!
So fre mos com o aban do no; pas sa mos por mo -

men tos do lo ro sos de po bre za e de ca rên ci as, em se -
to res que vão des de o trans por te de car gas e pas sa -
ge i ros até o aten di men to mé di co-hospitalar, tan to nas 
ci da des quan to nas re giões mais afas ta das.

A gran de op ção do Bra sil, quan to à Ama zô nia, é 
ter ou per der.

Não exis te ou tra al ter na ti va, por que a co bi ça
das na ções su per po pu lo sas se vol ta para as no tó ri as
vas ti dões de sa bi ta das da ma i or re gião na ci o nal. E as
fu tu ras ge ra ções não nos per do a rão se, mes mo a
pre tex to de eli mi nar fo cos de cor rup ção e de ir re gu la -
ri da des, não ti ver mos a cla ri vi dên cia e o bom-senso
de pre ser var o que te nha fun ci o na do bem.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy. 

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun -
ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Wil son; Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de co men tar o epi só dio ocor ri -
do on tem, em que o Con se lho de Éti ca, de 14h30 às
21h40, ou viu a aca re a ção re a li za da en tre os Se na do -
res Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da 
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e a Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges, de se jo fa zer um
co men tá rio a res pe i to do con fli to in ter na ci o nal que
está ha ven do a res pe i to do tra ta men to da Aids.

No úl ti mo fim de se ma na, tive a opor tu ni da de de 
es tar com o pro fes sor Amart ya Sen, Prê mio No bel de
Eco no mia de 1998 e um dos mais bem pre pa ra dos e
dis tin gui dos eco no mis tas da atu a li da de. Eco no mis ta
in di a no, Pro fes sor das Uni ver si da des de Har vard e
Cam brid ge, onde es ti ve, ele é o Mes tre do Co lé gio de
Tri nity, cons tru í do por Hen ri que VIII no sé cu lo XVI, e é 
cer ta men te um dos mais res pe i ta dos eco no mis tas do 
mun do. 

O pro fes sor Amart ya Sen fez uma aná li se, no
diá lo go que ali ti ve mos, a res pe i to da po si ção do go -
ver no sul-africano no em ba te con tra as em pre sas
pro du to ras de re mé di os para a Aids, que jus ta men te
es tão pres si o nan do o re fe ri do go ver no a pa gar di re i -
tos de pa ten tes, o que tor na ria ex tre ma men te caro o
tra ta men to das pes so as que es tão mor ren do na Áfri -
ca do Sul em con se qüên cia da gra ve epi de mia de
Aids.

Ora, atu al men te, es ta mos vi ven do, no Bra sil,
uma si tu a ção se me lhan te. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so e o Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra,
co me çam a per ce ber qual é o sen ti do da ver da de i ra
guer ra a que o Bra sil está sen do sub me ti do pe los la -
bo ra tó ri os e pro du to res de re mé di os con tra a Aids,
que ava li am ser mu i to mais im por tan te pa gar di re i tos
de pa ten te so bre es sas dro gas que pro pri a men te ba -
ra te ar o tra ta men to para pes so as que, se não re ce be -
rem so cor ro ime di a to, po de rão sim ples men te mor rer.

Ain da vou es tu dar me lhor o as sun to, mas que ro
di zer que, nes se as pec to, a po si ção do Mi nis tro da
Sa ú de, José Ser ra, e do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so deve con tar com o nos so apo io. É pre ci -
so que o di re i to à vida de pes so as que es te jam pres -
tes a mor rer ví ti mas da Aids seja mu i to mais res pe i ta -
do que a exi gên cia do pa ga men to de pa ten tes aos la -
bo ra tó ri os que, por cir cuns tân ci as que de cor re ram da 
pró pria evo lu ção da His tó ria da Hu ma ni da de, hoje de -
têm o se gre do para re sol ver esse pro ble ma.

Pre ci sa mos, é cla ro, exa mi nar as re gras in ter na -
ci o na is que o Bra sil re sol veu as si nar, mas é ne ces sá -
rio que o Go ver no bra si le i ro de fen da, jun to à Orga ni -
za ção Mun di al do Co mér cio, o prin cí pio se gun do o
qual o di re i to à vida das pes so as pre ci sa se so bre por
ao da co bran ça de ex tra or di ná ri as quan ti as pela pa -
ten te de re mé di os con tra a Aids.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Tião Vi a na,
com mu i ta hon ra.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – No bre Se -
na dor Edu ar do Su plicy, que ro par ti ci par do pro nun ci -
a men to de V. Exª ex ter nan do a mi nha con cor dân cia
ab so lu ta com o seu con te ú do e for ma. É la men tá vel
tes te mu nhar mos que o in te res se eco nô mi co in ter na -
ci o nal agri de a pos si bi li da de de so li da ri e da de en tre
os po vos. Não é pos sí vel ima gi nar mos que a in dús tria 
far ma cêu ti ca, que tem uma his tó ria de in ser ção no
Ter ce i ro Mun do, ni ti da men te no Bra sil – o qual, hoje,
se afir ma como o se gun do con su mi dor mun di al de
me di ca men tos -, seja tão pou co sen sí vel a um fato
como esse que V. Exª abor da. Estu dos ci en tí fi cos afir -
mam que, ao ser im plan ta da a po lí ti ca de dis tri bu i ção
de me di ca men tos de pro du ção na ci o nal para o con -
tro le e com ba te à Aids, de acor do com uma lei do en -
tão Se na dor José Sar ney, aten den do-se o uni ver so
to tal de pes so as con ta mi na das, foi as se gu ra da a qua -
li da de de vida des ses do en tes e hou ve uma re du ção
drás ti ca nos cus tos e na quan ti da de de in ter na ções
hos pi ta la res. Além dis so, hou ve um aler ta me lhor
para a po pu la ção com essa for te po lí ti ca de com ba te
à Aids, que se tor na até uma re fe rên cia in ter na ci o nal.
La men ta vel men te, es ta mos tes te mu nhan do essa ati -
tu de, que fere prin cí pi os éti cos, da in dús tria far ma -
cêu ti ca, cuja re ce i ta anu al pas sou de US$3 bi lhões,
em 1990, para US$12 bi lhões atu al men te. Ain da as -
sim, essa in dús tria é in sen sí vel à pos si bi li da de de o
Bra sil as se gu rar a sua pró pria pro du ção, pela ra zão
sim ples de que isso re du zi ria cus tos e pos si bi li ta ria o
aces so da po pu la ção po bre aos me di ca men tos, já
que não te mos uma con di ção eco nô mi ca que nos
per mi ta im por tá-los. Isso nos de i xa ex tre ma men te
pre o cu pa dos. O Orça men to do Mi nis té rio da Sa ú de é
de US$10 bi lhões, em re gra, va lor que o go ver no
ame ri ca no gas ta ape nas no tra ta men to anu al de uma
do en ça, cha ma da cho que in fec ci o so. Então, o nos so
é um País po bre. Se o Bra sil co me teu al gum erro, al -
gum des cu i do, al gu ma de mo ra na in ser ção de uma
po lí ti ca de pa ten tes no seu pas sa do, a po pu la ção não 
pode, ago ra, ser res pon sa bi li za da. Assim, par ti ci po
des sa so li da ri e da de ao Pre si den te da Re pú bli ca pela
sua po si ção de fir me za e de não se cur var à for ça do
pro te ci o nis mo ame ri ca no, e ao Mi nis tro José Ser ra,
que tam bém não o está fa zen do. Espe ro, sin ce ra men -
te, que a OMC e a União Eu ro péia, que tam bém afir -
mou uma po si ção so li dá ria ao Bra sil, tor nem ex ten si -
vo esse di re i to não só ao nos so País, mas aos pa í ses
da Áfri ca, es pe ci al men te Áfri ca do Sul e Bots wa na,
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que es tão vi ven do a tra gé dia da Aids. Mu i tos de les
per de rão até 30% de sua po pu la ção, nos pró xi mos
dez anos, se não hou ver uma in ter ven ção drás ti ca
para o con tro le des sa do en ça. Mi nha mais ab so lu ta
so li da ri e da de e ad mi ra ção pelo pro nun ci a men to de
V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço mu i to, Se na dor Tião Vi a na. V. Exª, como
mé di co, tem-se es pe ci a li za do nes sa área e no que
diz res pe i to à de fe sa da vida, e, com mu i ta cla re za,
ex põe um pon to que eu ouvi ser ex ter na do, no do min -
go à no i te, pelo pro fes sor Amart ya Sen. 

Dis cu tin do com um pro fes sor nor te-americano,
que ar gu men ta va so bre a ne ces si da de de se pa gar
pela pa ten te aos que re a li zam os in ves ti men tos, o
pro fes sor Amart ya Sen, com mu i ta cla ri vi dên cia e
enor me in te li gên cia, con se guiu con tra-argumentar,
di zen do que, no caso da Áfri ca do Sul, era im pos sí vel
exi gir-se um pa ga men to sim ples men te ex tra or di ná rio
para sal var a vida da que les que es tão in fec ta dos pela
Aids e que pre ci sam ter as se gu ra do ur gen te men te o
aces so ao re mé dio. Dis se, ain da, que po de ria ha ver
uma even tu al per da de re ce i ta por par te dos la bo ra tó -
ri os far ma cêu ti cos nor te-americanos – algo em tor no
de 2,5% -, mas que, por ou tro lado, o Go ver no dos
Esta dos Uni dos e a OMC de ve ri am per ce ber que o
que se ga nha ria com vi das sal vas era algo ex tra or di -
na ri a men te ma i or.

Obvi a men te, os mes mos ar gu men tos ser vem
para o caso bra si le i ro e é im por tan te a de fe sa que
pos sa ha ver, no Se na do Fe de ral, da po si ção do Go -
ver no.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, con ce do o apar -
te a V. EXª.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Qu e ro, igual men te, Se na dor Edu ar do Su plicy, pa ra -
be ni zar V. Exª por abor dar o tema, e lem brar aos
meus no bre Pa res que, na se ma na pas sa da, esta
Casa apro vou por una ni mi da de um re que ri men to, de
mi nha au to ria, de mo ção de re co nhe ci men to ao tra -
ba lho dos Mi nis tros José Ser ra e Cel so La fer, que re -
sul tou na gran de e his tó ri ca vi tó ria bra si le i ra no Con -
se lho dos Di re i tos Hu ma nos da ONU, exa ta men te so -
bre essa ques tão. Dos cin qüen ta e três pa í ses vo tan -
tes na que la ses são, o Bra sil ob te ve cin qüen ta e dois
vo tos fa vo rá ve is a que pre va le ça a vi são hu ma nís ti ca
so bre a me ra men te eco nô mi ca, quan do se tra ta do
com ba te à Aids. Assim, esta Casa apro vou a mo ção

de lou vor aos es for ços em pre en di dos pe los Mi nis tros
José Ser ra e Cel so La fer num pro gra ma in ter na ci o -
nal men te re co nhe ci do como de gran de efi ciên cia,
que re du ziu em mais de 50% a mor ta li da de de pa ci -
en tes ví ti mas da Aids. Essa foi uma po si ção co ra jo sa
do Bra sil, que nos en che de or gu lho. O es tra nho – la -
men ta mos – no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, é que,
após essa vi tó ria, o Escri tó rio de Re pre sen ta ção Co -
mer ci al dos Esta dos Uni dos, na pes soa do Dr. Ro bert
Zo el lick, re pre sen tan te do Escri tó rio no Bra sil, tece
du ras crí ti cas ao Go ver no bra si le i ro pelo fato de en -
ten de rem que as pa ten tes de vem ser efe ti va men te
res pe i ta das. Enten do, no bre Se na dor Edu ar do Su -
plicy, que o Bra sil re al men te não se deve cur var e que 
a nos sa po si ção há de pre va le cer. Mas, quem sabe, a 
pró pria or ga ni za ção dos Esta dos Uni dos, por in ter -
mé dio ou de sua se ção des ti na da ao co mér cio, pos sa 
en con trar uma ma ne i ra de não in ter rom per as do ta -
ções ne ces sá ri as para os re cur sos des ti na dos à pes -
qui sa. Eu en ten do ser im por tan te a pre ser va ção da
pes qui sa. Mas é duro ad mi tir que, sen do es sas pes -
qui sas pa tro ci na das pela ini ci a ti va pri va da, pre do mi -
na a vi são do lu cro, do co mér cio e do mer ca do. Tudo
isso ca u sa in dig na ção ao ser hu ma no. Por isso, a po -
si ção bra si le i ra é bri lhan te, é ad mi ra da e ma jo ri tá ria.
Mas o Bra sil pode, sim, vir a so frer as san ções que o
es cri tó rio co mer ci al nor te-americano vem anun ci an -
do. Para não to mar mais o tem po de V. Exª, no bre Se -
na dor Edu ar do Su plicy, mas sem per der a opor tu ni -
da de de pa ra be ni zá-lo pelo pro nun ci a men to que faz,
anun cio um fato ocor ri do on tem. Srªs e Srs. Se na do -
res, pela pri me i ra vez na his tó ria da Orga ni za ção das
Na ções Uni das, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca per -
de ram as sen to na Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos
da ONU. Isso acon te ceu on tem, ten do em vis ta essa
po si ção de con fron to com o Bra sil. Se na dor Edu ar do
Su plicy, esse era o ob je to do meu pro nun ci a men to. O
jor nal O Glo bo traz uma gran de ma té ria so bre a ex -
clu são dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca da Co mis são
de Di re i tos Hu ma nos da ONU. Essa ex clu são há de
re fle tir nas de ci sões que se rão to ma das no âm bi to da
ONU com re la ção a essa ques tão. Por tan to, nós, bra -
si le i ros, te mos mu i to, sim, do que nos or gu lhar, te mos 
de es tar es pe ran ço sos de que va mos ven cer essa
ba ta lha em prol da Hu ma ni da de. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, jus ta men te fui
mo ti va do a fa zer esse pro nun ci a men to por que ob ser -
vei que o por ta-voz da in dús tria far ma cêu ti ca nor -
te-americana, Mark Gray son, afir mou on tem que o
Mi nis tro José Ser ra es ta ria de ses pe ra do com o avan -

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 5  08199



ço da Aids. Dis se ele que, se o Go ver no bra si le i ro
está re al men te pre o cu pa do com a epi de mia da Aids,
de ve ria gas tar me nos com mi li ta res e mais no com ba -
te à do en ça. Ora, o Sr. Mark Gray son, se es ti ver pre o -
cu pa do com o di re i to à vida, e sa ben do que fe liz men -
te o Go ver no bra si le i ro gas ta re la ti va men te mu i to me -
nos, em ter mos de PNB, do que o go ver no nor -
te-americano com a de fe sa, não de ve ria es tar fa zen -
do esse tipo de ob ser va ção a res pe i to do Bra sil. 

Embo ra mu i tas ve zes crí ti co, como Se na dor da
Opo si ção, da ação do Mi nis tro Cel so La fer – ain da há
pou co dias fiz um pro nun ci a men to cri ti can do a for ma
como pu niu o em ba i xa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma -
rães, des ti tu in do-o do car go do Insti tu to de Pes qui sas
e de Re la ções Inter na ci o na is – nes se epi só dio, es tou
de acor do com V. Exª e com os Mi nis tros José Ser ra e
Cel so La fer de es ta rem se con tra pon do a uma po si -
ção do go ver no nor te-americano que, de for ma al gu -
ma, se jus ti fi ca.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, en fa ti zo a opor tu ni da de dos tema
que V. Exª traz: faz co men tá ri os so bre pa ten tes e tra -
ta, de ma ne i ra mais apro fun da da, da Aids. Mu i to mais
como uma pro vo ca ção, não a V. Exª, mas es pe ci al -
men te ao Go ver no, digo que es ta mos vi ven do um mo -
men to im por tan te –  não pre ten do fu gir do tema, ape -
nas en fa ti zar: a po pu la ção está ten do aces so aos me -
di ca men tos e ob ten do qua li da de de vida. Apre sen ta -
mos, no ano pas sa do, um pro je to de lei nes ta Casa –
apro va do, já se en con tra na Câ ma ra dos De pu ta dos
para apro va ção –  exi gin do que o Go ver no, por meio
SUS, dê opor tu ni da de de aces so a toda a po pu la ção.
V. Exª fala so bre a Aids, mas não nos po de mos es -
que cer dos di a bé ti cos, dos hi per ten sos, dos epi lé ti -
cos, dos can ce ro sos, que não têm tido aces so à me di -
ca ção. Fi ze mos esse pro je to com base na ne ces si da -
de de o ges tor do SUS, Mu ni cí pio ou Esta do, as su mir
essa res pon sa bi li da de, dis po ni bi li zan do me di ca ção
para que a po pu la ção, de fato, con si ga, com dig ni da -
de, su pe rar seus mo men tos di fí ce is. Qu e ro sa u dar V.
Exª, en fa ti zan do prin ci pal men te a ne ces si da de de
ação co le ti va e de ope ra ci o na li za ção, não obs tan te
re co nhe ça mos o tra ba lho de sem pe nha do pelo Mi nis -
tro José Ser ra, pelo Mi nis té rio da Sa ú de nes se sen ti -
do. Mas é que ain da não che ga, de fato, ao ci da dão,
na base e prin ci pal men te nos pe que nos Mu ni cí pi os
des te País es ses me di ca men tos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP ) –
Cum pri men to-o pela ini ci a ti va e agra de ço a in for ma -
ção, Se na dor Arlin do Por to, a res pe i to do pro je to de
lei que V. Exª, en tão, con se guiu ter apro va do no Se na -
do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, gos ta ria
ain da de di zer uma pa la vra so bre a im por tân cia da re -
u nião do Con se lho de Éti ca on tem. Ti ve mos ali as pa -
la vras nem sem pre con cor dan tes a res pe i to dos epi -
só di os por par te da Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges,
dos Se na do res José Ro ber to Arru da e Anto nio Car los 
Ma ga lhães . Mas o que fi cou es tam pa do e cer to e so -
bre o qual não te mos qual quer dú vi da a res pe i to? Pri -
me i ro, que hou ve a vi o la ção de algo que não po de ria
ter sido vi o la do – o se gre do do voto dos Se na do res,
que, no dia 28 de ju nho pas sa do, vo ta ram pela cas sa -
ção do Se na dor Luiz Este vão. Como a Cons ti tu i ção
diz que o voto se ria, nes se caso, se cre to, o fato de ter
ha vi do a co la bo ra ção, a ciên cia e o co nhe ci men to dos 
fa tos por par te dos Se na do res José Ro ber to Arru da,
Lí der do Go ver no, e do Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães, Pre si den te do Se na do, cons ti tui, em si, um
fato mu i to gra ve.

Tam bém mu i to gra ve foi o fato de S. Exªs to ma -
rem co nhe ci men to do epi só dio, apos sa rem-se da lis -
ta dos no mes dos Se na do res com os res pec ti vos vo -
tos e não te rem, de ime di a to, to ma do a pro vi dên cia de 
abrir sin di cân cia para exa mi nar a res pon sa bi li da de
por aque les fa tos. 

Nes se sen ti do, o Pre si den te do Se na do, ao afir -
mar que to mou a de ci são de ras gar a lis ta, não pro vi -
den ci ar a apu ra ção do fato e ain da cum pri men tar a
Drª Re gi na Cé lia, en tão Di re to ra do Pro da sen, tran -
qüi li zan do-a de que nada ocor re ria com ela, co me teu
uma gra ve fal ta, pois de ve ria, sim, de fen der a Insti tu i -
ção com a apu ra ção com ple ta da que les fa tos. Então,
hou ve um erro gra vís si mo de omis são por par te do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. E está com pro -
va do que o seu ar gu men to não sub sis te, a par tir do
mo men to em que hoje, co nhe ci do o fato de que hou ve 
a vi o la ção dos vo tos, nem mes mo por isso se está
ques ti o nan do a cas sa ção do Se na dor Luiz Este vão.
Não con se gui rá o Se na dor Luiz Este vão, seja aqui no
Se na do, seja no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re ver ter a
de ci são se gun do a qual, por 52 vo tos a 18, teve o seu
man da to cas sa do. Isso ocor reu exa ta men te por que
não ha via o Se na dor Luiz Este vão cum pri do as obri -
ga ções do de co ro par la men tar, so bre tu do por ter fal -
ta do com a ver da de. Soou mu i to es tra nho para to dos
nós, Se na do res, e para os bra si le i ros que, sen do o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães Pre si den te do

08200 Sá ba do   5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



Se na do à épo ca e o Se na dor José Ro ber to Arru da Lí -
der do Go ver no, não te nham os mes mos che ga do a
uma si tu a ção de con cor dân cia a res pe i to dos fa tos
re cém-ocorridos na vida do Se na do Fe de ral.

Em si, essa dis cor dân cia en tre os dois já sig ni fi -
ca uma fal ta sé ria. Obvi a men te, o que se pôde de pre -
en der dos de po i men tos das úl ti mas se ma nas e, mais
uma vez, do de on tem, so bre tu do o da Srª Re gi na Cé -
lia Pe res Bor ges, é que fo ram as pa la vras dela as que
pa re ce ram mais con sis ten tes em re la ção às dos Se -
na do res, pela fir me za com que re la tou to dos os fa tos
e pela ma ne i ra mu i to sin ce ra com que se por tou.
Acre di to que a for ma como ela teve a ini ci a ti va, di an te
do cal vá rio a que foi sub me ti da, na des cri ção do so fri -
men to que teve e de, fi nal men te, re sol ver trans mi tir
toda a ver da de, ela o fez como uma sin ce ri da de que,
na mi nha ava li a ção, fal tou aos dois Se na do res.

Ago ra, ca be rá a nós to mar as de ci sões de ex tra -
or di ná ria re le vân cia. 

Trans mi to, Se na dor Edi son Lo bão, Pre si den te
des ta ses são, a con fi an ça que te nho no dis cer ni men -
to do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, que, fe liz -
men te, em boa hora, foi de sig na do pelo Se na dor Ra -
mez Te bet, Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro 
Par la men tar, para ser o Re la tor des sa ma té ria. Por
toda a sua his tó ria de vida, pela for ma como tem agi -
do em toda a sua vida pú bli ca, te nho cer te za de que o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga fará um re la tó rio
que tra rá mu i ta luz para que nós, Se na do res, pos sa -
mos to mar as de ci sões da ma i or im por tân cia para a
vida, a his tó ria e o for ta le ci men to des ta ins ti tu i ção: o
Se na do da Re pú bli ca.

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

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

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

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o seu pro nun -
ci a men to. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go ao Ple ná rio do
Se na do um as sun to de in te res se na ci o nal. La men ta -
vel men te, o Bra sil ain da não acor dou, de ma ne i ra es -
pe cí fi ca, com re la ção à po lí ti ca pú bli ca, para a pro ble -
má ti ca e para o con tro le das do en ças he pá ti cas.

Se gu ra men te, há mi lhões de pes so as in fec ta -
das pelo ví rus da He pa ti te em nos so País. Estu dos

epi de mi o ló gi cos apon tam uma pro je ção de dois a cin -
co mi lhões de ci da dãos in fe ta dos pelo ví rus da He pa -
ti te C no Bra sil. Com re la ção à He pa ti te B, de ve mos
en ten der a Re gião Ama zô ni ca como um gran de ve tor
de trans mis são des se ví rus, onde há a ma i or ex pres -
são da do en ça. Estu dos lo ca is de mons tram que em
tor no de 10% da po pu la ção da Ama zô nia Oci den tal
tem in fec ção pré via pelo ví rus da He pa ti te B.

Em ra zão dis so, con sul tei a le gis la ção vi gen te e
ob ser vei que a Lei nº 7.713, de 22 de de zem bro de
1988, em seu §6º, in ci so XIV, de i xa um vá cuo em re la -
ção à pro te ção aos por ta do res das do en ças he pá ti -
cas avan ça das e aos sub me ti dos a trans plan te de fí -
ga do. Con ver san do com re pre sen tan tes de Orga ni za -
ções Não-Governamentais que atu am nes sa área de
pro te ção aos do en tes ví ti mas de He pa ti te, cons ta tei
que po de ría mos con tri bu ir de ma ne i ra de ci si va, tra -
zen do um be ne fí cio a mais às ví ti mas des sa do en ça.

Apre sen tei, no Se na do, um pro je to de lei que al -
te ra o in ci so XIV do §6º da Lei nº 7713/88, que, al te ra -
do pela Lei nº 8.541, de de zem bro de 1992, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 6º ....................................................

..............................................................
XIV – Os pro ven tos de apo sen ta do ria

ou re for ma, des de que mo ti va dos por aci -
den te sem ser vi ços, e os per ce bi dos pe los
por ta do res de mo lés tia pro fis si o nal, tu ber cu -
lo se ati va, ali e na ção men tal, es cle ro -
se-múltipla, ne o pla sia ma lig na, ce gue i ra,
han se nía se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci -
tan te, car di o pa tia gra ve, do en ça de Par kin -
son, es pon di lo ar tro se an qui lo san te, ne fro -
pa tia gra ve, he pa to pa tia gra ve, es ta dos
avan ça dos da do en ça de Pa get (os te í te de -
for man te), con ta mi na ção por ra di a ção, sín -
dro me da imu no de fi ciên cia ad qui ri da, com
base em con clu são da me di ci na es pe ci a li -
za da, mes mo que a do en ça te nha sido con -
tra í da de po is da apo sen ta do ria ou re for ma.

Apre sen to, a se guir, a jus ti fi ca ção da pro po si -
ção, da qual fa rei a le i tu ra, em fun ção da im por tân cia
so ci al que jul go ter esta ma té ria:

A lei tri bu tá ria, com mu i ta jus ti ça, dis -
pen sou da obri ga ção de pa gar im pos to de
ren da os apo sen ta dos que pa de cem de do -
en ças con si de ra das gra ves, to das elas re su -
mi das em dis po si ti vo da Lei nº 7.713/88. De
fato, as ra zões para a isen ção são in ques ti -
o ná ve is, pois não po de ria a so ci e da de exi gir 
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o es for ço de con tri bu i ção da que les que,
aco me ti dos por en fer mi da des cujo con tro le
lhes sub trai con si de rá vel par te de sua ren da 
e pa tri mô nio, já não re ú nem con di ções de
con ti nu ar a fi nan ci ar, com seus tri bu tos pes -
so a is, as des pe sas dos Po de res Pú bli cos,
uma vez que, na ma i or par te dos ca sos, não 
dis põem de re cur sos su fi ci en tes se quer
para cus te ar o tra ta men to de suas do en ças
e para pro ver o sus ten to de suas fa mí li as.

Entre tais des ven tu ra dos, si tu am-se os 
que so frem de do en ças he pá ti cas gra ves,
em sua ma i o ria in fre nes, as qua is, quan do
não le vam o pa ci en te ao óbi to, exi gem a re -
a li za ção de ci rur gia com pli ca dís si ma, como
o trans plan te de fí ga do. Mes mo nes ta úl ti ma 
hi pó te se, a vida do do en te ja ma is vol ta à
nor ma li da de, fi can do o ”trans plan ta do“ su je i -
to à ad mi nis tra ção per ma nen te de me di ca -
men tos de di ver sas es pé ci es, so bre tu do dos 
imu no de pres so res, que aca bam por tor ná-lo 
ex pos to à con tra ção de di ver sas ou tras do -
en ças, uma vez que se en con tra rá com
suas de fe sas or gâ ni cas re du zi das.

Sa be mos que o Po der Pú bli co tem o
de ver de for ne cer aos do en tes e aos sub -
me ti dos a trans plan tes os me di ca men tos de 
que ne ces si tam. Entre tan to, nem sem pre o
for ne ci men to acon te ce as sí dua e pon tu al -
men te, o que exi ge des pe sas pró pri as dos
pa ci en tes. Ade ma is, as do en ças exi gem mu -
i tas ou tras des pe sas além da sim ples aqui -
si ção de me di ca men tos: hos pi ta is, mé di cos,
exa mes com ple men ta res etc., as qua is con -
so mem ele va das so mas de re cur sos. 

Infe liz men te, nos sa le gis la ção, em bo ra 
te nha fe i to jus ti ça aos por ta do res de car di o -
pa ti as e ne fro pa ti as, es que ceu-se dos aco -
me ti dos por do en ças he pá ti cas gra ves, os
qua is, até mes mo para atu a ção do prin cí pio
da igual da de tri bu tá ria, de ve ri am ser in clu í -
dos en tre os be ne fi ci a dos pela isen ção.

Esta pro po si ção, an tes que um ple i to
em nome dos des ven tu ra dos por ta do res de
do en ças he pá ti cas gra ves, en tre eles, os já
sub me ti dos a trans plan te de fí ga do, é um
aler ta ao Con gres so Na ci o nal so bre os pro -
ble mas en fren ta dos por es ses ci da dãos, ra -
zão pela qual es ta mos con vic tos da re le vân -
cia da pro pos ta e con ta mos com o apo io

dos no bres Pa res Con gres sis tas na sua
apro va ção.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de um pro je to de lei que
tem por ob je ti vo aten der, em ter mos de ex ten são so -
ci al e de pro te ção ao ci da dão, a mi lhões de bra si le i ros 
que es tão hoje in fec ta dos pe las do en ças he pá ti cas,
que evo lu em, em uma par te con si de rá vel, para a for -
ma de cir ro se he pá ti ca avan ça da ou para uma in di ca -
ção de trans plan te de fí ga do e, mu i tas ve zes, para o
cân cer de fí ga do tam bém, que é uma si tu a ção trá gi ca 
que acom pa nha, com mu i ta fre qüên cia, tan to a He pa -
ti te B quan to a He pa ti te C. O Go ver no ame ri ca no ado -
ta como pre o cu pa ção fun da men tal o com ba te a es -
sas do en ças e en ten de ser a He pa ti te C uma gran de
ame a ça em ter mos de do en ça in di vi du al para o mi lê -
nio que es ta mos ini ci an do. Pen so que o Bra sil pre ci sa
es tar mu i to bem pre pa ra do para en fren tar este gran -
de des con tro le de que es ta mos di an te: a epi de mia
das He pa ti tes B e C. Para a He pa ti te B, já há um ins -
tru men to de pre ven ção de fi ni do – a va ci na –, que ain -
da não exis te para a He pa ti te C. Te mos que uti li zar in -
ves ti men tos do Esta do para en con trar uma so lu ção
ci en tí fi ca para a pre ven ção e con tro le des sa en fer mi -
da de, como já con se gui mos em re la ção à he pa ti te B.

A Ama zô nia oci den tal já tem uma co ber tu ra de
pre ven ção que ex tra po la os li mi tes co muns da pre -
ven ção da do en ça no res tan te do Bra sil. O Esta do do
Acre, com co ber tu ra ab so lu ta de sua po pu la ção em
re la ção à trans mis são da he pa ti te B, é o pri me i ro
Esta do do País a ga ran tir a pre ven ção des sa en fer mi -
da de. Os ou tros Esta dos da Ama zô nia, de ma ne i ra
ex pres si va, já al can ça ram ín di ces de pre ven ção sa tis -
fa tó ri os, mas pre ci sam avan çar mu i to mais.

E o Bra sil, como um todo, con si de ran do sua di -
men são po pu la ci o nal, ain da tem uma dí vi da gran de
com a pro te ção de sua po pu la ção. Os pro fis si o na is de 
sa ú de – que são aque les mais vul ne rá ve is – e os
usuá ri os de dro gas se quer têm no ção da real im por -
tân cia da trans mis são da he pa ti te em nos so País.

Então, esse pro je to de lei é uma ho me na gem,
um ato de pro te ção àque les que já es tão cro ni ca men -
te in fec ta dos pela do en ça ou que têm uma for ma
avan ça da ins ta la da, cujo re sul ta do fi nal pode ser o
trans plan te de fí ga do ou a re ver são da qua li da de de
vida de ma ne i ra mu i to dra má ti ca. É um pro je to que vai 
aten der à po pu la ção bra si le i ra, res ga tan do a sua dig -
ni da de e di re i tos so ci a is.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, on -
tem, te le fo nei para o Incor e fa lei, ra pi da men te, com o
nos so co le ga Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

S. Exª deve sub me ter-se, ama nhã, a uma in ter -
ven ção ci rúr gi ca e está bem, mo ral men te com po si -
ção cor re ta. É cla ro que uma no tí cia como esta eu
pre fe ria não dar, mas su gi ro que fa ça mos uma cor -
ren te po si ti va para que a sua in ter ven ção ci rúr gi ca
seja bem su ce di da.

Eu que ria, en tão, fa zer este re gis tro na Casa,
não só pela fi gu ra que é Ro nal do Cu nha Lima, como
tam bém por ter sido S. Exª 1º Se cre tá rio do Se na do,
com uma atu a ção efi ci en te, ain da ser mem bro da
Mesa, bem como meu co le ga no Con se lho Fe de ral da 
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil. Por isso, Sr. Pre si -
den te, es tou aqui for mu lan do os vo tos de me lho ras.

Sei que to dos os co le gas que aqui se en con -
tram, prin ci pal men te V. Exª, como Pre si den te em
exer cí cio, es ta rão jun tos, en vi an do a S. Exª men sa -
gem de pron to res ta be le ci men to.

Era a co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te, que ti nha a
fa zer, ten do pe di do per mis são a V. Exª e aos de ma is
co le gas que es ta vam ins cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, a Mesa agra de ce a V. Exª o re gis tro
que faz e tam bém os vo tos para que o nos so com pa -
nhe i ro da Mesa, Ro nal do Cu nha Lima, res ta be le -
ça-se o mais ra pi da men te pos sí vel. Isso de mons tra a
sen si bi li da de de V. Exª e o es pí ri to de so li da ri e da de
para com os seus com pa nhe i ros. Agra de ço, por tan to,
a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
por vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro, nes tes vin te mi nu tos de que dis po nho para uti li zar
a tri bu na do Se na do, tra tar, pri me i ra men te, das ques -
tões do con tex to mun di al que co lo cam o Bra sil no em -
ba te em fa vor do seu re vo lu ci o ná rio pro gra ma de dis -
tri bu i ção de re mé di os de com ba te à Aids – as sun to,
aliás, já tra zi do a esta tri bu na pelo Se na dor Edu ar do
Su plicy e que con si de ra mos de gran de re le vân cia –;
de po is, das po si ções bra si le i ra e nor te-americana e
das con quis tas que o Bra sil tem ob ti do efe ti va men te
na di plo ma cia in ter na ci o nal.

Esta Casa apro vou uma mo ção de lou vor à ação 
em pre en di da pelo Mi nis té rio da Sa ú de no pro gra ma
de dis tri bu i ção de re mé di os, re co nhe ci do in ter na ci o -
nal men te, que já re du ziu em 50% as mor tes dos pa ci -
en tes ví ti mas da Aids e que faz do Bra sil o pro ta go nis -
ta de uma guer ra na qual es ta mos en fren tan do o po -
de rio nor te-americano, a for ça eco nô mi ca da ma i or
na ção, que quer fa zer pre va le cer um pon to de vis ta
me ra men te eco nô mi co numa ques tão hu ma ni tá ria
im por tan te como é o tra ta men to da Aids.

Tive opor tu ni da de de anun ci ar, hoje, nes te Ple -
ná rio, uma de ci são his tó ri ca, um fato his tó ri co, a pri -
me i ra vi tó ria de uma po si ção bra si le i ra, por 52 vo tos
con tra uma abs ten ção, exa ta men te a dos Esta dos
Uni dos, na Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos da ONU,
em ma té ria que tra ta da dis tri bu i ção dos re mé di os
usa dos no com ba te à Aids.

Ago ra, veja, Sr. Pre si den te, ou tra de ci são his tó -
ri ca to ma da on tem, re tra ta da pela im pren sa bra si le i -
ra. Diz a ma té ria: 

A Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos ex -
clui os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, pela pri -
me i ra vez, des de 1947.

Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca per de -
ram on tem a sua ca de i ra na Co mis são dos
Di re i tos Hu ma nos das Na ções Uni das.
Numa vo ta ção sur pre en den te, os 53 mem -
bros do Con se lho Eco nô mi co e So ci al da
ONU não re no va ram o man da to da de le ga -
ção nor te-americana, de i xan do os Esta dos
Uni dos fora da Co mis são, pela pri me i ra vez, 
des de que o gru po foi cri a do, em 1947.

O Emba i xa dor nor te-americano na ONU, Ja mes 
Cu ning ham, mos trou-se de cep ci o na do, re cu sou-se a
co men tar qua is fo ram as ca u sas da der ro ta, bus cou
re tra tar as po si ções ame ri ca nas nos di re i tos hu ma -
nos pelo mun do afo ra. Mas, cer ta men te, Sr. Pre si den -
te, não po de mos de i xar de re co nhe cer que foi a gota
d’água esse em ba te com o Bra sil, no qual a po si ção
bra si le i ra ar re ba tou 52 vo tos fa vo rá ve is ao pon to de
vis ta ex tra or di ná rio de que o com ba te à Aids é uma
ques tão hu ma ni tá ria e não deve es tar pre so a uma vi -
são me ra men te eco nô mi ca, que visa con tem plar a
pa ten te da que les que pre fe rem en ten der a do en ça
como um as sun to eco nô mi co.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ou vi rei, Sr. Pre si den te, com gran de ale gria, o
Se na dor Ra mez Te bet, não sem an tes co me mo rar
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esse fato his tó ri co, que de pen deu mu i to, sim, da po si -
ção bra si le i ra, mas, cer ta men te deve es tar re fle tin do
tam bém a po si ção ado ta da pela di plo ma cia nor -
te-americana no Pro to co lo de Kyo to. Eles es tão, ago -
ra, pa gan do um pre ço que, cer ta men te, vai ter ou tros
des do bra men tos e que, a meu ver, Sr. Pre si den te,
não de i xa de ser fa vo rá vel a essa luta que o Bra sil tra -
va no con tex to da di plo ma cia in ter na ci o nal.

Ouço V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, des de que V. Exª che gou
a esta Casa, gran je ou a sim pa tia de to dos nós, não só 
por seu ta len to – per mi ta-me a fran que za –, mas mais 
por sua sen si bi li da de para as ca u sas no bres, jus tas,
hu ma ni tá ri as. E, hoje, ao as su mir a tri bu na, V. Exª de -
mons tra isso, por que é inad mis sí vel to le rar a po si ção
nor te-americana na ques tão do com ba te à Aids. É
cla ro que o nos so País tem que se de fen der, que os
pa í ses po bres têm que se de fen der. Não há nada
mais caro, não há nada que te nha so fri do mais au -
men to de pre ço do que os me di ca men tos, in dis pen -
sá ve is à sa ú de do povo. Os la bo ra tó ri os, as mul ti na ci -
o na is, vi vem a ex tor quir a pou pan ça dos mais hu mil -
des. Qu e ro di zer a V. Exª que uma gran de de ci são do
Mi nis té rio da Sa ú de foi a de apo i ar o lan ça men to e a
ven da dos me di ca men tos ge né ri cos. Se ti ver mos
con di ções de fa bri car o nos so pró prio me di ca men to,
para aten der a nos sa po pu la ção, te mos que fa zê-lo,
en fren tan do a ira, a sa nha, a ga nân cia dos po de ro -
sos. E o que V. Exª está fa zen do nes sa tri bu na é lou -
var a po si ção do Bra sil. Des sa for ma, está tam bém
de fen den do as na ções po bres do mun do, de fen den -
do uma ca u sa jus ta e hu ma na, o com ba te a essa do -
en ça ter rí vel, já dis se mi na da por toda a hu ma ni da de
pra ti ca men te, que é a Aids. V. Exª está de pa ra béns, e
a ONU tam bém, por ter ace i to a po si ção bra si le i ra.
Ve jam que o mun do está se trans for man do re al men -
te, está evo lu in do. A ONU está dan do ra zão hoje aos
po bres e não aos ri cos – an tes não dava. Está ha ven -
do um pro gres so que nos ani ma a con ti nu ar na luta. E
um jo vem ta len to so e sen sí vel como V. Exª é a es pe -
ran ça para a mu dan ça dos ru mos des te País e do
mun do. Mu i to obri ga do a V. Exª e pa ra béns.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Se na dor Ra mez Te bet, se há algo de que qual -
quer in te gran te des ta Casa deve se or gu lhar é de po -
der ou vir de V. Exª um apar te, pois V. Exª é um ho mem 
res pe i ta do, um ho mem que hoje pra ti ca men te cen tra -
li za a res pon sa bi li da de em área que tra ta dos pro ble -
mas mais sé ri os e gra ves des ta Casa. E tam bém de
po der co me mo rar – prin ci pal men te nós, re pre sen tan -

tes de Esta dos no vos, de Esta dos di tos em de sen vol -
vi men to – a po si ção da ONU de apo io à po si ção bra si -
le i ra. Agra de ço a V. Exª o apar te. 

Mas ve jam, Srs. Se na do res, que não es tou aqui
pura e sim ples men te co me mo ran do a ex clu são dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Con se lho dos Di re i tos 
Hu ma nos da ONU. Estou fa zen do mu i to mais, es tou
ana li san do o fato. Se aque le país per deu o as sen to
na que la im por tan te co mis são, isso é re fle xo das suas
po si ções con si de ra das atra sa das em ques tões hu -
ma ni tá ri as tão im por tan tes quan to essa do com ba te à 
Aids. 

A pró pria Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de aca ba 
de pre mi ar ou tro pro gra ma bra si le i ro, o Pro gra ma
Bra si le i ro do Ban co de Le i te. De po is do su ces so do
Pro gra ma Na ci o nal da Aids, tido como mo de lo pela
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, che gou a vez da
Rede Na ci o nal dos Ban cos de Le i te Hu ma no, co or de -
na da pelo Insti tu to Fer nan des Fi gue i ra, IFF, da Fi o -
cruz, fi car sob os ho lo fo tes in ter na ci o na is. 

A OMS en tre ga rá, no pró xi mo dia 17, em Ge ne -
bra, na Su í ça, o Prê mio Sa sa ka wa 2001, no va lor de
US$100 mil, ao Insti tu to Fer nan des Fi gue i ra, como
re co nhe ci men to pela me lho ria da sa ú de in fan til no
País pro por ci o na do pela rede. Antes de sua im plan ta -
ção, ape nas 5% dos lac ten tes ti nham aces so ao le i te
ma ter no; hoje são mais de 80%. Uma ini ci a ti va como
essa, do Insti tu to Fer nan des Fi gue i ra, da Fi o cruz,
me re ce o re co nhe ci men to in ter na ci o nal e há de me -
re cer o re co nhe ci men to des ta Casa. 

É o que faço nes ta ma nhã. Tra go para este Ple -
ná rio o or gu lho de ver um pro gra ma bra si le i ro, mais
uma vez, re ce ber um prê mio in ter na ci o nal, o re co -
nhe ci men to da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de.

Sr. Pre si den te, te mos de en con trar me i os de
não de i xar ape nas num dis cur so, fe i to da tri bu na des -
ta Casa, o re co nhe ci men to a esse Pro gra ma do Ban -
co de Le i te. O le i te, an tes de so frer o pro ces so de pas -
te u ri za ção, está sen do ar ma ze na do em fras cos, ob vi -
a men te es te ri li za dos, pre pa ra dos para esse fim, an -
tes uti li za dos para o acon di ci o na men to de ma i o ne se,
de café so lú vel. E o mais im por tan te é que ape nas 5% 
dos lac ten tes ti nham aces so ao le i te ma ter no, nú me -
ro que su biu para 80%, com um pro gra ma sim ples,
com um pro gra ma bra si le i ro, com um pro gra ma que o
Bra sil ex por ta ago ra, in ter na ci o nal men te re co nhe ci -
do, e que teve como con se qüên cia o Prê mio Sa sa ka -
wa. 

Sr. Pre si den te, são vi tó ri as ex tra or di ná ri as: a vi -
tó ria bra si le i ra, na Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos,
na ques tão da Aids, e o prê mio, na Orga ni za ção Mun -
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di al de Sa ú de, para o Pro gra ma Ban co de Le i te.
Esses são fa tos al vis sa re i ros, in cen ti va do res. 

Qu e ro, mais uma vez, des ta tri bu na, pa ra be ni -
zar a di plo ma cia bra si le i ra, pa ra be ni zar o Mi nis tro
José Ser ra. 

Nes ta opor tu ni da de, peço a essa mes ma di plo -
ma cia, que tem con du zi do com al ti vez o nome do Bra -
sil, por meio des ses pro gra mas e des sas po si ções co -
ra jo sas, que re fli ta so bre a pos si bi li da de de esta Casa 
fa zer uma re vi são no acor do bi la te ral Bra sil-Estados
Uni dos para a uti li za ção da Base de Alcân ta ra – ob je -
to de ou tro pro nun ci a men to meu nes ta Casa esta se -
ma na. 

Te nho cer te za de que o mes mo sen ti men to de
bra si li da de e o mes mo or gu lho de de fen der a Na ção
bra si le i ra, de mons tra dos nes ses dois pro gra mas,
nes sas po si ções co ra jo sas do Bra sil na Orga ni za ção
das Na ções Uni das, ha ve rão de se re fle tir nas nos sas 
au to ri da des, na nos sa di plo ma cia com re la ção à ra ti fi -
ca ção – que virá a esta Casa – do acor do bi la te ral
para a uti li za ção da Base de Alcân ta ra para lan ça -
men to de fo gue tes.

Sr. Pre si den te, nes te tem po que me res ta, que ro 
aqui co me mo rar tam bém, com a co mu ni da de to can ti -
nen se, o re sul ta do dos es tu dos da co mis são pre si di -
da pelo emé ri to Pro fes sor Eu rí pe des Fal cão Vi e i ra,
Re i tor pro tem po re, no me a do pelo Mi nis tro da Edu -
ca ção Pa u lo Re na to Sou za, da Uni ver si da de Fe de ral
do To can tins, que vai re co men dar, no seu re la tó rio, a
ser en tre gue ao Mi nis tro, na pró xi ma se ma na, a en -
cam pa ção de to dos os cur sos da Uni ver si da de Esta -
du al do To can tins quan do da im plan ta ção da Uni ver -
si da de Fe de ral do To can tins. 

Sr. Pre si den te, quan tas ve zes vim a esta tri bu na
para, pri me i ro, cla mar pela cri a ção da Uni ver si da de
Fe de ral do To can tins e, de po is, para co me mo rar a as -
si na tu ra, pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, no dia 26 de maio do ano pas sa do, do pro je to de
lei en vi a do a esta Casa. Tive opor tu ni da de de dele ser 
o re la tor em uma das nos sas co mis sões, mas res ta -
vam mu i tas dú vi das no seio da nos sa co mu ni da de
aca dê mi ca e pre o cu pa ções nos nos sos es tu dan tes. 

A nos sa uni ver si da de foi im plan ta da se gun do o
mo de lo mul ti cam pi, que con tem pla des de To can ti nó -
po lis, já lá bem no nor te de To can tins, pas san do por
Ara gua í na, Co li nas, Gu a raí, Pa ra í so, Mi ra ce ma, Pal -
mas e Arra i as, lá no ex tre mo sul, e por Por to Na ci o nal. 
E qual era a pre o cu pa ção dos nos sos es tu dan tes?
Que, quan do da im plan ta ção da Uni ver si da de Fe de -
ral do To can tins, ape nas a ca pi tal vi es se a ser pri vi le -
gi a da e con tem pla da. Alguns opor tu nis tas de plan tão

pro cu ra ram en sa i ar pro tes tos, com en ter ro pú bli co de 
au to ri da des e pas se a tas, co i sas que não são e não
fa zem par te do tem pe ra men to da boa gen te to can ti -
en se. Dis se eu aos es tu dan tes, an tes mes mo da cri -
a ção da Uni ver si da de Fe de ral do To can tins, que não
ha ve ria ra zão de de sem pe nhar aqui o man da to de re -
pre sen tan te do povo to can ti nen se se não ti ves se a
cer te za de que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so não iria dis cri mi nar o To can tins. Assu mi com
eles um com pro mis so e uma res pon sa bi li da de. Assu -
mi pe ran te os es tu dan tes de to dos os cam pi to can ti -
nen ses o com pro mis so de que lu ta ría mos pela en -
cam pa ção de to dos eles.

Não que ro di zer, Sr. Pre si den te, que a ba ta lha já 
está ven ci da, mas o sim ples fato de fa zer cons tar em
seu re la tó rio e de re co men dar o mo de lo mul ti cam pi
para a Uni ver si da de Fe de ral do To can tins é uma gran -
de vi tó ria para a nos sa co mu ni da de aca dê mi ca.

Por tan to, Sr. Pre si den te, além des se re la tó rio, o
nos so re i tor pro tem po re anun cia o ves ti bu lar de ju -
lho, com um gran de au men to de va gas, e a cri a ção da 
Esco la de Me di ci na. Sen ti mo-nos con tem pla dos, sen -
ti mo-nos par ti ci pan tes des ta Fe de ra ção, ago ra na
con di ção de não ser mos mais o úni co Esta do sem
uma uni ver si da de fe de ral.

Esta re mos, Sr. Pre si den te, acom pa nhan do jun -
to ao Mi nis té rio da Edu ca ção, jun to ao Mi nis tro Pa u lo
Re na to, jun to ao nos so re i tor pro tem po re, Dr. Eu rí -
pe des Fal cão, a con clu são dos tra ba lhos des ta Co -
mis são e, sem dú vi da al gu ma, já no mês de ju lho, o
pri me i ro ves ti bu lar da Uni ver si da de Fe de ral de To -
can tins e o fun ci o na men to de to dos es ses cam pi e o
apro ve i ta men to de to dos os alu nos que ora es tão cur -
san do a atu al Uni ver si da de Esta du al de To can tins.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr. 

Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª

tem a pa la vra como Lí der por cin co mi nu tos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Sras e Srs. Se na do res, on tem, ter mi na da a re u nião do
Con se lho de Éti ca, que pro ce deu à aca re a ção en tre
os Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro -
ber to Arru da e a Drª Re gi na, fui cer ca do por re pre -
sen tan tes da im pren sa e dis se que não da ria de cla ra -
ções; que, dali para fren te, iria re co lher-me para pre -
pa rar o re la tó rio que pre ten dia apre sen tar na quin -
ta-feira.

Assim fiz e evi tei to das as ten ta ti vas de que fos -
sem ex tra í das de mim qua is quer de cla ra ções, de
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qual quer na tu re za, so bre a mi nha im pres são a res pe -
i to dos ques ti o na men tos fe i tos e das res pos tas da das 
no Con se lho de Éti ca.

Sr. Pre si den te, fui sur pre en di do hoje com a
man che te prin ci pal do Jor nal do Bra sil, que diz: ”Re -
la tor quer a cas sa ção dos Se na do res. Após aca re a -
ção de ACM, Arru da e Re gi na, Sa tur ni no diz que pe -
di rá pena má xi ma.“ Se gun do o jor nal, eu te ria re ve la -
do a dois in ter lo cu to res pró xi mos que já es ta va to ma -
da a mi nha de ci são a res pe i to do re la tó rio. Na ma té -
ria, hou ve a des cri ção de al gu mas par tes do re la tó rio, 
que já es ta ri am pron tas; en fim, uma de cla ra ção que
até pa re ce fun da da numa con ver sa de um re pór ter do 
Jor nal do Bra sil com duas pes so as pró xi mas a mim.

Sr. Pre si den te, re al men te con ver sei mu i to bre -
ve men te com dois as ses so res ju rí di cos que me es tão
aju dan do na ela bo ra ção do re la tó rio e lhes fa lei da im -
pres são que me ca u sa ram as di fe ren tes ver sões: de
um lado, a ver são con sis ten te, co e ren te, sem con tra -
di ções da Drª Re gi na e, do ou tro lado, as ver sões dos
dois Se na do res, a meu ju í zo, pon ti lha das de in co e -
rên ci as e con tra di ções, que, por to das as ma ne i ras,
ten tei des ven dar. Che guei mes mo a de cla rar, como
pro vo ca ção ao Se na dor José Ro ber to Arru da, que ti -
nha di fi cul da de de acre di tar na ver são dele, mas, efe -
ti va men te, não tive su ces so na ob ten ção de uma ex -
pli ca ção que me sa tis fi zes se.

Di an te des se qua dro, sen tia que os Se na do res,
como eu mes mo, es ta vam-se sen tin do lu di bri a dos ou,
pelo me nos, sub me ti dos a uma ten ta ti va de lu dí brio na
me di da em que as ver sões dos dois Se na do res, a meu 
ju í zo, e a ju í zo de vá ri os Se na do res com quem con ver -
sei, eram in con vin cen tes, mu i to in con vin cen tes.

Di an te dis so, efe ti va men te in cli na va-me pela pro -
po si ção da cas sa ção, não só pelo fato em si, pe los ilí ci -
tos co me ti dos, mas até mes mo por essa ati tu de de os
Se na do res apre sen ta rem ver sões que se iam su ce -
den do com li ge i ras mo di fi ca ções, mas sem pre pon ti -
lha das de con tra di ções que não con se gui am ex pli car.

Mas, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, esse
pro ce di men to do Jor nal do Bra sil, que, com cer te za, 
con ver sou com es ses dois as ses so res, está a exi gir
de mim mes mo um cer to re co lhi men to, por que isso
para mim foi tão cho can te que me le vou a per ce ber,
com cla re za, que, nes te afã de dar no tí ci as em pri me i -
ra mão, de apre sen tar os fa tos mais es can da lo sos,
ca pa zes de re ter, mo bi li zar e in dig nar a opi nião pú bli -
ca, a nos sa mí dia está re al men te cri an do um cli ma de 
caça às bru xas. Ao per ce ber isso, sen ti-me obri ga do
a me re co lher e a pe dir mais pra zo, até para me di tar
an tes de apre sen tar o meu re la tó rio.

Efe ti va men te, eu es ta va com uma ten dên cia de
pro por a cas sa ção  co men tei isso com os dois as ses -
so res , mas essa man che te do Jor nal do Bra sil e
essa com pe ti ção dos ór gãos de im pren sa, cada um
que ren do mais do que o ou tro apre sen tar fa tos no vos, 
ver sões e cri ar um cli ma mo bi li za dor da opi nião pú bli -
ca con tra as ins ti tu i ções po lí ti cas de um modo ge ral,
tudo isso me leva a pe dir mais pra zo para me di tar e
apre sen tar o meu re la tó rio.

Vou pe dir ao Pre si den te Ra mez Te bet que me
dê mais pra zo; não vou mais apre sen tar o re la tó rio na
quin ta-feira. Pre ci so de um tem po. Pre ci so de um tem -
po até para ob ser var esse cli ma, por que, ob vi a men te, 
se de um lado, te mos que apre ci ar os fa tos e jul gar as
acu sa ções com o má xi mo de acu i da de, de se ri e da de
e de ri gor tam bém –  está em jogo a ima gem da ins ti -
tu i ção, a dig ni da de da ins ti tu i ção -, de ou tro lado, não
po de mos efe tu ar um jul ga men to se re no sob uma
pres são cri a da por um cli ma, como eu dis se, de caça
às bru xas.

Sr. Pre si den te, eu não pre ten dia vir à tri bu na.
Estou com uma vi a gem pro gra ma da, iria me re co lher
nes te fim-de-semana, au sen tar-me de Bra sí lia e do
Rio para pro du zir esse re la tó rio. Essa man che te do
Jor nal do Bra sil, po rém, fez-me mu dar de idéia. 

Ten do me re cu sa do ter mi nan te men te a dar
qual quer de cla ra ção, quan do vi esta man che te na pri -
me i ra pá gi na, pen sei co mi go mes mo: será que não
es ta mos sen do le va dos por um cli ma que, de cer ta
for ma, vai dis tor cer o nos so jul ga men to? De ci di, en -
tão, pe dir mais tem po ao Pre si den te Ra mez Te bet. 

Era isso, ba si ca men te, o que que ria di zer des ta
tri bu na hoje: pre ci so de mais tem po para me di tar,
para pro du zir um re la tó rio que eu jul gue não es tar in -
flu en ci a do por um cli ma cri a do pela dis pu ta, pela
com pe ti ção en tre os ór gãos de im pren sa, em que
cada um quer re ve lar mais acha dos do que os ou tros.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –  RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB –  RJ) –
Antes de ter mi nar, ouço o apar te, com mu i to in te res -
se, do Se na dor Pe dro Si mon, um ho mem ex pe ri men -
ta do e de gran de sa be do ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Pe dro Si mon, o emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur ni no 
está fa lan do no ho rá rio de li de ran ça, por cin co mi nu -
tos, mas vejo que V. Exª tem uma con tri bu i ção im por -
tan te a apre sen tar. Para que não que bre mos as re -
gras do Re gi men to, per gun to-lhe se po de ria fa lar em
se gui da; as se gu ro a pa la vra a V. Exª.
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O Sr. Pe dro Si mon (PMDB –  RS) – Pelo amor
de Deus, o que so bra do Re gi men to! 

Vou aguar dar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Do que
so bra do Re gi men to!

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB –  RJ) –
Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer. Vou para a mi -
nha ban ca da es cu tar o dis cur so do Se na dor Pe dro Si -
mon.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB –  RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acho di fí cil en con -
trar no Se na do uma du pla cuja atu a ção se igua le em
dig ni da de, se ri e da de e res pe i to como a do re la tor e a
do pre si den te da Co mis são de Éti ca. A atu a ção que ti -
ve ram os dois, os Se na do res Ra mez Te bet e Ro ber to
Sa tur ni no, foi re al men te ex cep ci o nal: se ri e da de, cor -
re ção e bus ca da ver da de per mi ti ram um am bi en te de 
am pla li ber da de. 

Ape sar das di fi cul da des, o Se na dor Ra mez Te -
bet teve, re al men te, uma atu a ção de pri me i ra gran de -
za. Aque la re u nião de on tem foi iné di ta. Não há pre vi -
são re gi men tal quan to a ela, não tem co i sa al gu ma
que diga como é que ela de ve ria ser fe i ta. O Se na dor
Ra mez Te bet, com o seu bom sen so, com o seu equi -
lí brio –  jus ti ça seja fe i ta: con tan do com a co la bo ra ção 
dos dois se na do res e da fun ci o ná ria e de to dos os
par la men ta res -, che gou ao fi nal com mu i ta fe li ci da de.

Os tra ba lhos da Co mis são de Éti ca, até aqui,
têm trans cor ri do com rara tran qüi li da de e fe li ci da de.
Fo ram de po i men tos di fí ce is. Quem ima gi na ria ver o
Se na dor Anto nio Car los, que até o mês re tra sa do era
o pri me i ro des te País, sen tar-se e fa zer o de po i men to
que fez, um lon go de po i men to? O mes mo pode ser
dito quan to ao Se na dor José Ro ber to Arru da, que fez
de po i men to emo ci o na do, de po is de ha ver fe i to dois
pro nun ci a men tos an ta gô ni cos da tri bu na. O de po i -
men to da fun ci o ná ria, tam bém, foi pro fun da men te
emo ci o na do. De ve-se men ci o nar ain da algo quan to
aos pro cu ra do res, a quem ou vi mos em re u nião se cre -
ta: di ver gi mos de dois de les, por que eles es ta vam
indo por um ca mi nho que mos tra va que eles não que -
ri am de por. No en tan to, con se gui mos que eles de pu -
ses sem, ain da que em re u nião se cre ta. Lem bro-me
que eu di zia à Pro cu ra do ra-Geral: ”Mas eu nun ca vi
um pro cu ra dor des tru ir uma pro va como ele está di -
zen do que des tru iu a pro va“. 

Con se guiu-se um mi la gre, por que, na ver da de,
não ha via mais nada. O fato ti nha ocor ri do sete, oito
me ses an tes. A Co mis são con se guiu de va ga ri nho,
de va ga ri nho, como quem não quer nada, re cons ti tu ir
tudo. A fita foi re cons ti tu í da, os téc ni cos da uni ver si -
da de tra ba lha ram no pa i nel e con se gui ram fa zer isso. 

O que é im por tan te nis so tudo é que hou ve im -
par ci a li da de to tal. Nin guém pro cu rou – nem os mem -
bros da atu al Mesa, nem os mem bros da Mesa an te ri -
or –  os téc ni cos da Uni ver si da de de Cam pi nas para
in flu en ciá-los. Eles ti ve ram a mais ab so lu ta tran qüi li -
da de para tra ba lhar e pu de ram agir com isen ção.
Con ta ram tam bém com a mais ab so lu ta isen ção por
par te dos fun ci o ná ri os do Se na do. A co mis são que
fez a in ves ti ga ção e os mem bros que de pu se ram fi ze -
ram isso com a mais ab so lu ta tran qüi li da de e dis se -
ram o que de ve ri am ter dito.

Acho que che ga mos ao fim des sa fase com rara
fe li ci da de, algo que eu acha va mu i to di fí cil acon te cer,
pois não ha via mais pro vas.

Vejo ou tros jor na is de hoje, Se na dor Sa tur ni no,
di ze rem que V. Exª foi mu i to mole. A acu sa ção é que V. 
Exª foi mu i to mole, foi mu i to frou xo. O jor nal in clu si ve
dis se que, ape sar de ser V. Exª mem bro da opo si ção,
”pa re cia ha ver fe i to um en ten di men to com o PSDB e
o PFL“. 

Não digo que V. Exª te nha sido frou xo, mas con -
cor do que V. Exª não foi ás pe ro. V. Exª não usou sua
po si ção. V. Exª, que pas sou por tan tos per cal ços ao
lon go de sua vida, que lu tou pela de mo cra cia e con tra 
o Re gi me Mi li tar, que, no Rio de Ja ne i ro, teve tan tas
ati tu des, on tem, po dia sen tir-se em uma ou tra po si -
ção. V. Exª po dia se sen tir na po si ção de ca ça dor, já
que es ta va ali como re la tor e o Sr. Anto nio Car los Ma -
ga lhães, com o pas sa do que tem, es ta va ali para lhe
res pon der.

V. Exª foi exa ge ra da men te ele gan te com ele, fez
as per gun tas mí ni mas, ne ces sá ri as, e se con ven ceu.
Eu, tal vez, no lu gar de V. Exª, par tis se para um ou tro
es que ma na aca re a ção. Por isso, V. Exª e nós to dos
es ta mos sen do cri ti ca dos hoje tam bém pe los ju í zes,
que dis se ram que não sou be mos fa zer a aca re a ção,
que não en ten de mos nada dis so e que foi ri dí cu lo o
que fi ze mos, por que uma aca re a ção é para bus car a
ver da de, é para fa zer a per gun ta a um e a ou tro, a um
e a ou tro. V. Exª po dia ter fe i to isso. Fui ad vo ga do de
de fe sa em mu i tos jú ris. A aca re a ção con sis te em re -
pe tir, re pe tir, lan çar um con tra o ou tro até que a ver da -
de apa re ça. 

To dos nós sa be mos que o Se na dor Anto nio
Car los é uma pes soa de con tro le li mi ta do; lá pela tan -
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tas, ele se ir ri ta –  ele se ir ri tou lá co mi go por que fiz
um apar te! Quer di zer, se V. Exª qui ses se le var para
esse lado, te ria con se gui do – te ria sido a co i sa mais
fá cil –, mas não le vou. Qu an do V. Exª ou viu o Se na -
dor Anto nio Car los Ma ga lhães di zer dez ve zes que
não ha via dado a or dem e o Se na dor José Ro ber to
Arru da di zer dez ve zes que ele ha via dado a or dem,
fi cou por isso.

Te nho mu i to res pe i to pelo Jor nal do Bra sil,
mas eles não têm o di re i to de fa zer uma man che te
como essa. Mas isso é en gra ça do por que quem está
in te res sa do nes se as sun to é o Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, já que, on tem, V. Exª e to dos nós abri -
mos mão de ou vi-lo. Se ja mos cla ros: se qui sés se mos
fa zer ci ne ma e mais acu sa ção, com toda a im pren sa
pre sen te, trans mi tin do os tra ba lhos da Co mis são ao
vivo, le va ría mos a ques tão adi an te. Tra ría mos os téc -
ni cos da Uni ver si da de de Cam pi nas, que nos po de ri -
am con tar os de ta lhes. Per gun ta ría mos: ”quer di zer
que foi as sim?“, ”e fra u da ram as sim?“, e eles po de ri -
am le var três ho ras fa zen do a ex pli ca ção. Se ria uma
re u nião dura. Tam bém po de ría mos ter fe i to ou tra re u -
nião, tra zen do a ou tra fita exis ten te na Po lí cia Fe de ral
e, en tão, po de ría mos com bi nar uma fita com a ou tra,
re pe tir a fra se. Po der-se-ia cha mar os ou tros fun ci o -
ná ri os que têm uma sé rie de co i sas a con tar. Mu i to
po de ria ter sido fe i to.

Se a Co mis são de Éti ca qui ses se am pli ar os tra -
ba lhos para ob ter mais ar gu men tos, para ha ver mais
man che tes de jor na is di zen do A do Se na dor Anto nio
Car los, B do Se na dor Arru da, po de ria ter fe i to isso.
Mas o que hou ve foi mu i to sim ples: o fato já está es -
cla re ci do. E se o fato já está es cla re ci do, há uma una -
ni mi da de no sen ti do de que não há por que con ti nu ar.
Por isso, o Re la tor pe diu para não ou vir as tes te mu -
nhas que fal ta vam. E tí nha mos de ci di do, por una ni mi -
da de, até que o ilus tre Se na dor Wal deck Orné las –
que está ali como de fen sor, e é nor mal, pois é ami go
do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães –  pe diu ve ri fi -
ca ção, a fim de ga nhar tem po para que esse as sun to
seja vo ta do. Não é que S. Exª qui ses se ou vir, por que
o Se na dor Wal deck Orné las foi o pri me i ro a di zer que
não que ria ou vir nin guém. Lem bra-se, Se na dor, que
S. Exª que ria en cer rar na pri me i ra re u nião. ”Não há
mais nada. Isso é pa lha ça da. Ter mi nou. Va mos ar qui -
var.“ De re pen te, on tem, S. Exª que ria ou vir mais as -
sun tos. 

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Pe dro Si mon, sei que V. Exª vai con ti -
nu ar com o dis cur so e, pro va vel men te, na con ti nu i da -
de do dis cur so, fa rei no vos apar tes a V. Exª. Mas eu
gos ta ria de so li ci tar o re gis tro de uma opi nião que é
ab so lu ta men te pes so al. Eu não fa ria, e não faço, a
mes ma afir ma ção de V. Exª de que o Jor nal do Bra sil 
não tem o di re i to de fa zer isso, até por que o Jor nal do 
Bra sil atri bui a in for ma ção a dois Se na do res, e não
como re sul ta do de uma en tre vis ta com o Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no. Qu e ro mos trar a V. Exª que o Cor re io 
Bra zi li en se de hoje tam bém traz a mes ma in for ma -
ção: pela cas sa ção. ”Re la tor do Con se lho de Éti ca do
Se na do pe di rá a ins ta la ção do pro ces so para cas sar
ACM e Arru da“. Nes te mo men to, é nor mal que a im -
pren sa faça es pe cu la ção, e fez a es pe cu la ção ou vin -
do dois Se na do res. A im pren sa tem o di re i to de pre -
ser var a fon te, ou seja, está pre ser van do o nome dos
dois Se na do res que dis se ram isso em off para a im -
pren sa. Ago ra, não é mu i to di fí cil es pe cu lar em uma
si tu a ção como essa. São três ou qua tro si tu a ções: a
ab sol vi ção, a ad ver tên cia, a sus pen são do man da to
ou a cas sa ção. Assim como há ma té ri as, hoje, tam -
bém afir man do, Re la tor Ro ber to Sa tur ni no, que a
pena po de rá ser a sus pen são do man da to. Quer di -
zer, tem es pe cu la ção para todo o gos to, como tam -
bém há ma té ria di zen do que o Se na dor Arru da vai ser 
cas sa do e o Se na dor Anto nio Car los não. Há di ver sas 
in ter pre ta ções na im pren sa. Pen so que o Se na do tem 
que agir com a sua cons ciên cia. É evi den te que a voz
das ruas é im por tan te. Mas a voz das ruas hoje, Se -
na dor Pe dro Si mon, traz uma con des cen dên cia, qua -
se uma glo ri fi ca ção à Drª Re gi na. Tam bém pen so que 
foi ela quem mais se apro xi mou da ver da de, mas con -
si de ro que ela er rou pro fun da men te como fun ci o ná ria 
res pon sá vel pelo Pro da sen, pela Di re to ria do Pro da -
sen. Pen so que o Se na do terá que ser ab so lu ta men te
isen to e to tal men te jus to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ace i to a
re ti fi ca ção de V. Exª e re ti ro o que eu dis se com re la -
ção ao Jor nal do Bra sil. Pen so que V. Exª está cer to.
As man che tes são na tu ra is, a es pe cu la ção é na tu ral,
mas não sei por que o meu ami go Ro ber to Sa tur ni no
fi cou tão ma chu ca do, a pon to de adi ar o seu re la tó rio.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Ten tei
ex pli car isso, o Se na dor cer ta men te não con se guiu....
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que eu
vim cor ren do. V. Exª co me çou a fa lar, ouvi o as sun to, e 
vim cor ren do. Eu es ta va na cor re ria.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Ou tros
jor na is po dem ter es pe cu la do, ou vin do dois Se na do -
res com quem eu te ria con ver sa do. Re al men te, não
me lem bro de ter con ver sa do. Lem bro-me, sim, de ter
con ver sa do com os meus dois as ses so res, que es tão
me aju dan do. Po rém, fui ab so lu ta men te en fá ti co em
de cla rar a to dos os jor na is e emis so ras que me pro cu -
ra ram logo após o tér mi no da re u nião que eu não iria
de cla rar nada, por que es ta va me di tan do, iria es cre ver 
o re la tó rio e o apre sen ta ria na quin ta-feira. Uma co i sa
é o que fez o Cor re io Bra zi li en se ou o que pode ter
fe i to ou tro jor nal. Mas o Jor nal do Bra sil co lo cou
como man che te prin ci pal que eu já te ria to ma do uma
de ci são –  ”O Re la tor já de ci diu“ –  sem que eu te nha
dito nada!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É mais
do que de ci diu, afir ma o que V. Exª quer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Pois sim. 
E afir ma isso, em bo ra eu não te nha de cla ra do nada;
te nho, in clu si ve, evi ta do fa zer qual quer co men tá rio.
Con si de ro isso re al men te um abu so. São abu sos,
como eu dis se, de ór gãos de im pren sa que dis pu tam
en tre si para ver quem apre sen ta an tes do ou tro uma
ver são ou um acha do, um furo, um fato. Para quê?
Para mo bi li zar mais a seu fa vor, para ven der mais,
para lu crar mais. Mas isso aca ba cri an do um cli ma de
caça às bru xas. E de ve mos evi tar de to das as for mas
que, no nos so jul ga men to se re no, pese so bre nós um
cli ma de caça às bru xas. Essa é, por tan to, a ra zão
pela qual dis se que vou pe dir mais tem po. Não vou
apre sen tar o re la tó rio na quin ta-feira, por que não de -
ve mos apre ci ar uma acu sa ção gra ve des sa na tu re za,
em jul ga men to fi nal, de ba i xo des se cli ma de ten são,
que, in clu si ve, pro cu ra mos até evi tar on tem. V. Exª foi
mu i to fe liz na sua ex pres são. Não qui se mos fa zer
uma aca re a ção do tipo po li ci al, nem hu mi lhar nin -
guém: nem Se na dor nem fun ci o ná rio. Não era o nos -
so pro pó si to; o nos so pro pó si to era co lo car as con tra -
di ções umas di an te das ou tras e pro cu rar ex tra ir al gu -
ma ver da de. É cla ro que não ex tra í mos ne nhu ma con -
fis são, mas ex tra í mos um re for ço de con vic ção nos -
sa, com toda a cer te za. Eu, pes so al men te –  acre di to
que V. Exª tam bém –  re for cei a con vic ção que já tra -
zia an tes de en trar na que la sala. Mas, de po is de ou vir
com in sis tên cia o de po i men to da Drª Re gi na, con sis -
ten te, re don do, co e ren te, e ou vir os Se na do res que
da vam ver sões di fí ce is de acre di tar, como eu dis se,
em de ter mi na do mo men to pon ti lha das de con tra di -

ções que não eram es cla re ci das, é cla ro que re for cei
a mi nha con vic ção a res pe i to da ver da de de cada um. 
No en tan to, não quis an te ci par jul ga men to, pena ou
pro pos ta ne nhu ma, por que pen so que te nho a obri ga -
ção mo ral de man ter isso em re ser va até o mo men to
de le var aos Se na do res. Então, essa man che te re al -
men te me ma chu cou, sen ti-me sub me ti do a um cli ma
que não é pro pí cio a um jul ga men to se re no que to dos 
de ve mos ter.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª me con ce de um
novo apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com pra zer, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Se na dor Pe dro Si mon, eu gos ta ria de di zer que 
o Se na do da Re pú bli ca tem a cer te za ab so lu ta da im -
pos si bi li da de téc ni ca do le van ta men to de sus pe i ção
ju rí di ca con tra o Re la tor do Con se lho de Éti ca, Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pelo
amor de Deus!

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Não cabe isso. E vou ci tar um fato que esse pro -
ces so trou xe à evi dên cia. O Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no, no iní cio do pro ces so, quan do até os in dí ci os eram 
mu i to frá ge is,...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – S. Exª
deu uma de cla ra ção ab sol ven do...

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – ...deu uma de cla ra ção ao Cor re io Bra zi li en -
se....

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – S. Exª
ab sol veu...

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Absol veu. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Dis se:
”Não vejo nada aqui“. 

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – ”Não vejo nada“ e tal. De po is é que sur gi ram os
fa tos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver da -
de. Eu até mexi com S. Exª... 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – É ver da -
de. Tive o cu i da do de di zer: ”Até ago ra não vejo nada“. 
De po is sur gi ram...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Só que a
ex pres são ”até ago ra“ saiu pe que ni ni nho, a man che te 
foi: ”Não tem nada, não vejo co i sa ne nhu ma“ Todo
mun do co men tou...
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O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (Blo co/PSDB –
MT) – Então, eu só que ria lem brar esse fato para
mos trar a ab so lu ta isen ção do Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no Bra ga, que é uma pes soa que tem – não por -
que está Re la tor –, pela sua bi o gra fia, pela sua his tó -
ria, to dos as cre den ci a is para exer cer essa fun ção. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Olha,
são pou cos os ho mens pú bli cos no Bra sil, como o Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, que es tão aci ma do bem e
do mal. Isso é uma una ni mi da de. Po dem gos tar ou
não gos tar, mas S. Exª é uma das fi gu ras que pa i ram
na dig ni da de, na cor re ção e na se ri e da de no Bra sil.
Isso todo o mun do sabe, ao lon go do tem po. O Sa tur -
ni no é um po lí ti co que, em de ter mi na do mo men to,
can sou da vida pú bli ca. Ele não ace i ta va Cha gas Fre i -
tas no MDB e lu tou para que essa si tu a ção mu das se.
Como não con se guiu, de i xou a po lí ti ca. ”Eu vou para
casa, não que ro mais!“ Po rém, Bri zo la, que ti nha pou -
co mais 2% de in ten ção de voto, se gun do as pes qui -
sas, vai à casa do Sa tur ni no e pede que ele seja o seu 
can di da to ao Se na do. A bri ga era en tre o Mo re i ra
Fran co, San dra Ca val can ti e Miro Te i xe i ra; um es ta va
com 40%, o ou tro, com 35%, o Bri zo la es ta va 3% ou
4% e o Mo re i ra Fran co em tor no de 2%. Aí eu fui pro -
cu rá-lo e per gun tei: ”Mas vem cá, tu és do i do? Ace i -
tou ser can di da to e não quis ser Se na dor no me a do
pelo PMDB?“, por que es ta va no me a do se na dor, mas
não que ria exer cer o man da to. ”Olha, Pe dro, de ci di ir
a casa, mas o Bri zo la me pro cu ra e me con vi da para
par ti ci par da sua cha pa. Entre eu ir a casa de mão no
bol so e ir a casa ati ran do, eu vou a casa ati ran do. Vou
ser can di da to com 3%, mas tudo o que eu te nho que
di zer eu vou di zer“. E S. Exª ga nhou a ele i ção.

Então, que rer brin car com a fi gu ra do Sa tur ni no
é uma pi a da. Olha a fe li ci da de do Te bet. O Ra mez Te -
bet le vou um tem pão enor me para es co lher o re la tor,
por que ele se deu con ta de como se ria de li ca da essa
es co lha. Foi di fí cil es co lher. Con cor da, Sr. Pre si den te, 
que es co lher um re la tor para um caso como esse foi
uma ta re fa di fí cil? O Te bet le vou mais de uma se ma na 
para es co lher, e a im pren sa fi cou pres si o nan do e
que ren do sa ber quem se ria o es co lhi do. S. Exª res -
pon dia: ”Ain da não sei.“ Até que ele o es co lheu. Eu fui
um dos que pro cu ra ram o Sa tur ni no quan do ele afir -
mou que não ti nha nada. E S. Exª afir mou que ain da
não ti nha nada, por que o pro ces so es ta va ape nas co -
me çan do; que eu não des se pal pi te. 

Ago ra, que fi que cla ro: V. Exª está agin do con -
for me a sua cons ciên cia man da, mas está fa zen do o
jogo que o Anto nio Car los quer e aqui lo que o Se na -
dor dele pe diu. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – É ver da -
de.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
está aten den do ao de se jo do Se na dor Orné las, qual
seja, ga nhar tem po, em pur rar a vo ta ção do re la tó rio
para mais adi an te. Entre tan to, V. Exª é um ho mem tão
de bem que eu não pos so nem des con fi ar que está
agin do as sim a pe di do de al guém. Quer di zer, eu não
te nho ne nhu ma dú vi da de que V. Exª está agin do de
acor do com o seu en ten di men to, mas que está fa zen -
do o jogo dele está. Bem ou mal, ele con se guiu aqui lo
que que ria.

Ago ra, por que eles não que rem que o re la tó rio
seja vo ta do na pró xi ma quin ta-feira? Exis tem ele men -
tos no vos? Por aca so o Re la tor tem mais uma dú zia
de fa tos para apre sen tar? Ora, o ma i or in te res sa do
nes sa vo ta ção é V. Exª. E, de re pen te, eles que rem
au men tar o pra zo para a apre sen ta ção e vo ta ção do
re la tó rio. Aí vem a des con fi an ça, Se na dor – que ro fa -
lar aqui – so bre essa sé rie de man che te zi nhas, de no -
tí ci as, que eu me re cu so em ace i tar. Du vi do que haja
al gum en ten di men to en tre o PMDB, o PFL e o PSDB.
Aliás, de sa fio que haja al gum en ten di men to. A pa la -
vra do Se na dor Ja der Bar ba lho, a pa la vra do Lí der da
mi nha Ban ca da e o pen sa men to de toda a Ban ca da é
no sen ti do de se bus car a ver da de com re la ção a
essa Co mis são que in ves ti ga os Se na do res Anto nio
Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da e tam bém
de cri ar a CPI para in ves ti gar o Se na dor Ja der Bar ba -
lho, Pre si den te do PMDB. Isso está cla ro. Esse ar re -
glo que os jor na is es tão no ti ci an do, esse acor do de
es con de aqui, es con de lá.... Eu não es tou que ren do
con de nar o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pelo
amor de Deus! Po dem ab sol vê-lo. O que eu não que ro 
é fa zer a tro ca dele pelo Sr. Ja der ou co i sa que o va -
lha. Essa tro ca não ser ve em hi pó te se ne nhu ma. 

O Se na dor Ja der Bar ba lho ma ni fes tou-se aqui
da tri bu na, as pes so as não acre di ta ram; po rém, eu
acre di to. 

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Eu tam -
bém acre di to e dis se, em um apar te, que acre di ta va.
Isto é, não acre di to em acor do. Acre di to que não pos -
sa ha ver acor do; que não e não ha ve rá acor do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Até por -
que, cá en tre nós, o Ja der não é bobo. Faz um acor do, 
na pró xi ma quin ta-feira, ab sol ve o Anto nio Car los e,
na se ma na que vem, o Anto nio Car los e... pum ba no
Ja der. Quer di zer, não há ló gi ca nis so. O me lhor é fa -
zer as co i sas como de vem ser fe i tas, de acor do com a 
cons ciên cia. De ve mos agir como man da a nos sa
cons ciên cia no mo men to atu al e no fu tu ro. Faço ques -
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tão de ex pri mir o pen sa men to da Ban ca da do PMDB.
Nós, que de mos 10 as si na tu ras para a cri a ção da
CPI, que re mos que ela seja ins ta la da. É cla ro que a
Opo si ção tem que en ten der que não po de mos fa zer
um car na val nes te mo men to em que o País atra ves sa 
uma cri se eco nô mi ca e, por tan to, está ne ces si tan do
de se re ni da de. 

Por isso, no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, S.
Exªs es tão en ga na dos se pen sam que vão ga nhar
tem po para fa zer ar re glo, como o no bre Se na dor Wal -
deck Orné las deu a en ten der on tem. Na ver da de, isso 
é con ti nu i da de do que S. Exª pe diu on tem, pois quan -
do to dos já es ta vam de acor do – eu já ti nha me au -
sen ta do, não me en con tra va mais na sala da Co mis -
são – e o Se na dor Ra mez Te bet já ha via apro va do a
re je i ção de to dos os re que ri men tos, ou seja, tudo já
es ta va ter mi na do, S. Exª le van tou uma ques tão de or -
dem e pe diu ve ri fi ca ção de vo ta ção. Para que isso?
Para pror ro gar a dis cus são e fa zer com que o re la tó rio 
não seja apre sen ta do na quin ta-feira. É cla ro que po -
de ría mos, na quin ta-feira, re je i tar o seu re que ri men to, 
con fir man do a apro va ção da re je i ção dos re que ri -
men tos, e apro var o re la tó rio de V. Exª, Se na dor Sa -
tur ni no. Nós tí nha mos to das as con di ções de fa zer
isso; nada nos im pe dia. 

Te nho re ce bi do per ma nen te men te co bran ças
do PMDB do in te ri or do Rio Gran de e do Bra sil quan to 
à pos si bi li da de de um ar re glo en tre PMDB, PSDB e
PFL, um “acor dão” aqui, no Con gres so Na ci o nal, em
tor no des sa ma té ria. Mas eu não acre di to nis so. Sin -
ce ra men te, faço ques tão de di zer que as in for ma ções
que te nho do Ja der, do Re nan Ca lhe i ros, da mi nha
Ban ca da e, o que é mais im por tan te, dos Se na do res
com os qua is te nho con ver sa do in di vi du al men te, a
im pres são, a de ci são, a von ta de de S. Exªs é vo tar de
acor do com as suas cons ciên ci as. Nin guém quer vo -
tar no ACM e no Arru da pen san do no Ja der. Cada
caso no seu mo men to; cada as sun to no seu tem po.
Tam bém não tem aque la de di zer que o PMDB está
mu i to ba ca na por que ago ra está vo tan do con tra o Sr.
ACM e o Sr. Arru da. Não. Va mos ter o mes mo com pro -
mis so, a mes ma dis po si ção para in ves ti gar to dos os
no mes, se jam eles qua is fo rem.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não, 
Se na dor.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Em
pri me i ro lu gar, que ro re for çar e, ao mes mo tem po,
cum pri men tar a ati tu de de V. Exª. Se ria to tal men te
inad mis sí vel que aqui, no Se na do, para ques tões de

na tu re za éti ca, de de co ro par la men tar, de pro ce di -
men tos re la ti vos aos que hoje es tão sen do apu ra dos,
seja em re la ção ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, bem como aos Se na do res José Ro ber to Arru -
da e Ja der Bar ba lho, que isso pu des se ser ob je to de
con ve niên ci as par ti dá ri as e de ar ran jos. Isso é to tal -
men te inad mis sí vel. Jul go im por tan te que V. Exª, um
dos prin ci pa is Se na do res do PMDB, diga aqui com
cla re za que o PMDB re je i ta in te i ra men te esse tipo de
acor do. Dada a gra vi da de dos fa tos já re ve la dos até o 
pre sen te mo men to so bre a Su dam, o Ban pa rá – acre -
di to seja este o in te res se ma i or do Pre si den te Ja der
Bar ba lho hoje –, de ve-se pro pug nar pela ins ta la ção
da CPI o quan to an tes. Hoje, pela ma nhã, en ca mi -
nhei-me ao ga bi ne te do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
para lhe fa zer uma vi si ta de so li da ri e da de, mas sou be 
que S. Exª es ta va no ple ná rio. E, aqui, gos ta ria de
trans mi tir a V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, e ao Se na -
dor Ro ber to Sa tur ni no que te nho uma ex pec ta ti va e
uma con fi an ça mu i to gran des –  pela his tó ria de vida
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no –  de que o re la tó rio de 
S. Exª tra rá uma ex tra or di ná ria luz para a gra ve de ci -
são que to dos nós ire mos to mar. Te nho con fi an ça na
for ma como S. Exª tem agi do até o pre sen te mo men -
to, pela ma ne i ra como ar güiu os de po en tes na aca re -
a ção re a li za da on tem no Con se lho de Éti ca, trans mi -
ti da à opi nião pú bli ca bra si le i ra, que aguar da a gra ve
de ci são que te mos que to mar.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Só que -
ro agra de cer, Se na dor Edu ar do Su plicy, a V. Exª e aos 
Se na do res Pe dro Si mon e Ante ro Paes de Bar ros as
re fe rên ci as. Isso me re for ça mu i to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª de -
ve ria agra de cer, in clu si ve, ao pró prio Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, que, na re u nião do Con se lho
de Éti ca, fez re fe rên ci as elo gi o sas e res pe i to sas à
sua pes soa.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – É ver da -
de. Agra de ço e des ta co que isso é im por tan te, por que 
re tem pe ra mi nhas ener gi as, das qua is es tou re al -
men te pre ci san do para car re gar esse far do até o fim.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Pe dro Si mon, on tem trans mi ti aos Se na do res
Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da
que es pe ro que, se al gum dia eu por ven tu ra es ti ver
na con di ção em que S. Exªs es tão hoje, eles se jam
tão du ros co mi go quan to te nho pro cu ra do ser com
eles – e V. Exª e o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no tam -
bém têm agi do des sa for ma –, por que, as sim, es ta re -
mos cum prin do com o nos so de ver. À luz do ocor ri do
on tem, gos ta ria de pon de rar al gu mas ques tões que

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 5  08211



tam bém fo ram ob je tos das suas re fle xões. O que me
pa re ceu cla ro, on tem, é que, mais uma vez, o de po i -
men to da Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges, pelo seu
con te ú do, pela ma ne i ra como ela ex pôs, pe los de ta -
lhes e pela tra je tó ria de toda a his tó ria, é o de po i men -
to com ma i or con sis tên cia, cla re za e cre di bi li da de. O
que me pa re ce es tra nho é que dois Se na do res com a
res pon sa bi li da de que ti nham, um como Pre si den te da 
Casa e o ou tro como Lí der do Go ver no – e se tra tan do 
de fa tos re la ti va men te re cen tes –, não fo ram ca pa zes 
de con tar uma his tó ria con sis ten te, co e ren te, em que
am bos es ti ves sem to tal men te de acor do, in clu si ve
com a his tó ria da Srª Re gi na Cé lia. Essas di ver gên ci -
as en tre os dois, em de ter mi na dos as pec tos, já re pre -
sen tam um fato gra ve para o Se na do. Ima gi ne mos
nós dois, Se na do res que nos da mos bem, en vol vi dos
em um epi só dio em que cada um de nós con tás se -
mos uma his tó ria di fe ren te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB –  RS) – V. Exª
con ti nu a rá com o apar te, mas que ro di zer que con cor -
do com V. Exª, pois eles de vi am ter che ga do a uma
con clu são. Po di am até fa zer um en ten di men to e com -
bi nar o que iam di zer. Mas o que não po dia ocor rer era 
o Lí der do Go ver no di zer que es te ve lá, que per gun -
tou se po dia fa lar em nome do Pre si den te e que este o 
te ria au to ri za do e o Anto nio Car los afir mar que não
au to ri zou nin guém a fa lar em seu nome. E re pe ti ram
dez ve zes a mes ma co i sa. Isso é di fí cil, por que é uma
ques tão pes so al. Como é que pode cada um ter uma
ver são di fe ren te de um de ter mi na do fato? Aque le
caso é pes so al. Mas um diz que saiu de lá com a or -
dem de fa lar com ela, e o ou tro diz que não deu or dem 
ne nhu ma. Fi cou sem gra ça mes mo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão. Faz soar a
cam pa i nha.)

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT –  SP) – Sr.
Pre si den te, per mi ta-me che gar ao cer ne da ques tão.
Dada a re le vân cia des se epi só dio, es ta mos aqui to -
dos em pe nha dos em ra ci o ci nar a res pe i to. Por isso,
pe di ria a to le rân cia de V. Exª. Se na dor Pe dro Si mon,
V. Exª tam bém cha mou a aten ção para um ou tro fato:
fi cou evi den te que am bos ti ve ram a lis ta na mão. Um a 
en tre gou, e o ou tro a re ce beu. Ve ri fi ca ram o que es ta -
va ali vi o la do. A Cons ti tu i ção fala so bre os vo tos se -
cre tos...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB –  RS) – Te nho o
ma i or res pe i to pelo Se na dor Anto nio Car los. Pen so
que é um ho mem de bem, um ho mem sé rio. Te nho
uma ad mi ra ção imen sa por S. Exª. É um ho mem que
fala a ver da de, mas acre di to que vou ler essa lis ta no
li vro que o Fer nan do Mo ra es vai pu bli car. Vou ver

essa lis ta lá na que le li vro. Algu ma co i sa me diz que
vou ler essa lis ta na que le li vro.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT –  SP) – É
pos sí vel. Ago ra o ar gu men to de S. Exª de que não to -
mou a pro vi dên cia de ime di a ta men te cha mar a Mesa, 
vir ao ple ná rio do Se na do e co mu ni car aos 81 Se na -
do res a vi o la ção do si gi lo dos vo tos em de fe sa e por
amor à Casa não se sus ten ta. E a ma i or pro va dis so é
que, hoje, após com pro va da a vi o la ção do voto, in clu -
si ve pelo la u do da Uni camp, não há co gi ta ção, nem
mes mo por par te do ex-Senador Luiz Este vão, de se
re que rer ao Se na do, mu i to me nos ao Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, a anu la ção da sua cas sa ção, por que to -
dos sa bem que o re sul ta do da vo ta ção - 52 vo tos fa -
vo rá ve is à cas sa ção e 18 vo tos con trá ri os - não mu -
da rá, não será anu la do. Então, o re ce io ale ga do para
não re ve lar o fato à épo ca e não to mar as pro vi dên ci -
as ca bí ve is, o que em si se cons ti tui uma gra ve omis -
são, é um ar gu men to que não se sus ten ta. Esse é um
dos pon tos con clu si vos para to dos nós. Pres tei aten -
ção às pa la vras de V. Exª, nas suas en tre vis tas, e con -
si de ro esse pon to fun da men tal. Um ou tro as pec to é
que V. Exª já foi Lí der do Pre si den te Ita mar Fran co e é, 
hoje, pré-candidato, como eu, à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca. Então, pos so pe dir a V. Exª para se co lo car hi po -
te ti ca men te na con di ção de Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –  Se eu
não sou bes se de nada, se o meu Lí der não ti ves se
me con ta do nada, eu fa ria o que Fer nan do Hen ri que
fez: de mi ti ria.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –  Mas
um ano de po is?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas foi
quan do fi ca ram sa ben do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –  E se,
como Pre si den te da Re pú bli ca, ti ves se V. Exª or ga ni -
za do e co or de na do a sua base no Par la men to para
ele ger um Pre si den te do Se na do da sua in te i ra con fi -
an ça e se este ti ves se di a lo ga do com o seu Lí der e
tam bém nada lhe re ve las se, o que di ria V. Exª àque le
que apo i ou para a Pre si dên cia do Se na do?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –  Não
exis te essa hi pó te se, pois se ria um ab sur do. Não con -
si go en ten der que o Arru da te nha fe i to uma co i sa des -
sas com o Pre si den te e que o Fer nan do Hen ri que não 
sou bes se de nada.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –  Se na dor 
Pe dro Si mon, peço a V. Exª que con clua o seu dis cur -
so. Ain da há ou tros ora do res ins cri tos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –  Mas,
as sim, V. Exª vai de i xar o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
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que em si tu a ção di fí cil. Será que duas pes so as da in -
te i ra con fi an ça do Pre si den te da Re pú bli ca, o Pre si -
den te do Se na do e seu Lí der, não lhe te ri am re ve la do
a his tó ria? Sua Exce lên cia fica em si tu a ção di fí cil.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –  Não
que ro en trar nes se de ta lhe, mas acho mu i to di fí cil que 
o Fer nan do Hen ri que não te nha sa bi do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – É ver -
da de.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –  Se ana li -
sar mos com ló gi ca, com bom sen so –  fui Lí der de Go -
ver no -, ve re mos que se ria di fí cil eu ser lí der de um
Go ver no e, de re pen te, o Pre si den te da Re pú bli ca fi -
car sa ben do que fiz isso ou aqui lo e que não fa lei com
ele. Isso não tem ló gi ca!

O Se na dor Arru da está dan do uma de mons tra -
ção fan tás ti ca de fal ta de con di ções de as su mir aque -
le car go, mas o co nhe cen do como nós o co nhe ce -
mos, a sua gen ti le za – é um ho mem afá vel, é um di -
plo ma ta –, fi ca mos a nos per gun tar: por que ele não
iria con tar isso para o Pre si den te? Qual se ria ra zão
para ele não fa zê-lo? Não en ten do! Acho que ele con -
tou.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT –  SP) –
Quem sabe, até na pró xi ma se ma na, ve nha mos a sa -
ber o que de fato ocor reu!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB –  RS) – Cre io
que ele con tou. Pode ser que o pes so al en car re ga do
da pror ro ga ção ter mi ne se ar re pen den do. Da qui a
pou co, va mos di zer: ”Já que o Se na dor Sa tur ni no pe -
diu mais al gum tem po, va mos ou vir mais isso, mais
aqui lo“. E o pes so al vai se ar re pen der de ter pe di do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT –  SP) – Mu i to 
obri ga do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB –  RS) – Aten do a 
V. Exª. Levo ao Se na dor Sa tur ni no o meu ca ri nho e o
meu res pe i to –  ele sabe que isso vem de lon go tem -
po.

Sr. Pre si den te, tra go a con vic ção de que te mos
de sair des se epi só dio com dig ni da de. E acho que
dele sa i re mos com dig ni da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Srs.

Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Pa u lo Har tung en vi a ram 
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

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

– Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Se na do res, re ce be mos, há 
pou co, do Pre si den te José Bo ni fá cio de Sou sa Fi lho,

do Con se lho Di re tor da Agên cia Re gu la do ra de Ser vi -
ços Pú bli cos De le ga dos do Esta do do Ce a rá – ARCE, 
cri a da pela Lei Esta du al n.º 12.786, de 30 de de zem -
bro de 1997, o Re la tó rio das ati vi da des de sen vol vi -
das no úl ti mo ano, e que nos me re ce al gu mas bre ves
con si de ra ções.

O im por tan te do cu men to, que é tam bém for ma -
li za do pe los Con se lhe i ros Ju ran dir Ma rães Pi can ço
Jú ni or e Hugo de Bri to Ma cha do; pelo Di re tor Exe cu ti -
vo Sér gio Car do so Mo re no Maia; pelo Pro cu ra dor
Edi son Pon tes Ban de i ra de Melo; pela Ou vi do ra The -
mis Cam pos Fon te nel le; pelo Co or de na dor de Trans -
por te Fran cis co José Men des Gi fo ni; pelo Co or de na -
dor de Ener gia Ma no el Se drim Pa ren te; pela Co or de -
na do ra de Sa ne a men to Ana Ma ria Tor res; pelo Ge -
ren te Admi nis tra ti vo Fi nan ce i ro Sér gio de Cas tro Se -
que i ra; pela Asses so ra do Pre si den te do Con se lho
Di re tor He le na Mat tos de Car va lho Men des; e pela
Asses so ra do Di re tor Exe cu ti vo Ma ri le ne So a res Ra -
be lo, é um fiel de mons tra ti vo do alto de sem pe nho do
Órgão e da sua in su pe rá vel im por tân cia para o con -
jun to da atu a ção do Go ver no Tas so Je re is sa ti, tam -
bém na área dos Ser vi ços Pú bli cos de le ga dos.

De ve-se es cla re cer que a ARCE é uma au tar -
quia sub me ti da a re gi me es pe ci al, que con ta com au -
to no mia or ça men tá ria, fi nan ce i ra, fun ci o nal e ad mi -
nis tra ti va, ten do por fi na li da de ”exer cer a re gu la ção e
fi na li za ção so bre ser vi ços pú bli cos de le ga dos a ter -
ce i ros“, de acor do com os ”ter mos le ga is, re gu la men -
ta res e con sen su a is per ti nen tes“.

Esse po der re gu la tó rio é exer ci do com o ob je ti -
vo de ga ran tir o aten di men to das de man das pú bli cas,
uti li zan do-se me i os de nor ma ti za ção, pla ne ja men to,
acom pa nha men to, con tro le e fis ca li za ção das con -
ces sões e per mis sões a ela sub me ti das. Den tre as
suas fun ções bá si cas in clu em-se as de ze lar pela
qua li da de dos ser vi ços de le ga dos a ter ce i ros, fis ca li -
zar o aten di men to, de fen der os di re i tos dos usuá ri os,
in cen ti var a com pe ti ção e as se gu rar a uni ver sa li za -
ção dos ser vi ços.

No ano pas sa do, o ter ce i ro de sua exis tên cia, a
Agên cia teve atu a ção ple na no se tor de ener gia elé tri -
ca. No exer cí cio de de le ga ção efe ti va da pela Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL, pro mo veu a
fis ca li za ção da Com pa nhia Ener gé ti ca do Ce a rá –
COELCE, pri va ti za da em 1998.

Na área de trans por te, atu ou na pres ta ção de
ser vi ços para a CEARÁPORTOS, para o
METROFOR e na ela bo ra ção do Re gu la men to dos
Ser vi ços de Trans por te Ro do viá rio Inter mu ni ci pal de
Pas sa ge i ros do Esta do do Ce a rá, em as so ci a ção
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com o DERT – De par ta men to de Edi fi ca ções, Ro do vi -
as e Trans por te.

Na área de Sa ne a men to Bá si co, in cum biu-se de 
ela bo rar as nor mas dis ci pli na do ras da qua li da de da
água e do tra ta men to de es go tos, além da que las re la -
ci o na das ao es ta be le ci men to de con di ções ge ra is
para a pres ta ção e uti li za ção dos ser vi ços pú bli cos de 
for ne ci men to de água e de co le ta de es go to.

A Agên cia, vin cu la da à Pro cu ra do ria Ge ral do
Esta do, é man ti da com re cur sos fi nan ce i ros pro ve ni -
en tes do Te sou ro es ta du al; da co bran ça da Taxa de
Fis ca li za ção dos Ser vi ços De le ga dos; e da re a li za ção 
de con vê ni os.

Tem, como prin cí pi os, ”Jus ti ça e res pon sa bi li da -
de“, ”Ho nes ti da de e eqüi da de para com o usuá rio“;
”Impar ci a li da de“; e ”Ca pa ci da de de de sen vol vi men to
téc ni co“. E, como ob je ti vos fun da men ta is, ”pro mo ver
e ze lar pela efi ciên cia téc ni ca dos ser vi ços; pro te ger
os usuá ri os; fi xar re gras pro ce di men ta is cla ras en tre
o po der con ce den te, en ti da des re gu la das e usuá ri os;
es ti mu lar a ex pan são e a mo der ni za ção dos ser vi ços
de le ga dos; e, pro mo ver a li vre, am pla e jus ta com pe ti -
ção en tre en ti da des re gu la das“. 

O re la tó rio des ta ca, en tre as nu me ro sas re a li za -
ções da ARCE, no ano fin do, a re a li za ção de con cur -
so pú bli co para o pre en chi men to de 36 car gos do
qua dro de pro fis si o na is téc ni cos, en car re ga dos de
atu ar como pe ri tos nas di ver sas es pe ci a li da des da
área de ener gia elé tri ca.

Tam bém, o fato de a ANEEL ha ver de le ga do à
Agên cia a ta re fa de igual men te fis ca li zar a Com pa -
nhia Ener gé ti ca do Ce a rá – COELCE, nas áre as ope -
ra ci o nal, co mer ci al e téc ni ca, con for me ob ser va mos.
Das fis ca li za ções re a li za das pe las duas ins ti tu i ções
re sul ta ram apli ca ções de mul tas que che ga ram a 6
mi lhões e 900 mil re a is, de vi das à prá ti ca de in fra ções 
e ao des cum pri men to de obri ga ções cons tan tes de
con tra tos de con ces sões.

Qu an to às ati vi da des por tuá ri as, a ARCE im ple -
men tou con tra to com uma con sul to ria es pe ci a li za da
na área de en ge nha ria por tuá ria, a fim de ser ela bo ra -
do um mo de lo de re gu la ção a ser de sen vol vi do jun to
ao se tor.

Esse es tu do deve com pre en der um Pla no de
Ges tão e Ope ra ção Por tuá ria da CEARÁPORTOS,
en car re ga da de ge ren ci ar o Por to do Pe cém, e um
Re la tó rio Téc ni co de Asses so ria ao pes so al da
ARCE, con ten do a aná li se das im pli ca ções dos mo -
de los de ges tão e ope ra ção, bem como da pri va ti za -
ção re la ci o na da à área de por tos.

Qu an to ao Sis te ma de Trans por te Ro do viá rio
Inter mu ni ci pal de Pas sa ge i ros, a Agên cia, jun ta men -
te com o De par ta men to de Edi fi ca ções, Ro do vi as e
Trans por tes, pre pa ra ram o tex to de an te pro je to de lei
so bre o sis te ma de trans por te ro do viá rio in ter mu ni ci -
pal de pas sa ge i ros. A pro po si ção, em se gui da aco lhi -
da pela Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Ce a rá,
de ter mi na que se jam trans fe ri das da que le De par ta -
men to para a ARCE as atri bu i ções re la ti vas ao se tor,
tais como a re gu la ção e fis ca li za ção das em pre sas
ope ra do ras do trans por te in ter mu ni ci pal de pas sa ge i -
ros.

No que se re fe re aos trans por tes me tro viá rio e
ro do viá rio in te gra dos há pou co mais de um ano, a
ARCE tem efe ti va par ti ci pa ção no Gru po de Tra ba lho
de Inte gra ção dos Trans por tes que tem por fi na li da de
a ela bo ra ção de um pla no para com pa ti bi li zar o fun ci -
o na men to do fu tu ro me trô com o sis te ma de ôni bus
me tro po li ta no. Esse Gru po ela bo rou um Con vê nio de
Co o pe ra ção Téc ni ca, a ser re fe ren da do pelo Esta do
do Ce a rá e as Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is da Ca pi tal, de
Ma ra ca naú, Ma ran gua pe, Ca u ca ia e Pa ca tu ba.

O Con vê nio visa a re a li za ção de es tu dos para
es ta be le cer o Sis te ma Inte gra do de Mo bi li da de da
Re gião Me tro po li ta na de For ta le za – RMF, con si de ra -
das as in te gra ções de ca rá ter fí si co-operacional, ló gi -
co, ta ri fá rio, ins ti tu ci o nal e de ges tão. O Gru po de Tra -
ba lho, além dis so, teve ati va par ti ci pa ção no pro ces so 
de ela bo ra ção do edi tal para a con tra ta ção do Estu do
de Inte gra ção dos Trans por tes Me tro po li ta nos na Re -
gião Me tro po li ta na de For ta le za.

Na área dos Ser vi ços de Água e Esgo to, a
ARCE de sen vol veu uma pro pos ta de re gu la men ta -
ção do se tor, a par tir de es tu dos de gru pos de tra ba -
lho es pe ci a li za dos, do tex to de an te pro je to de lei ela -
bo ra do pelo Go ver no do Esta do e da am pla dis cus -
são de mi nu tas de re gu la men tos a res pe i to da qua li -
da de des ses ser vi ços.

Fi nal men te, nos se to res da Co mu ni ca ção, da
Pu bli ci da de e da Asses so ria de Impren sa, a Agên cia,
pi o ne i ra men te, con tra tou em pre sa es pe ci a li za da em
ser vi ços pu bli ci tá ri os, a fim de aten der à ne ces si da de
de di vul ga ção de me di das des ti na das à pro mo ção de
re la ções es tá ve is en tre o po der con ce den te, as con -
ces si o ná ri as e os usuá ri os.

Des sa for ma, es pe ra-se ob ter o equi lí brio en tre
es ses agen tes; de sen vol ver cam pa nhas pu bli ci tá ri as
para o for ta le ci men to da ima gem ins ti tu ci o nal do Po -
der Pú bli co e dos di re i tos e de ve res do con su mi dor; e, 
apo i an do-se nos me i os de co mu ni ca ção, es ta be le cer
ca na is de re la ci o na men to efe ti vo en tre a ARCE, os
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con ces si o ná ri os/ per mis si o ná ri os e a so ci e da de, am -
pla men te con si de ra da. 

O Re la tó rio, após dis cor rer so bre to das as ati vi -
da des da ARCE nos se to res de ener gia elé tri ca, sa -
ne a men to bá si co e trans por tes, des ta ca que a sua
Ou vi do ria man te ve os ser vi ços do Con se lho de Con -
su mi do res e ex pan diu a área de aten di men to aos
usuá ri os de ser vi ços pú bli cos con ce di dos.

Tam bém, exer ceu a me di a ção de con fli tos en tre
a con ces si o ná ria e os usuá ri os de ener gia elé tri ca;
pro mo veu pes qui sa de sa tis fa ção dos usuá ri os,
acom pa nhan do os des do bra men tos de suas re cla -
ma ções; e de sen ca de ou cam pa nhas de in for ma ção
acer ca dos di re i tos e de ve res dos usuá ri os de ser vi -
ços pú bli cos con ce di dos.

Po de-se con clu ir, de todo o ex pos to, que a
Agên cia Re gu la do ra de Ser vi ços Pú bli cos De le ga dos 
do Esta do do Ce a rá mais uma vez ele va a sua atu a -
ção ao ní vel de in con tes tá vel ex ce lên cia, o que ape -
nas con fir ma o acer to de sua cri a ção e pre mia o tra -
ba lho de sen vol vi do pe los seus de di ca dos di ri gen tes e 
ser vi do res.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na Re vis ta
IstoÉ des ta se ma na (n.º 1648), o Se nhor José Igná -
cio, Go ver na dor do Espí ri to San to, ao ten tar re ba ter
de nún ci as fe i tas con tra seu go ver no, faz três acu sa -
ções con tra mi nha pes soa:

• Acu sa-me de es tar sen do in ves ti ga do 
pela Câ ma ra de Ve re a do res de Vi tó ria.

• Acu sa-me de ser o men tor e ins pi ra -
dor de um com plô po lí ti co, e de es tar por
trás das de nún ci as con tra seu go ver no. 

• Acu sa-me de agir con tra os in te res -
ses do Espí ri to San to. 

Ne nhu ma das três acu sa ções tem fun da men to.
Elas agri dem o bom sen so e os fa tos. Se não, ve ja mos.

MEU GOVERNO EM VITÓRIA
Não pro ce dem as acu sa ções de que es tou sen -

do alvo de uma in ves ti ga ção pela Câ ma ra Mu ni ci pal
de Vi tó ria. Já de cor re ram mais de qua tro anos des de
que en cer rei meu man da to como Pre fe i to da ca pi tal.
Mi nhas con tas fo ram apro va das pelo Tri bu nal de Con -
tas do Esta do e pela Câ ma ra Mu ni ci pal. Te nho or gu -
lho em di zer que, du ran te os qua tro anos de meu go -
ver no, não hou ve uma só de nún cia con tra a ad mi nis -
tra ção mu ni ci pal. De i xei a Pre fe i tu ra sa ne a da fi nan ce -
i ra men te e con tan do com al tís si mo ín di ce de apro va -
ção po pu lar. No seu tem po, mi nha ges tão foi apon ta -

da como uma das me lho res do País, com di ver sos
pro je tos em Vi tó ria ten do sido pre mi a dos na ci o nal e
in ter na ci o nal men te, como o caso exem plar do Pro je to 
São Pe dro. 

Vou ane xar ao meu dis cur so a cor res pon dên cia
do Ve re a dor Ade mir Ro cha, Pre si den te da Câ ma ra de 
Ve re a do res de Vi tó ria, ao Di re tor de Re da ção da Isto
É, que, a bem da ver da de, es cla re ce que não há qual -
quer in ten ção ou ne ces si da de de con vi dar-me para
qual quer CPI na que la Insti tu i ção, já que não há dú vi -
das ou pen dên ci as re fe ren tes a mi nha ges tão como
pre fe i to. 

O FANTASIOSO COMPLÔ

No dia 19 de mar ço de 2001, o que pode ser
com pro va do pe las ma té ri as do jor nal A Ga ze ta nes se 
dia e tam bém em 20/03/2001, as qua is peço para se -
rem ane xa das a este pro nun ci a men to, o Sr. Te o do ri co 
Fer ra ço, Pre fe i to de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim, de cla -
rou à im pren sa que ”es ta va sur pre so com os es cân -
da los", e que “em pre sá ri os es tão de i xan do o Esta do
por que pre ci sam pa gar pro pi na para tra ba lhar“. No
dia se guin te, 20 de mar ço, o Pro cu ra dor-Geral do
Esta do, se guin do ori en ta ção do Go ver na dor, in for -
mou que o Go ver no es ta va dan do en tra da na jus ti ça
com uma in ter pe la ção para que o Pre fe i to apre sen -
tas se pro vas das suas de cla ra ções. No úl ti mo dia 21
de abril, um con jun to de do cu men tos e fi tas foi en tre -
gue à Pro cu ra do ria da Jus ti ça e o caso ga nhou a di -
men são de uma cri se es ta du al. No cen tro dos acon te -
ci men tos está a ati tu de do Go ver na dor, que, an tes de
ave ri guar as de nún ci as, apres sou-se em de sa fi ar a
cre di bi li da de do Pre fe i to de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim.

Te o do ri co Fer ra ço, Pre fe i to de Ca cho e i ro, tem
34 anos de vida pú bli ca. Li de rou na ci o nal men te a dis -
si dên cia do PDS na cam pa nha das Di re tas Já. Está
em seu quar to man da to como Pre fe i to de Ca cho e i ro,
já foi de pu ta do es ta du al por duas ve zes e fe de ral por
três. É di fí cil acre di tar que um ho mem com toda essa
his tó ria de de di ca ção à vida pú bli ca pos sa ser vir de
me ni no de re ca dos para quem quer que seja. Nem ele 
se pres ta ria a esse pa pel, nem eu pre ci so es con -
der-me sob qual quer dis far ce para emi tir mi nhas opi -
niões.

O Go ver na dor cria e di vul ga a fan ta sia de que
exis te um com plô con tra ele, sua fa mí lia e seu go ver -
no. Tra ta-se, an tes de mais nada, de uma es tra té gia
de dis si mu la ção. Ele acre di ta que ao po li ti zar o as sun -
to, ele se verá au to ma ti ca men te de so bri ga do de dar
ex pli ca ções de seus atos e do seu go ver no. Afi nal,
tudo não pas sa ria de ca lú ni as de seus opo si to res. 
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Não é a pri me i ra vez que ele faz isso. Sem pre
que se de pa ra com al gu ma di fi cul da de, ape la para
esse ex pe di en te. Se gui das ve zes, em di fe ren tes mo -
men tos e di ver sos as sun tos, ten tou im pu tar aos seus
opo si to res, em par ti cu lar a mim, a res pon sa bi li da de
pe los seus pro ble mas. 

Há tam bém um lado do en tio em tudo isso. Uma
es pé cie de idéia fixa que se apro xi ma de um com por -
ta men to pa to ló gi co. É par ti cu lar men te pre o cu pan te a
ob ses são do Go ver na dor José Igná cio pela mi nha
pes soa. Atri bui-me oni pre sen ça e oni po tên cia em to -
dos os atos e fa tos que con tra ri am seus in te res ses.
Para ata car-me não mede es for ços em acu sar, des -
qua li fi car e cri ar cons tran gi men tos a to dos aque les
que pos sam, em sua opi nião, es tar ao meu lado.
Temo, sin ce ra men te, que não haja li mi tes para essa
pe ri go sa ob ses são.

”O ESTADO SOU EU“
Luís XIV foi a per so ni fi ca ção do ab so lu tis mo.

Re i nou 72 anos. É dele a má xi ma ”O ESTADO SOU
EU“. Não re co nhe cia li mi tes cons ti tu ci o na is para go -
ver nar. Acre di ta va que suas opi niões e von ta des cor -
res pon di am à ver da de ab so lu ta e não ad mi tia qual -
quer pos si bi li da de de opi niões con trá ri as.

O Go ver na dor José Igná cio pa re ce to ma do por
um sur to de Luís XIV. Como o Rei, não ad mi te opo si -
ção. Acu sa aque les que di ver gem de seu go ver no de
ini mi gos do Espí ri to San to. Con fun de a si mes mo com 
o Esta do, ex pon do uma veia au to ri tá ria e in tran si gen -
te.

Na ter ça-feira pas sa da, 24 de abril, de i xou o
Espí ri to San to per ple xo ao ser en tre vis ta do no pro -
gra ma Bom Dia Espí ri to San to. De mons trou des pre -
pa ro para res pon der às per gun tas e de fen deu-se acu -
san do a tudo e a to dos, in clu in do aí a Rede Ga ze ta
de Te le vi são. Apa ren tou de se qui lí brio e re lu tân cia
em con vi ver com as di fe ren ças de opi nião.

O Go ver na dor jul ga-se o dono do Po der. E, por -
tan do-se as sim, tem tra ta do a to dos que for mu lam crí -
ti cas ao seu go ver no. Ame a ça a li ber da de de im pren -
sa e fa vo re ce a cri a ção de um am bi en te onde pro li fe -
ram bo a tos de in va são de pri va ci da de te le fô ni ca. 

Ser opo si ção ao Go ver no não re pre sen ta cri me, 
nem uma ame a ça à ima gem do Esta do. Afi nal, es ta -
mos numa de mo cra cia e já se foi, fe liz men te, o tem po
em que, em nome de uma pre ten sa uni da de e ho mo -
ge ne i da de, en co bri am-se des man dos, vi o lên ci as e
pos tu ras in to le ran tes. Re co nhe ce mos, hoje, que a so -
ci e da de é plu ral e que deve ha ver res pe i to às di fe ren -
ças. O que pode ar ra nhar a ima gem do Espí ri to San to
no âm bi to na ci o nal são as prá ti cas po lí ti cas atra sa -

das, a pos tu ra sub ser vi en te e, prin ci pal men te, que
nós ca pi xa bas nos ca le mos di an te de pro ble mas que
são vi sí ve is para todo o Bra sil. 

O que im por ta é que vá ri as de nún ci as fo ram
apre sen ta das ao Mi nis té rio Pú bli co. Entre as prin ci pa -
is te mos: 

1. A da exis tên cia de in ter me di a ção e
pro pi nas em ques ti o ná ve is ope ra ções de
trans fe rên cia de cré di tos de ICMS en tre em -
pre sas, en vol ven do os no mes do Che fe de
Ga bi ne te Sr. Ro dri go Ste fe no ni e do Se cre -
tá rio e cu nha do do Go ver na dor Sr. Gen til
Ruy;

2. A de que hou ve prá ti ca ban cá ria te -
me rá ria na con ces são de um em prés ti mo
de 2,6 mi lhões do BANESTES ao en tão
can di da to a go ver na dor José Igná cio; 

3. A de que há ir re gu la ri da des na mo -
vi men ta ção dos re cur sos do a dos por em -
pre sas à Asso ci a ção Ca pi xa ba de De sen -
vol vi men to So ci al;

4. a pos si bi li da de de ir re gu la ri da des e
su per fa tu ra men to na con tra ta ção das obras
do Pro de san – Pro gra ma de Sa ne a men to
da Gran de Vi tó ria.

Ape sar da re a ção pre ci pi ta da do Sr. Go ver na dor 
ne gan do os fa tos e atri bu in do tudo à Opo si ção, os
acon te ci men tos se guem um ou tro rumo:

1. Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral as so ci -
ou-se às in ves ti ga ções; 

2. Foi con fir ma da a exis tên cia de ofí cio 
do Ban co Cen tral in di can do prá ti ca ban cá ria 
te me rá ria no caso do em prés ti mo ao can di -
da to a go ver na dor, fato que re por ta gem do
jor nal A Ga ze ta de 23/04/2001 cons ta tou e
que ane xo ao dis cur so que hoje pro fi ro;

3. Foi ins ta la da uma CPI na Assem -
bléia Le gis la ti va e os pri me i ros de po i men tos 
re ve la ram uma sé rie de con tra di ções en tre
as par tes en vol vi das. Gos ta ria, in clu si ve,
que a ma té ria do jor nal ca pi xa ba A Ga ze ta,
de 26/04/2001, com os de po i men tos da Sra. 
Andréa Cás sia Vi e i ra de Sou za à CPI da
Assem bléia Le gis la ti va do Espí ri to San to,
fos se ane xa da ao meu pro nun ci a men to.

4. Uma en tre vis ta dada ao A Ga ze ta
de 27/04/2001, que tam bém ane xo a este
dis cur so, pelo Sr. Pro cu ra dor Ge ral do Esta -
do, ho mem de con fi an ça do Go ver na dor, de -
i xa cla ro que o Go ver na dor ti nha co nhe ci -
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men to de es pe cu la ções so bre a ação de lo -
bis tas jun to ao seu go ver no;

5. Os Se nho res Ro dri go Ste fe no ni e
Gen til Ruy pe di ram exo ne ra ção do go ver no;

6. A ope ra ção de trans fe rên cia de cré -
di to de ICMS en tre as em pre sas SAMARCO 
e ESCELSA, ob je to prin ci pal das de nún ci as, 
está sen do re vis ta pelo Go ver no Esta du al.

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, não
nos com pe te jul gar nem ti rar con clu sões pre ci pi ta -
das. Antes de mais nada o que de se ja mos é que
essa cri se sir va para afas tar ve lhas prá ti cas au to ri tá -
ri as e de dis si mu la ção. Que a po lí ti ca sir va à ver da -
de e nos per mi ta sem pre olhar nos olhos de nos sos
in ter lo cu to res sem medo e sem qual quer cons tran gi -
men to.

O que es pe ra mos é que pros si gam as apu ra -
ções e que pre va le ça a ver da de e o bom sen so. Se
exis te al gu ma res pon sa bi li da de que se pu nam os res -
pon sá ve is re a is. O Espí ri to San to me re ce um cli ma de 
tran qüi li da de e trans pa rên cia po lí ti ca, já que sem ele
não ha ve rá de sen vol vi men to eco nô mi co e nem paz
so ci al.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

Vi tó ria, 28 de abril de 2001

Ilmº Sr. Hé lio Cam pos Mel lo
Di re tor de Re da ção da ISTOÉ

Pre za do Se nhor,
To man do co nhe ci men to de ma té ria pu bli ca da

na edi ção 1.648 des ta re vis ta, sob o ti tu lo “Gu er ra
Ele i to ral” gos ta ria de es cla re cer, na con di ção de pre -
si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Vi tó ria que, ao con -
trá rio do que in for mou o go ver na dor de nos so Esta do, 
José Igná cio Fer re i ra (PSDB), o Se na dor Pa u lo Har -
tung (PPS) não está sen do alvo de in ves ti ga ções por
par te dos ve re a do res des ta ca pi tal. A CPI a que se re -
fe re o go ver na dor não tem como ob je ti vo in ves ti gar a
ad mi nis tra ção Pa u lo Har tung, en cer ra da há mais de
qua tro anos, com to das as con tas apro va das por esta
Casa.

Con vic to de que po de rei con tar com a co la bo ra -
ção de vos sa se nho ria para o es cla re ci men to des se
fato e o con se qüen te res ta be le ci men to da ver da de,
des pe ço-me, re no van do meus cum pri men tos pelo
ex ce len te tra ba lho jor na lís ti co que a ISTOÉ tem de -
sen vol vi do em de fe sa dos in te res ses de nos so País.

Aten ci o sa men te, _ Ade mar Ro cha, Pre si den te
da Câ ma ra de Ve re a do res de Vi tó ria - Espí ri to San to.

*Com có pia para o Se na dor Pa u lo Har tung.

Vi tó ria (ES), se gun da-fe i ra,19 de mar ço de 2001

A Ga ze ta

Po lí ti ca

DENÚCIA
Fer ra ço se diz ‘sur pre so’

Du ran te  o al mo ço em Alfre do Cha ves, o Pre fe i -
to The o do ri co Fer ra ço, em pol ga do, dis se es tar “sur -
pre so com os es cân da los”. “Empre sá ri os es tão de i -
xan do o Esta do por que pre ci sam pa gar pro pi na para
tra ba lhar. É pre ci so re a gir, sal var a dig ni da de do Espí -
ri to San to”. Lem brou que es ta va de i xan do a po lí ti ca,
mas de ci diu re tor nar para que “os nos sos fi lhos e ne -
tos não te nham ver go nha de nos sa atu a ção”. Já o De -
pu ta do Fe de ral Max Ma u ro mos trou a ne ces si da de de 
se bus car no vas li de ran ças e que todo o tra ba lho tem
que ser com base na união de to das as opo si ções.

Po lí ti ca

Vi tó ria (ES), Ter ça-fe i ra, 20 de mar ço de 2001

A Ga ze ta

Go ver no in ter pe la rá
Vi di gal e Fer ra ço

O Go ver na dor José Igná cio Fer re i ra (PSDB)
vai in ter pe lar ju di ci al men te os pre fe i tos da Ser ra,
Sér gio Vi di gal (PDT), e de Ca cho e i ro de Ita pe mi -
rim, The o do ri co Fer ra ço (PTB), para sa ber se eles
con fir mam as de nún ci as de cor rup ção fe i tas na
edi ção de on tem de A Ga ze ta. Um ofí cio so li ci tan -
do as pro vi dên ci as foi en ca mi nha do on tem ao Mi -
nis té rio Pú bli co do Esta do.

De acor do com o pro cu ra dor-ge ral do Esta do,
“as de cla ra ções de nun ci am con du tas eli ti vas, ain da
que im pre ci sas, ge né ri cas, mas de pro fun da le ta li da -
de para o bom con ce i to da ad mi nis tra ção pú bli ca”. Pi -
men tel acres cen tou ain da que os dois pre fe i tos de ve -
rão ser ou vi dos para apre sen ta rem com pro va ção de
suas de nún ci as.

O Pre fe i to The o do ri co Fer ra ço diz es tar dis pos -
to a man ter as de cla ra ções em ju í zo: “Aguar do essa
iner pe la ção com uma an si e da de fan tás ti ca, que nun -
ca tive na vida. Estou im pres si o na do com a co ra gem
do go ver na dor. Ele sabe que pode men tir para o Espí -
ri to San to in te i ro, mas para mim, não. Vou di zer mu i to
mais no mo men to opor tu no”.
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Re a ção

A pre si den te re gi o nal do PSDB, Lu i za To le do,
dis se que pre ten de mar car “com ur gên cia” uma re u -
nião para dis cu tir a si tu a ção do pre fe i to de Vi tó ria,
Luiz Pa u lo Vel lo zo Lu cas, e a do De pu ta do Fe de ral Ri -
car do Fer ra ço, am bos fi li a dos ao par ti do, por te rem
com pa re ci do a uma re u nião de apo io a uma pos sí vel
can di da u ra do Se na dor Pa u lo Har tung (PPS) ao Go -
ver no do Esta do em 2002.

A pre si den te não quis co men tar se po de rá ha ver 
a ex pul são dos dois tu ca nos, mas afir mou que am bos 
“de mons tra ram fal ta de com pro mis so com o par ti do”.
No en tan to, a se cre tá ria es ta du al de Tu ris mo pre fe riu
não fa lar em ex pul são. Ape sar de mem bros do PSDB
te rem con si de ra do o fato uma “afron ta ao par ti do”, ela 
ga ran tiu que ca be rá à Exe cu ti va Re gi o nal de ci dir o
des ti no de Luiz Pa u lo e de Fer ra ço na le gen da.

“Não vou de ci dir so zi nha. Essa de ci são não
cabe à pre si den te. A Exe cu ti va Re gi o nal vai se re u nir
e ana li sar o que de ve rá ser fe i to”, sa li en tou. Ela não
pôde adi an tar quan do a re u nião será re a li za da em ra -
zão de es tar com a “agen da lo ta da” de com pro mis sos. 
No en tan to, ga ran tiu que po de rá ser ain da esta se ma -
na. “Essa re u nião tem que ser mar ca da com ur gên -
cia”.

Lu zia as si na lou que não leu o no ti ciái ro so bre o
en con tro em que Luiz Pa u lo e Fer ra ço ma ni fes ta ram
apo io a Pa u lo Har tung, mas ga ran tiu ter re ce bi do di -
ver sas re cla ma ções.

BC re pro va ope ra ção de Igná cio

Vil ma ra Fer nan des

Um ofí cio do Ban co Cen tral do Bra sil — ob ti do com 
ex clu si vi da de por A Ga ze ta — apon ta in dí ci os da “prá ti -
ca de ges tão te me rá ria” no Ban co do Esta do do Espí ri to
San to (BANESTES). A ava li a ção de cor re do em prés ti mo 
de R$2,6 mi lhões con ce di do ao Go ver na dor José Igná -
cio Fer re i ra (PSDB) no fi nal de 1998, cu jos re cur sos fo -
ram uti li za dos para sal dar o dé bi to da con ta de cam pa -
nha. O do cu men to en tra em con fron to com nota ofi ci al do 
Go ver no do Esta do, pu bli ca da no úl ti mo sá ba do, que afir -
ma não exis ti rem ir re gu la ri da des na mo vi men ta ção fi -
nan ce i ra da cam pa nha do go ver na dor.

De acor do com a ava li a ção do pro cu ra dor-ge ral
da área cri mi nal e de pro ces so ad mi nis tra ti vo do Ban -
co Cen tral, Mar co Tú lio Pe lo si, o em prés ti mo foi re a li -
za do “fora dos pa drões da boa téc ni ca ban cá ria, co lo -
can do em ris co o pa tri mô nio dos aci o nis tas do Ba nes -
tes”. Ele ava lia ain da que me re ce ser ana li sa da “a
exis tên cia de dolo, ain da que even tu al”, na ope ra ção.

O do cu men to en ca mi nhou o re la tó rio fe i to pelo
Ban co Cen tral, com uma aná li se de ta lha da dos pro -
ce di men tos para a con ces são do em prés ti mo no Ba -
nes tes, à Pro cu ra do ria da Re pú bli ca. O mes mo re la -
tó rio foi en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli co Esta du al.

Se gun do a aná li se do Ban co Cen tral, com a
con ces são do em prés ti mo, a di re to ria do Ba nes tes
op tou “por as su mir um ris co em mon tan te duas ve zes
o adi an ta men to con ce di do, eis que a con ta cor ren te já 
de iní cio com sal do ne ga ti vo de R$2,6 mi lhões não
apre sen ta va ne nhu ma ga ran tia real de seu re tor no
para a ins ti tu i ção”. O tex to do ofí cio re la ta ain da que,
no mo men to da con ces são do em prés ti mo, não se
vis lum bra va ain da ga ran ti as para a qui ta ção do sal do
de ve dor.

Ele i ções

O em prés ti mo de R$2,6 mi lhões foi ob ti do pelo
go ver na dor em 30 ou tu bro de 1998, dez dias após as
ele i ções. Por in ter mé dio de uma con ta ban cá ria,
aber ta na agên cia Cen tral do Ba nes tes, foi pago um
che que no va lor do em prés ti mo. O sal do de ve dor da
con ta foi qui ta do, no fi nal do mes mo ano, pe las em -
pre sas HMG Enge nha ria e Cons tru ção e CEC Enge -
nha ria, que cons tam da lis ta de do a do ras ofi ci a is da
cam pa nha de Igná cio.

Para o pre si den te do Ba nes tes, De os de te Lo -
ren ção, o pro ce di men to do Ban co Cen tral é um pro -
ce di men to cor ri que i ro no que diz res pe i to às ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras. Ele des co nhe cia, se gun do re la tou,
que o do cu men to ha via sido en ca mi nha do para o Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral e para o Esta du al.

Lo ren ção ga ran te que não hou ve “co a ção, fa vo -
re ci men to nem dolo” na ope ra ção que re sul tou num
em prés ti mo para o go ver na dor. Res sal tou que, ape -
sar do per cen tu al de ris co que en vol vem to das as
ope ra ções’, o em prés ti mo, que já foi sal da do, foi lu -
cra ti vo para o Ba nes tes.

“O Ba nes tes não teve pre ju í zos com esse em -
prés ti mo, con ce di do com base nas ga ran ti as apre -
sen ta das. A pro va ma i or de que tudo foi ab so lu ta men -
te cor re to é a qui ta ção do em prés ti mo, as si na lou.

O se cre tá rio de Co mu ni ca ção, Eu gê nio Bu ery,
con si de ra a aná li se do Ban co Cen tral sub je ti va e tam -
bém ga ran te não ter ha vi do ir re gu la ri da des na con -
ces são do em prés ti mo. “O em prés ti mo foi con ce di do
com base nas ga ran ti as ofe re ci das e no ca das tro do
go ver na dor. Em ne nhum mo men to, essa ope ra ção
co lo cou em ris co o ban co. Não hou ve tro ca de fa vo -
res; foi uma ope ra ção co mer ci al bem-su ce di da”, dis -
se.
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Ofí cio cita Lei do Co la ri nho Bran co

O en vio do re la tó rio do Ban co Cen tral para o Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral foi fe i to com base na Lei nº
7.492/86. Essa le gis la ção fi cou co nhe ci da no Bra sil
como a “Lei do Co la ri nho Bran co”. Ela de fi ne os ti pos
de cri me con tra o Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Pelo ar ti go 28 des sa lei, toda vez que o Ban co
Cen tral ou a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os (CVM)
ve ri fi car a ocor rên cia de cri mes re a li za dos con tra
uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra de ve rá co mu ni cá-la à Pro -
cu ra do ria da Re pú bli ca, en vi an do-lhe ain da os do cu -
men tos ne ces sá ri os à com pro va ção do fato.

Te me rá ria

Os in dí ci os de prá ti ca de ges tão te me rá ria,
apon ta dos pelo ofí cio do Ban co Cen tral, fo ram en qua -
dra dos pelo pro cu ra dor-ge ral da área cri mi nal do ban -
co, Mar co Tú lio Po le si, no ar ti go 4º da lei.

O tex to do ar ti go pre vê de dois a oito anos de re clu -
são e até o pa ga men to de mul ta para os ca sos em que
fo rem ve ri fi ca dos a ges tão te me rá ria em ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra.

O ar ti go 19 des ta mes ma le gis la ção pre vê ain da 
o au men to da pena se o cri me for co me ti do em de tri -
men to de ins ti tu i ção fi nan ce i ra ofi ci al ou por ins ti tu i -
ção cre den ci a da para re pas sá-lo.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, uma vez in for ma do
so bre qual quer si tu a ção en vol ven do ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras po de rá, se gun do a mes ma le gis la ção, sem pre que
jul gar ne ces sá rio, re qui si tar do cu men tos, in for ma ções e
até re a li zar di li gên ci as na ten ta ti va de con se guir pro vas
dos cri mes pre vis tos na Lei do Co la ri nho Bran co.

Pe nas

Nes ses ca sos, o si gi lo dos ser vi ços e as ope ra -
ções fi nan ce i ras não po de rão ser in vo ca dos para im -
pe dir as in ves ti ga ções do Mi nis té rio Pú bli co. Pre vê
ain da o ar ti go 31 da lei que, em caso de com pro va ção 
de cri me, o réu não terá di re i to a fi an ça e terá que ser
re co lhi do à pri são, mes mo que seja pri má rio e te nha
bons an te ce den tes.

Lo bis ta con fir ma na CPI re la ção com Go ver no

Andréa Lo pes

Em de po i men to na “CPI da Pro pi na da Assem -
bléia Le gis la ti va”, a con sul to ra Andréa Cás sia Vi e i ra
de Sou za ad mi tiu que as si nou um con tra to com a Sa -
mar co Mi ne ra ção para in ter me di ar ven da de cré di tos
de ICMS para ou tras em pre sas, e en trou em con tra di -

ção com as de cla ra ções da das pelo pre si den te da mi -
ne ra do ra, José Lu ci a no Du ar te Pe ni do.

Para con cre ti zar as ope ra ções, Andréa dis se ter
sido en ca mi nha da ao pro cu ra dor-ge ral do Esta do, Antô nio 
Car los Pi men tel, que te ria sido con tac ta do pelo ad vo ga do
Alcir Mon te i ro, com quem Andréa man ti nha con ta to.

“Eu pro cu rei uma pes soa do meu re la ci o na men to,
dr. Alcir Mon te i ro, ele con tac tou o Se nhor Antô nio Pi men -
tel. Ele apre sen tou-me ao Gen til Ruy e a Ro dri go Ste fe -
no ni. Eu ex pli quei a eles o que que ria e pro to co lei o pro -
ces so”, dis se.

A trans fe rên cia de cré di to da Sa mar co para a
Escel sa, se gun do Andréa, foi con cre ti za da, mas ela diz
não ter re ce bi do pelo tra ba lho. “A Sa mar co não me pa -
gou. Vou en trar com uma ação ju di ci al para re i vin di car”,
afir mou, res sal tan do, po rém, que não é uma lo bis ta. Qu -
es ti o na da pe los de pu ta dos, a con sul to ra ne gou ter co -
nhe ci men to de que haja no Pa lá cio re ce bi men to de “pe -
dá gi os” para trans fe rên cia de cré di tos de ICMS.

Um dos mo men tos mais po lê mi cos na CPI foi
quan do a con sul to ra re co nhe ceu sua as si na tu ra na có pia 
de um ofí cio que su pos ta men te ela te ria en vi a do à Com -
pa nhia Vale do Rio Doce (CVRD), mas não re co nhe ceu
o con te ú do do do cu men to. O ofí cio re la ta va como a ope -
ra ção de trans fe rên cia de cré di to en tre a CVRD e a Pe -
tro bras po de ria ser efe tu a da. “Con for me acor da do em
nos sa re u nião (...) foi fe i to todo um tra ba lho jun to ao ga bi -
ne te do go ver na dor do es ta do para vi a bi li zar com to tal
se gu ran ça e si gi lo a ope ra ção”, diz o ofí cio.

“Des co nhe ço esse do cu men to, em bo ra a as si -
na tu ra seja mi nha. Mas gos ta ria de ter os ori gi na is”,
dis se Andréa. Ela se re cu sou a res pon der qual quer
ou tro tipo de per gun ta so bre o do cu men to ale gan do
não ter co nhe ci men to de seu con te ú do.

So bre o em pre sá rio Nil ton Antô nio Mon te i ro,
que de nun ci ou na im pren sa a co bran ça de “pe dá gi os” 
para a li be ra ção dos cré di tos, Andréa dis se ter sido
apre sen ta da a ele em de zem bro de 1999 por um em -
pre sá rio de Belo Ho ri zon te. Dis se ain da que ela o
apre sen tou a Ro dri go Ste fe no ni. “Nil ton era um em -
pre sá rio que re pre sen ta va a Con terv, que ti nha ne gó -
ci os no Rio de Ja ne i ro. Não tive mais con ta to com ele.
Eu o achei uma pes soa ilu si o ná ria, um me ga lo ma nía -
co. Eu me dis tan ci ei dele e só fui pro cu ra da por ele no
úl ti mo sá ba do, quan do sur gi ram as de nún ci as”, dis se.

Mas Andréa afir mou ter to ma do co nhe ci men to,
por meio de Alcir, de que Nil ton man te ve con ta tos
com Antô nio Pi men tel para apre sen ta ção de “pro je -
tos”. A CPI é pre si di da pelo De pu ta do Gil son Lo pes
(PFL) e re la ta da por Sér gio Bor ges (PMDB). O
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vice-pre si den te é Mar cos Gaz za ni (PSDB). Hoje, às
16 ho ras, a CPI vai ou vir Nil ton Mon te i ro.

O pre si den te da Sa mar co, em en tre vis ta à A Ga -
ze ta, con fir mou a re a li za ção da ope ra ção com a

Escel sa, mas ne gou que te nha ha vi do par ti ci pa ção
de in ter me di a do res. Se gun do Pe ni do, o con tra to as -
si na do com Andréa só po de ria ser apli ca do a trans fe -
rên ci as des con ta das fora do Esta do.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Sras. e aos Srs. Se na do res a
re a li za ção de ses são de li be ra ti va or di ná ria na pró xi -

ma ter ça-fe i ra, dia 8, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, com a
se guin te

O R D E M  D O  D I A 
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 02 mi nu tos.)
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Ata da 47ª Sessão não de li be ra ti va
em 7 de maio de 2001

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

Pre si dên cia dos Srs.: Edi son Lo bão e Anto nio Car los Va la da res

(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 nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa u lo
Har tung, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 268, 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 256, de 1999 (nº 185/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Glo bo S/A para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro“.

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

I  –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 256, de 1999 (nº 185, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio Glo bo
S/A 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 do Rio de Ja ne i ro, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.232,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 14 de
ou tu bro de 1998, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am -
bos da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que apre sen te so li -

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Glo bo S/A.

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Ro ber to Ma ri nho 9.393.644
• Ro gé rio Ma ri nho 1.239.060
• He le na Ve lho da S. Vas con ce los 1.239.060
• Hil da Ma ri nho 1.239.060
• Jay me Leão Pe res 902
• João Re zen de Tos tes 902
• Au gus to Pa i va Mu niz Co e lho 902
• Mô ni ca Hime Ba tis ta 644
• Marvyn Ge or ge W. Hime 644
To tal de Co tas 13.114.422

O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor -
má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, ten do re ce bi do
pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Mag no
Mal ta, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

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

II  –  Aná li se

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

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 256, 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, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Glo bo S/A 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, 2 de maio de 2001.  –  Ri car -
do San tos, Pre si den te  –  Nilo Te i xe i ra Cam pos, Re -
la tor  –  Ju vên cio da Fon se ca  –  Emí lia Fer nan des 
–  Arlin do Por to  –  Ma u ro Mi ran da  –  Hugo Na po -
leão  –  Edu ar do Si que i ra Cam pos  –  Ro meu Tuma  
–  Gil van Bor ges  –  Pe dro Piva  –  Mo re i ra Men des 
–  Mar lu ce Pin to  –  Lú cio Alcân ta ra  –  Jo nas Pi -
nhe i ro.

PARECER Nº 269, 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 264, de
2000 (nº 546/2000, 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 De sen vol vi men to Artís ti co, 
Cul tu ral e So ci al-Pa les ti na 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 les ti na, Esta do de São Pa u lo“.

Re la tor: Se na dor Pe dro Piva 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 264, de 2000 (nº 546, 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 De sen vol vi men to Artís -
ti co, Cul tu ral e So ci al-Pa les ti na 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 les ti na,
Esta do de São Pa u lo. 

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.976,
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 197,
de 26 de no vem 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 apre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, 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 De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al-Pa -
les ti na:

• Vice-Pre si den te – Con ce i ção Pe te an Te i xe i ra

• Se cre tá rio – Anto nio José da Sil va

• Pre si den te – Ha da il ton José Te i xe 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 Eu rí pe -
des Mi ran da, 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 264, 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 De sen vol vi -
men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al- Pa les ti na 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 ri o da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 2 de maio de 2001. – Pre si -
den te Ri car do San tos, – Re la tor: Pe dro Piva – Ju -
vên cio da Fon se ca – Emí lia Fer nan des – Arlin do
Por to – Ma u ro Mi ran da – Hugo Na po leão – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Ro meu Tuma – Gil van Bor -
ges – Mo re i ra Men des – Mar lu ce Pin to – Lú cio
Alcân ta ra – Jo nas Pi nhe i ro – Ro ber to Sa tur ni no.
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PARECER Nº 270, 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 44, de
2001 (nº 605/2000, 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 São Fran cis -
co de Pa u la a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Fran -
cis co de Pa u la, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 44, de 2001 (nº 605, 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 São Fran -
cis co de Pa u la a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de São Fran cis co de Pa u la, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 623, 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 113,
de 3 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a di re ção da en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de São Fran cis co de Pa u la:

• Pre si den te – Luiz Cé sar Pin to Gou ve ia
• Vice-Pre si den te – He le ni ce Ri be i ro de Sou sa
• Pri me i ra-Se cre tá ria – Ma ria He le na A. Re zen de

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 Cé sar
Ban de i ra, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

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

II – 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 44, de 2001, evi -
den cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le -
ci das na Re so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral,
fi can do ca rac te ri za do que a en ti da de Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de São Fran cis co de Pa u la 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, 2 de maio de 2001 –  Ri -
car do San tos, Pre si den te -  Arlin do Por to, Re la tor
– Ju vên cio da Fon se ca – Emí lia Fer nan des – 
Ma u ro Mi ran da -  Hugo Na po leão – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Ro meu Tuma – Gil van Bor ges 
– Pe dro Piva – Álva ro Dias – Mo re i ra Men des –
Mar lu ce Pin to – Lú cio Alcân ta ra – Jo nas Pi -
nhe i ro.

PARECER Nº 271 DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 5, de 1999 (nº
761/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas
da União, en ca mi nhan do có pia das De ci -
sões nºs 545 e 546/99, bem como dos Re -
la tó ri os e Voto que as fun da men tam, so -
bre au di to ri as ope ra ci o na is re a li za das nas 
Admi nis tra ções do Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Co mer ci al — SENAC nos
Esta dos do Pa ra ná, Ama zo nas, Ma ra nhão, 
Mato Gros so e Ron dô nia, e nas Admi nis -
tra ções do Ser vi ço So ci al do Co mér cio —
SESC nos Esta dos do Rio Gran de do Sul,
Per nam bu co, Dis tri to Fe de ral, Espí ri to
San to e Rio Gran de do Nor te (TC nºs
550.081/97-6 e 625.126/97-1)

Re la tor:Se na dor Bel lo Par ga
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I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

O Tri bu nal de Con tas da União en ca mi nhou ao 
Se na do Fe de ral, me di an te o Avi so nº 761/99-TCU,
em 24 de agos to de 1999, có pia das De ci sões nº
545/99-TCU e 546/99-TCU, bem como dos re la tó ri -
os e vo tos que as fun da men ta ram.

Nes ta Casa, o Avi so nº 761/99-TCU foi pro to co -
la do sob a de no mi na ção de Avi so nº 5/99-SF e re me ti -
do à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, onde fo -
mos de sig na dos para re la tar a ma té ria em 25 de no -
vem bro de 1999.

As De ci sões nºS 545/99-TCU e 546/99-TCU
ver sam so bre au di to ri as ope ra ci o na is re a li za das, res -
pec ti va men te, nas Admi nis tra ções do Ser vi ço Na ci o -
nal de Apren di za gem Co mer ci al – SENAC nos Esta -
dos do Pa ra ná, Ama zo nas, Ma ra nhão, Mato Gros so e 
Ron dô nia; e nas Admi nis tra ções do Ser vi ço So ci al do
Co mér cio – SESC nos Esta dos do Rio Gran de do Sul, 
Per nam bu co, Dis tri to Fe de ral, Espí ri to San to e Rio
Gran de do Nor te. As au di to ri as vi sa ram ava li ar o cum -
pri men to dos ob je ti vos das en ti da des e exa mi nar o
de sem pe nho quan to à es tru tu ra or ga ni za ci o nal, re -
cur sos hu ma nos, ma te ri a is e fri nan ce i ros.

A re a li za ção das au di to ri as foi de ter mi na da pela 
De ci são nº 334/96-TCU ante a de nún ci as de Par la -
men ta res e da im pren sa na ci o nal acer ca de ir re gu la ri -
da des que es ta ri am ocor ren do nos Ser vi ços So ci a is
Au tô no mos.

No de cor rer dos tra ba lhos, a equi pe téc ni ca do
Tri bu nal de Con tas ques ti o nou al guns as pec tos da
ges tão do SENAC e do SESC. Entre eles, des ta -
cam-se o alto nú me ro de ser vi do res alo ca dos na área 
meio em de tri men to da área fim, o ba i xo ín di ce de
con clu são dos cur sos e a au sên cia de in di ca do res de
de sem pe nho ins ti tu ci o nal para afe rir o grau de efi -
ciên cia do Sis te ma ”S“ (Ser vi ços So ci a is Au tô no mos).

Re a li za das as au di to ri as, o Tri bu nal de Con tas
pro fe riu as De ci sões em tela, que po dem ser re su mi -
das nos se guin tes tó pi cos:

1 – re co men dar à Di re ção Na ci o nal do SENAC a 
ado ção de pro vi dên ci as no sen ti do de:

1.1 ori en tar os De par ta men tos Re gi o na is para
que pro mo vam es tu dos, ob je ti van do de fi nir a lo ta ção
ide al de pes so al, de acor do com suas ne ces si da des
es pe cí fi cas, ob ser van do, in clu si ve, a de man da pe los
ser vi ços ofe re ci dos por par te do pú bli co alvo (tra ba -
lha do res do co mér cio e ati vi da des as se me lha das) e
pri o ri zan do a alo ca ção de ser vi do res na área fim;

1.2 – re a li zar pes qui sas vol ta das à iden ti fi ca ção
das ca u sas do ba i xo ín di ce de con clu são dos cur sos
pa tro ci na dos por di ver sas uni da des do ór gão du ran te
o ano de 1998, bem como pro mo ver o le van ta men to
das ne ces si da des das em pre sas con tri bu in tes e de -
ma is usuá ri os, ob je ti van do di re ci o nar o pla ne ja men to
e o pro gra ma dos cur sos, de for ma a adap tar a ofer ta
às re a is ne ces si da des e ex pec ta ti vas da de man da;

1.3 – im ple men tar in di ca do res de de sem pe nho
ins ti tu ci o nal que con te nham o real nú me ro de aten di -
men tos, a fim de que tal ins tru men to pos sa ser uti li za -
do na afe ri ção da efi ciên cia/efi cá cia do Sis te ma;

1.4 – es tu dar me di das al ter na ti vas, vi san do au -
men tar o nú me ro de aten di men tos, con tu do sem
afas tar o usuá rio de me nor ren da das re gi o na is que
de pen dam pri o ri ta ri a men te dos re cur sos pro ve ni en -
tes de con tri bu i ções so ci a is, con si de ran do, ain da, as 
per das de re ce i tas ad vin das da edi ção das Leis nºs
9.317/96, 9.528/97 e 9.601/98.

2 – re co men dar à Di re ção Na ci o nal do SESC a 
ado ção de pro vi dên ci as no sen ti do de:

2.1 – pro mo ver ações jun to aos De par ta men tos
Re gi o na is no sen ti do de ela bo rar um es tu do que con -
tra po nha a de man da pe los ser vi ços do SESC e os re -
cur sos hu ma nos das en ti da des, a fim de iden ti fi car os
mo ti vos e eli mi nar as dis tor ções apre sen ta das;

2.2 – ori en tar os De par ta men tos Re gi o na is
para que re a li zem es tu dos vi san do alo car ma i or per -
cen tu al de seu qua dro fun ci o nal na ati vi da de-fim,
bus can do ma i or ope ra ci o na li da de, prin ci pal men te
nas áre as onde se iden ti fi quem pos si bi li da des de in -
gres so de re ce i ta pró pria, ten do em vis ta a pers pec -
ti va de re du ção da re ce i ta de con tri bu i ção;

2.3 – es tu dar a pos si bi li da de de ori en tar os
De par ta men tos Re gi o na is para in cre men tar o nú me -
ro de con vê ni os com em pre sas pri va das e com a
área pú bli ca, va len do-se do que pre ce i tua o art. 3º
alí nea e do Re gu la men to da Insti tu i ção, bus can do
fon tes pró pri as de re ce i ta al ter na ti va, como for ma de 
com pen sar as per das com o ad ven to das Leis nºs
9.528/97, 9.317/96 e 9.601/98;

2.4 – im ple men tar po lí ti ca de ser vi ços e ta xas
di fe ren ci a das, de acor do com a re a li da de re gi o nal
de cada de par ta men to, vez que tal ação po de rá re -
pre sen tar a ele va ção da re ce i ta de ser vi ços, pelo
au men to dos va lo res co bra dos, em lo ca li da des que
o su por tem, sem afe tar a de man da e ob ser van do o
per fil só cio-eco nô mi co de sua cli en te la, ca rac te ri za -
do pela ba i xa ren da;
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2.5 – ava li ar a con ve niên cia e opor tu ni da de de
re a li zar es tu dos e pro por ações no sen ti do de di mi -
nu ir os cus tos na área meio, re for mu lan do seus pro -
ces sos in ter nos, com um su por te tec no ló gi co ade -
qua do, ob je ti van do dis po ni bi li zar mais re cur sos para 
a ati vi da de fi na lís ti ca da Insti tu i ção;

2.6– aper fe i ço ar o sis te ma de ava li a ção dos re -
sul ta dos (aten di men tos), le van do em con ta o va lor
so ci al e a im por tân cia para o co mer ciá rio de cada
ati vi da de de sen vol vi da;

2.7 – re co men dar aos De par ta men tos Re gi o -
na is dos Esta dos do Ce a rá, Espí ri to San to, Rio de
Ja ne i ro, São Pa u lo, Dis tri to Fe de ral, Ro ra i ma e To -
can tins que pro mo vam es tu dos com o in tu i to de es -
cla re cer as ra zões do ele va do cus to do aten di men to
ve ri fi ca do;

2.8 – ori en tar os De par ta men tos Re gi o na is no
sen ti do de re a li za rem pes qui sas a fim de men su rar
o grau de sa tis fa ção de sua cli en te la em re la ção aos 
ser vi ços e ins ta la ções ofer ta dos, pro cu ran do cor ri gir 
even tu a is fa lhas de tec ta das;

2.9 – di re ci o nar os re cur sos pro ve ni en tes da
con tri bu i ção para fis cal a pro je tos que se in si ram in -
te gral men te nas fi na li da des re gu la men ta res do ór -
gão, face à real pos si bi li da de de re du ção des ses re -
cur sos;

3 – es ta be le cer pra zo de 90 (no ven ta) dias
para que as en ti da des au di ta das pres tem in for ma -
ções ao Tri bu nal de Con tas acer ca do tra ta men to
dis pen sa do às re co men da ções pro pos tas.

1.2 – Aná li se

No ano de 1999, o Tri bu nal de Con tas da União
en vi ou ao Se na do Fe de ral di ver sas De ci sões so bre
au di to ri as ope ra ci o na is re a li za das no Sis te ma “S”.
Esse pro ce di men to en con tra am pa ro em nos sa Car ta 
Mag na. Con for me o sis te ma cons ti tu ci o nal bra si le i ro,
o Con gres so é a ins ti tu i ção ti tu lar do con tro le ex ter no,
sen do a ação fis ca li za tó ria re a li za da com o au xí lio da
Cor te de Con tas. Nes se con tex to, jus ti fi ca-se o en ca -
mi nha men to das de ci sões do Tri bu nal às Ca sas Le -
gis la ti vas.

As au di to ri as ope ra ci o na is con fi gu ram-se como
um im por tan te ins tru men to de po lí ti ca de pla ne ja -
men to no sen ti do de ava li ar a ação go ver na men tal
du ran te sua im ple men ta ção (con tro le con co mi tan te),
for ne cen do ele men tos para cor ri gir even tu a is fa lhas.
A com bi na ção en tre con tro le e pla ne ja men to con sis te 
em um dos pi la res da téc ni ca ad mi nis tra ti va mo der na
e deve, des se modo, ser in cen ti va da.

As au di to ri as nas re gi o na is do SENAC e SESC
re ve la ram que o ob je ti vo fi na lís ti co des sas ins ti tu i -
ções, qual seja, ser vir ao ci da dão, está sen do pre ju di -
ca do por uma sé rie de fa to res. Me di an te as De ci sões
nºs 545/99-TCU e 546/99-TCU, o Tri bu nal de Con tas
da União re co men da a ado ção de me di das pelo
SENAC e SESC a fim de sa nar es ses pro ble mas. A
Cor te de Con tas es ta be le ce, ain da, um pra zo de 90
dias para que as en ti da des au di ta das pres tem in for -
ma ções acer ca do tra ta men to dis pen sa do às re co -
men da ções pro pos tas.

Nes se Sen ti do, o di ag nós ti co da ação ad mi nis -
tra ti va, evi den ci a do pe las au di to ri as ope ra ci o na is de
que tra tam as De ci sões em tela, pos si bi li ta rá ao
SESC e SENAC a ado ção de me di das ad mi nis tra ti -
vas sa ne a do ras, vi san do ao apri mo ra men to dos ser -
vi ços ofe re ci dos ao pú bli co.

II – Voto

Di an te da aná li se aci ma ex pos ta, su ge re-se a
esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le que tome
co nhe ci men to das De ci sões nºs 545/99-TCU e
546/99-TCU acer ca das au di to ri as ope ra ci o na is no
SENAC e SESC e de li be re pelo ar qui va men to da ma -
té ria.

Sala de Re u niões, 18 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor – Ge -
ral do Althoff, – Tas so Ro sa do, – Val mir Ama ral –
Wel ling ton Ro ber to – Ri car do San tos – Edu ar do
Su plicy – Fre i tas Neto – João Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

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

..........................................................................
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LEI Nº 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998

Dis põe so bre o con tra to de tra ba lho 
por pra zo de ter mi na do e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

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

PARECER Nº 272, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 25, de 2000 (nº
485/2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, en ca mi nhan do có pia do
Acór dão nº 47/2000, bem como dos Re la -
tó ri os e Voto que o 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 Con ta gem-MG, nas áre as de con -
vê ni os, acor dos, ajus tes, ro yal ti es de pe -
tró leo, abran gen do os exer cí ci os de 1993 
a 1996 (TC nº 375.133/97-6).

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Por meio do Avi so nº 485-SGS-TCU, o Pre si -
den te do Tri bu nal de Con tas da União en ca mi nha ao
Pre si den te do Se na do Fe de ral có pia do Acór dão nº
047/2000, apro va do por aque la Cor te de Con tas, na
Ses são Ordi ná ria re a li za da, em 24-2-2000, pela Se -
gun da Câ ma ra, além de có pia do Re la tó rio e Voto que 
fun da men tam a de ci são.

Ao apre ci ar re la tó rio de au di to ria re a li za da na
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Con ta gem -MG, nas áre as de
con vê ni os, acor dos, ajus tes e ro yal ti es de pe tró leo,
pela Se cre ta ria de Con tro le Exter no no Esta do de Mi -
nas Ge ra is (SECEX-MG), abran gen do os exer cí ci os
fi nan ce i ros de 1993 a 1996, o Tri bu nal re sol veu, com
base no art. 58, in ci so II, da Lei nº 8.443, de 16 de ju -
lho de 1992 (lei or gâ ni ca do Tri bu nal), apli car mul ta no 
va lor de R$2.000,00 ao ex-Pre fe i to, Sr. Alta mir José
Fer re i ra. Ou tros sim, re sol veu fa zer de ter mi na ções à
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal, à CISET/MEC e à SECEX-MG.

No ti fi ca do, o res pon sá vel hou ve por bem so li ci -
tar o par ce la men to do va lor da mul ta em cin co ve zes
con se cu ti vas, sob ale ga ção de im pos si bi li da de de fa -
zer a qui ta ção da mul ta de uma só vez.

Tam bém a CISET/MEC so li ci ta pror ro ga ção, por 
ses sen ta dias, do pra zo de trin ta dias con ce di do pelo
Tri bu nal, para que fos se in for ma do do re sul ta do das
ges tões pro mo vi das a res pe i to do con vê nio
MEC/FNDE nº 2.793/94, fir ma do pelo Fun do Na ci o -
nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção com a men ci o -
na da Pre fe i tu ra.

Em ra zão do pro nun ci a men to do ór gão téc ni co
– SECEC-MG –, o Tri bu nal re sol veu: i) au to ri zar, com
fun da men to no art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, o par -
ce la men to da mul ta, na for ma so li ci ta da, es cla re cen -
do que so bre o sal do de ve dor de ve rão in ci dir os en -
car gos le ga is; ii) aler tar o res pon sá vel de que o não
re co lhi men to de qual quer das par ce las im pli ca o ven -
ci men to an te ci pa do do sal do de ve dor: iii) pror ro gar,
por trin ta dias, o pra zo so li ci ta do pela CISEX-MEC.

É o re la tó rio

II – Voto do Re la tor

A co mu ni ca ção que ora se exa mi na in se re-se
no con tex to das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
de exer cer a fis ca li za ção fi nan ce i ra, or ça men tá ria,
ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União, com au xí lio do
Tri bu nal de Con tas da União, con for me pre vis to nas
dis po si ções cons ti tu ci o na is dos arts. 70 e 71.

A au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Con ta gem – MG teve por ob je ti vo afe rir a re gu lar apli -
ca ção dos re cur sos re pas sa dos pela União, me di an te 
ter mo de Con vê nio fir ma do pelo Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to da Edu ca ção e a alu di da Pre fe i tu ra, 
res pal da da nas dis po si ções cons ti tu ci o na is do in ci so
VI do art. 71, que atri bui ao Tri bu nal:

”VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is -
quer re cur sos re pas sa dos pela União, me di -
an te con vê nio, acor do, ajus te ou ou tros ins -
tru men tos con ge ne res, a Esta do, ao Dis tri to
Fe de ral ou a Mu ni cí pio“.

Por sua vez, a apli ca ção da mul ta com fun da -
men to no in ci so II do art. 58 da Lei nº 8.443, de 1992,
pres su põe a de tec ção de ”ato pra ti ca do com gra ve in -
fra ção à nor ma le gal ou re gu la men tar de na tu re za
con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa -
tri mo ni al“, con for me es ti pu la o in di gi ta do dis po si ti vo.
Tam bém nes se caso, o tex to cons ti tu ci o nal não dá
mar gem a dú vi das, quan do, no in ci so VIII do mes mo
art. 71, con fe re com pe tên cia ao Tri bu nal para:

”VIII – apli car aos res pon sá ve is, em
caso de ile ga li da de de des pe sa ou ir re gu la -
ri da de de con tas, as san ções pre vis tas em
lei, que es ta be le ce rá, en tre ou tras co mi na -
ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa do
ao Erá rio. 

Di an te des sas con si de ra ções e ten do em vis ta
que se tra ta de mera co mu ni ca ção de ro ti na, que não
de man da qual quer pro vi dên cia des ta Co mis são, do
Se na do, ou do Con gres so Na ci o nal, o nos so voto é:

i) para que seja dada ciên cia ao Ple ná rio do Se -
na do da de ci são do Tri bu nal; e
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ii) pelo ar qui va men to do pro ces so, nos ter mos
do art. 133 do Re gi men to Inter no.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor –
Tas so Ro sa do – Fre i tas Neto – Albert Sil va – Wel -
ling ton Ro ber to – Fer nan do Ma tu sa lém – Ri car do
San tos – Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Val mir
Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

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

SEÇÃO IX
Da Fis ca li za ção Con tá bil

Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or -
ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e
das en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta,
quan to à le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de,
apli ca ção das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas,
será exer ci da pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te
con tro le ex ter no, e pelo sis te ma de con tro le in ter no
de cada Po der.

Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, que uti li ze,
ar re ca de, guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros,
bens e va lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res -
pon da, ou que, em nome des ta, as su ma obri ga ções
de na tu re za pe cu niá ria."

Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con -
gres so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri -
bu nal de Con tas da União, ao qual com pe te:
....................................................................................

VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur -
sos re pas sa dos pela União me di an te con vê nio,
acor do, ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a 
Esta do, ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;
....................................................................................

VIII – apli car aos res pon sá ve is, em caso de ile -
ga li da de de des pe sa ou ir re gu la ri da de de con tas, as 
san ções pre vis tas em lei, que es ta be le ce rá, en tre
ou tras co mi na ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u -
sa do ao Erá rio;
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 26. Em qual quer fase do pro ces so, o Tri bu -

nal po de rá au to ri zar o re co lhi men to par ce la do da im -
por tân cia de vi da, na for ma es ta be le ci da no re gi men to 
in ter no, in ci din do so bre cada par ce la os cor res pon -
den tes acrés ci mos le ga is.

Pa rá gra fo úni co. A fal ta de re co lhi men to de qual -
quer par ce la im por ta rá no ven ci men to an te ci pa do do
sal do de ve dor.
....................................................................................

Art. 58. O Tri bu nal po de rá apli car mul ta de
Cr$42.000.000,00 (qua ren ta e dois mi lhões de cru ze i -
ros), ou va lor equi va len te em ou tra mo e da que ve nha
a ser ado ta da como mo e da na ci o nal, aos res pon sá -
ve is por:
....................................................................................

II  – ato pra ti ca do com gra ve in fra ção à nor ma le -
gal ou re gu la men tar de na tu re za con tá bil, fi nan ce i ra,
or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al;
....................................................................................

PARECER Nº 273, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 59, de 2000 (nº
1.683/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da 
De ci são nº 218/2000, bem como dos Re la -
tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
au di to ria re a li za da no Tri bu nal Re gi o nal
Ele i to ral no Esta do de Ro ra i ma, na área
de pes so al, abran gen do o pe río do de
1º-1-94 a 9-8-96 (TC nº 825.202/96-5)

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Por meio do Avi so nº 1.683-SGS-TCU, o Pre si -
den te do Tri bu nal de Con tas da União en ca mi nha ao
Pre si den te do Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
218/2000, apro va da pelo Ple ná rio da que la Cor te de
Con tas na Ses são Ordi ná ria re a li za da em 5-4-00,
além de có pia do Re la tó rio e Voto que fun da men tam
a de ci são. Ao apre ci ar re la tó rio de au di to ria re a li za da
no Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Ro ra i ma–RR, na
área de pes so al, pela Se cre ta ria de Con tro le Exter no
no Esta do de Ro ra i ma (SECEX-RR), abran gen do o
pe río do en tre 1º-1-94 e 9-8-96, o Tri bu nal re sol veu,
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após ou vir as ale ga ções de de fe sa dos or de na do res
de des pe sas, Srs. Ju ran dir Oli ve i ra Pas co al e Ro bé -
rio Nu nes dos Anjos, pro ce der a di ver sas re co men da -
ções aos men ci o na dos res pon sá ve is (fls. 2, su bi tem
8.1, alí ne as a a h, com vis tas à fiel ob ser vân cia da le -
gis la ção vi gen te.

Ou tros sim, re sol veu pro ce der a de ter mi na ções
ao con tro le in ter no do men ci o na do Tri bu nal (su bi tem
8.2, alí ne as a e b) e à SECEX/RR. Esta úl ti ma, para
que in clu ís se a uni da de or ça men tá ria fis ca li za da no
pró xi mo Pla no de Au di to ria (su bi tem 8.3).

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

A co mu ni ca ção que ora se exa mi na in se re-se
no con tex to das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
de exer cer a fis ca li za ção fi nan ce i ra, or ça men tá ria,
ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União, com au xí lio do
Tri bu nal de Con tas da União, con for me pre vis to nas
dis po si ções cons ti tu ci o na is dos arts. 70 e 71.

A au di to ria re a li za da no Tri bu nal Re gi o nal Ele i -
to ral de Ro ra i ma-RR teve por ob je ti vo afe rir a re gu lar
ob ser vân cia das nor mas ati nen tes a pes so al, pre vis -
tas na Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, e al -
te ra ções pos te ri o res.

Em ra zão das im pro pri e da des ob ser va das, o
Tri bu nal, no do mí nio de sua com pe tên cia le gal e re gi -
men tal, pro ce deu às re co men da ções pre vis tas nas
dis po si ções do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.443, de 16
de ju lho de 1992, ip sis ver bis:

Art. 41.  .................................................
.............................................................
”§ 2º O Tri bu nal co mu ni ca rá às au to ri -

da des com pe ten tes dos po de res da União o 
re sul ta do das ins pe ções e au di to ri as que re -
a li zar, para as me di das sa ne a do ras das im -
pro pri e da des e fal tas iden ti fi ca das“. Di an te
des sas con si de ra ções e ten do em vis ta que
se tra ta de mera co mu ni ca ção de ro ti na,
que não de man da qual quer pro vi dên cia
des ta Co mis são, do Se na do, ou do Con -
gres so Na ci o nal, o nos so voto é:

i) por que seja dada ciên cia ao Ple ná rio do Se -
na do da de ci são do Tri bu nal; 

ii) pelo ar qui va men to do pro ces so, nos ter mos
do art. 133 do Re gi men to Inter no.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. –  Ney Su -
as su na, Pre si den te -  Mo re i ra Men des, Re la tor - Tas so
Ro sa do – Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Wel ling ton
Ro ber to – Fer nan do Ma tu sa lém – Ri car do San tos –
Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

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.

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

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as. 

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

SEÇÃO IV
Fis ca li za ção de Atos e Con tra tos

Art. 41. Para as se gu rar a efi cá cia do con tro le e
para ins tru ir o jul ga men to das con tas, o Tri bu nal efe tu a -
rá a fis ca li za ção dos atos de que re sul te re ce i ta ou des -
pe sa, pra ti ca dos pe los res pon sá ve is su je i tos à sua ju -
ris di ção, com pe tin do-lhe, para tan to, em es pe ci al:

..........................................................................
§ 2º O Tri bu nal co mu ni ca rá às au to ri da des com -

pe ten tes dos po de res da União o re sul ta do das ins pe -
ções e au di to ri as que re a li zar, para as me di das sa ne -
a do ras das im pro pri e da des e fal tas iden ti fi ca das.

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

PARECER Nº 274, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 88, de 2000 (nº
2.835/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia
do Acór dão nº 243/2000, bem como dos
Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so -
bre au di to ria re a li za da na Fun da ção Esta -
du al de Cul tu ra do Ama pá – FUDECAP, re -
fe ren te a pro ce di men tos ado ta dos nas áre -
as de con vê ni os, acor dos, ajus tes, li ci ta -
ções, con tra tos, acom pa nha men to e exe -
cu ção, pela ad mi nis tra ção es ta du al, de
pro gra mas fe de ra is (TC nº 929.343/98 – 0) 

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I  –  Re la tó rio

Por meio do Avi so nº 2.835 – SGS – TCU, o Pre -
si den te do Tri bu nal de Con tas da União en ca mi nha ao 
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Pre si den te do Se na do Fe de ral có pia do Acór dão nº
243/2000, apro va do por aque la Cor te de Con tas na
Ses são Ordi ná ria re a li za da em 16-5-00, pela Pri me i ra 
Câ ma ra, além de có pia do Re la tó rio e Voto que fun -
da men tam a de ci são.

Ao apre ci ar re la tó rio de au di to ria re a li za da na
Fun da ção Esta du al de Cul tu ra do Ama pá, nas áre as
de con vê ni os, acor dos, ajus tes, li ci ta ções, con tra tos,
acom pa nha men to e exe cu ção, pela Se cre ta ria de
Con tro le Exter no no Esta do do Ama pá (SECEX –
AP), abran gen do os ter mos ce le bra dos en tre 1º -1-96
a 30-11-98, o Tri bu nal re sol veu, com base no art. 58,
in ci sos II e III, da Lei nº 8.443, de 16 de ju lho de 1992
(lei or gâ ni ca do Tri bu nal), apli car mul ta no va lor de
R$3.000,00 ao Sr. João Alcin do Cos ta Mi lho mem.

A apli ca ção da mul ta de cor reu da inob ser vân -
cia, na ges tão de re cur sos re pas sa dos pela União,
das dis po si ções da lei de li ci ta ções (Lei nº 8.666/93) e
da Instru ção Nor ma ti va da Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal IN/STN nº 1/97). Ou tros sim, re sol veu o Tri bu -
nal: i) au to ri zar, des de logo, a co bran ça ju di ci al da
mul ta, caso não fos se re co lhi da no pra zo de ter mi na -
do de quin ze dias; ii) de ter mi nar à Fun de cap o fiel
cum pri men to da Lei nº 8.666/93 e da Instru ção Nor -
ma ti va da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal nº 1/97,
quan do da uti li za ção de re cur sos fe de ra is pro ve ni en -
tes de con vê ni os.

É o re la tó rio.

II  –  Voto do Re la tor

A co mu ni ca ção ora em exa me in se re – se no
con tex to das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal de
exer cer a fis ca li za ção fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope -
ra ci o nal e pa tri mo ni al da União, com au xí lio do Tri bu -
nal de Con tas da União, con for me pre vis to nas dis po -
si ções cons ti tu ci o na is dos arts. 70 e 71.

A au di to ria re a li za da na Fun da ção Esta du al de
Cul tu ra do Ama pá teve por ob je ti vo afe rir a re gu lar
apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos pela União, me di -
an te ter mo de Con vê nio fir ma do com a Co or de na do -
ria de Ser vi ços Ge ra is do Mi nis té rio da Cul tu ra, res -
pal da da nas dis po si ções cons ti tu ci o na is do in ci so VI
do art. 71, que atri bui ao Tri bu nal:

“VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is -
quer re cur sos re pas sa dos pela União, me di -
an te con vê nio, acor do, ajus te ou ou tros ins -
tru men tos con gê ne res, a Esta do, ao Dis tri to
Fe de ral ou a Mu ni cí pio“.

Por sua vez, a apli ca ção da mul ta com fun da -
men to nos in ci sos II e III do art. 58 da Lei nº 8.443, de

1992, pres su põe a de tec ção de ”ato pra ti ca do com
gra ve in fra ção à nor ma le gal ou re gu la men tar de na -
tu re za con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal
e pa tri mo ni al“, bem como ”ato de ges tão ile gí ti mo ou
an ti e co nô mi co de que re sul te in jus ti fi ca do dano ao
Erá rio“, con for me es ti pu lam os in di gi ta dos dis po si ti -
vos. Tam bém, nes se caso, o tex to cons ti tu ci o nal não
dá mar gem a dú vi das, quan do, no in ci so VIII do mes -
mo art. 71, con fe re com pe tên cia ao Tri bu nal para:

“VIII – apli car aos res pon sá ve is, em
caso de ile ga li da de de des pe sa ou ir re gu la -
ri da de de con tas, as san ções pre vis tas em
lei, que es ta be le ce rá, en tre ou tras co mi na -
ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa do
ao erá rio“.

Di an te des sas con si de ra ções e ten do em vis ta
que se tra ta de mera co mu ni ca ção de ro ti na, que não
de man da qual quer pro vi dên cia des ta Co mis são, do
Se na do, ou do Con gres so Na ci o nal, o nos so voto é:

i) por que seja dada ciên cia ao Ple ná rio do Se na -
do da de ci são do Tri bu nal;  ii) pelo ar qui va men to do pro -
ces so nos ter mos do art. 133 do Re gi men to Inter no.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. –  Ney
Su as su na, Pre si den te –  Mo re i ra Men des, Re la tor –
Tas so Ro sa do – Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Wel -
ling ton Ro ber to – Fer nan do Ma tu sa lém – Ri car do
San tos – Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Val mir
Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

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

SEÇÃO IX

Da Fis ca li za ção Con tá bil 
Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

Art. 70. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça -
men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à 
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.

Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca, pú bli ca ou pri va da, que uti li ze,
ar re ca de, guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros,
bens e va lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res -
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pon da, ou que, em nome des ta, as su ma obri ga ções
de na tu re za pe cu niá ria.

Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres -
so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:
....................................................................................

VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur sos 
re pas sa dos pela União me di an te con vê nio, acor do,
ajus te ou ou tros ins tru men tos con gê ne res, a Esta do,
ao Dis tri to Fe de ral ou a Mu ni cí pio;
....................................................................................

VIII – apli car aos res pon sá ve is, em caso de ile -
ga li da de de des pe sa ou ir re gu la ri da de de con tas, as
san ções pre vis tas em lei, que es ta be le ce rá, en tre ou -
tras co mi na ções, mul ta pro por ci o nal ao dano ca u sa -
do ao Erá rio;
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 58. O Tri bu nal po de rá apli car mul ta de

Cr$42.000.000,00 (qua ren ta e dois mi lhões de cru ze i -
ros), ou va lor equi va len te em ou tra mo e da que ve nha
a ser ado ta da como mo e da na ci o nal, aos res pon sá -
ve is por:
....................................................................................

II – ato pra ti ca do com gra ve in fra ção à nor ma le -
gal ou re gu la men tar de na tu re za con tá bil, fi nan ce i ra,
or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al;

III – ato de ges tão ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co de 
que re sul te in jus ti fi ca do dano ao Erá rio;
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 de JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 275, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 112, de 2000 (nº
3.670/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 170, de 2000, 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 Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do do
Ama zo nas, den tro do Pro gra ma de Ação
na Área da Sa ú de – Di ag nós ti co.

Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le o Avi so nº 3.670-SGS-TCU, de 13 de ju nho de
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da
União en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci -
são nº 170, de 2000, to ma da pela 1ª Câ ma ra da -
que la Insti tu i ção, re fe ren te à Au di to ria re a li za da na
Se cre ta ria de Sa ú de do Esta do do Ama zo nas – Pro -
ces so nº 010.961/1999-2. Re a li za da pela
SECEX/AM, a re fe ri da Au di to ria in te gra o Pro gra ma
de Ação na Área da Sa ú de – Di ag nós ti co.

Os do cu men tos sob aná li se fo ram en ca mi nha -
dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co -
nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen -
do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de
en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta
Casa.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral, em 4 de ju lho de 2000, onde foi pro to co la do 
como Avi so nº 112, de 2000, e en ca mi nha do à Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 18 de
agos to de 2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria

A Au di to ria abran geu a Se cre ta ria da Sa ú de do
Esta do do Ama zo nas e ou tros ór gãos e en ti da des
que atu am na área da sa ú de no Esta do do Ama zo nas. 
A Pri me i ra Câ ma ra do TCU, di an te das ra zões ex pos -
tas pelo Mi nis tro-Re la tor, Hum ber to Gu i ma rães Sou -
to, de ci diu pro ce der vá ri as de ter mi na ções e re co men -
da ções às se guin tes au to ri da des e en ti da des: Se cre -
tá rio Esta du al de Sa ú de do Ama zo nas, Co mis são
Inter ges to res Bi par ti te do Esta do do Ama zo nas –
CIB/AM, Con se lho Esta du al de Sa ú de, Se cre tá rio
Mu ni ci pal da Sa ú de de Ma na us, Con se lho Mu ni ci pal
de Sa ú de de Ma na us, De par ta men to de Con tro le,
Ava li a ção e Au di to ria do Mi nis té rio da Sa ú de –
DCAA/MS, Ser vi ço de Au di to ria do Nú cleo Esta du al
do Mi nis té rio da Sa ú de, Escri tó rio de Ne gó ci os da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral no Ama zo nas e Co or de na -
ção Re gi o nal da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de –
FUNASA/AM.
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II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na -
ci o nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re pelo ar -
qui va men to do pro ces so.

Não obs tan te, ten do em vis ta o lon go pra zo de -
cor ri do des de a pu bli ca ção da De ci são nº 170, de
2000, su ge ri mos o en vio de ofí cio ao Tri bu nal de Con -
tas da União, so li ci tan do in for ma ções so bre a im ple -
men ta ção das de ter mi na ções e re co men da ções fe i -
tas por aque la Cor te, as sim como dos re sul ta dos al -
can ça dos.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Val mir Ama ral, Re la tor –
Tas so Ro sa do – Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Wel -
ling ton Ro ber to – Fer nan do Ma tu sa lém – Ri car do
San tos – Edu ar do Su plicy – Luiz Ota vio.

PARECER Nº 276, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 32, de 1999 (nº
990/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, en ca mi nhan do có pia da De ci -
são nº 651/99, bem como dos Re la tó rio e
Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria 
de de sem pe nho re a li za da no Iba ma com
o ob je ti vo de iden ti fi car even tu a is fa lhas
no pro ces so de ar re ca da ção, para a im -
ple men ta ção de me di das ten den tes ao
aper fe i ço a men to do sis te ma de co bran ça 
das re ce i tas da que la Au tar quia (TC nº
930.263/98-7)

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

O Tri bu nal de Con tas da União (TCU) en ca mi -
nhou ao Se na do Fe de ral, por meio do Avi so nº
990-SGS – TCU, có pia da De ci são nº 651/99, ado ta -
da por seu Ple ná rio em 22-9-99 e dos re la tó rio e voto
que a sub si di am. O ob je to da de ci são é uma au di to ria
de de sem pe nho re a li za da no Insti tu to Bra si le i ro do
Meio Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is –
IBAMA, com o ob je ti vo de iden ti fi car even tu a is fa lhas
no pro ces so de ar re ca da ção de suas re ce i tas.

No Se na do Fe de ral, a ma té ria foi au tu a da como
Avi so nº 32, de 1999, sen do en ca mi nha da a esta Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le (CFC) em vir tu de

de dis po si ções re gi men ta is.¹ No âm bi to da CFC, o
pro ces so foi a nós dis tri bu í do em 25-11-99, com vis -
tas à ela bo ra ção do pre sen te pa re cer.

O Tri bu nal in for ma que o tra ba lho de au di to ria
em apre ço in te gra o Pro je to de Co o pe ra ção Téc ni ca
TCU – Re i no Uni do, que as pi ra de sen vol ver téc ni cas
de au di to ria nas áre as de edu ca ção, sa ú de e meio
am bi en te. Tal Pro je to é fi nan ci a do pelo De part ment
for Inter na ti o nal De ve lop ment, do Re i no Uni do.

O es co po da au di to ria foi a iden ti fi ca ção de es -
tran gu la men tos no pro ces so de co bran ça dos dé bi tos 
da Enti da de e das opor tu ni da des de me lho ri a dos pro -
ce di men tos com o fito de in cre men tar a efe ti vi da de da 
sis te má ti ca de co bran ça.

Vale tra zer à ba i la a mag ni tu de dos mon tan tes
ar re ca da dos ano a ano pelo IBAMA. Da dos con ti dos
no Re la tó rio do TCU in for mam que, em 1997, fo ram
ar re ca da dos R$66,6 mi lhões, dis tri bu í dos en tre 121
mo da li da des de re ce i ta. A au di to ria en fo cou ba si ca -
men te as re ce i tas pro ve ni en tes de au tos de in fra ção,
ca das tra men tos, re gis tros e li cen ças, que per fa zem
mais da me ta de do to tal de en tra das.

A fim de pos si bi li tar um acom pa nha men to mais
efi caz da ar re ca da ção da Enti da de, o Tri bu nal, con -
tan do com o au xí lio de ser vi do res da Su pe rin ten dên -
cia do IBAMA em Bra sí lia, for mu lou uma sé rie de in di -
ca do res de de sem pe nho, dos qua is se des ta cam:

a) Dé bi tos co bra dos/Dé bi tos lan ça dos
(para pe na li da des pe cu niá ri as);

b) Dé bi tos qui ta dos/Dé bi tos co bra dos
(para pe na li da des pe cu niá ri as);

c) Nú me ro de con tri bu in tes pa gan -
tes/Nú me ro de con tri bu in tes ca das tra dos;

d) Va lo res ar re ca da dos/Con tri bu in tes
ca das tra dos;

e) Tem po mé dio de per ma nên cia do
re cur so na Su pe rin ten dên cia;

f) Tem po mé dio de per ma nên cia do re -
cur so na Pre si dên cia.

Vi san do à efe ti va im plan ta ção des se ins tru -
men to de ava li a ção, o IBAMA deve es ta be le cer me -
tas ao mes mo tem po re a lis tas e de sa fi a do ras, bus -
can do o aper fe i ço a men to con tí nuo de suas ati vi da -
des. Para acom pa nhar a evo lu ção des ses in di ca do -
res, bem como a im plan ta ção das de ma is re co men -
da ções, o Tri bu nal pro pôs à Enti da de a in di ca ção de 
um gru po de con ta to de au di to ria, res pon sá vel pelo
in ter câm bio de in for ma ções com o TCU e o Con tro le 
Inter no.
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No de cor rer dos tra ba lhos de au di to ria, fo ram
ve ri fi ca das di ver sas fa lhas, que po dem ser agru pa das 
em qua tro itens: er ros na emis são de au tos de in fra -
ção, in con sis tên ci as no Sis te ma de Infor ma ção, ex -
ces so de ins tân ci as re cur sa is ad mi nis tra ti vas e de sa -
tu a li za ção dos ca das tros uti li za dos pelo IBAMA.

Em re la ção aos au tos de in fra ção, cum pre as si -
na lar que as pe na li da des pe cu niá ri as res pon dem por
cer ca de 15% da ar re ca da ção to tal da Enti da de (re ce -
i ta da or dem de R$9 mi lhões em 1997). Sem em bar -
go, o ele va do nú me ro de au tos de in fra ção emi ti dos
com in cor re ções com pro me te o apor te des ses re cur -
sos, por ve zes in vi a bi li zan do a co bran ça. Para se ter
uma idéia, es ti ma ti vas da área ju rí di ca do IBAMA in di -
cam que ao re dor de 80% dos au tos têm sua co bran -
ça in vi a bi li za da em vir tu de des ses per cal ços, o que
se con fi gu ra um evi den te dis pa ra te.

Di an te dis so, o Tri bu nal en ten deu opor tu no re -
co men dar a re a li za ção de tre i na men tos es pe cí fi cos
para os agen tes fis ca li za do res, in ten tan do re du zir o
vo lu me des pro po si ta do de er ros de pre en chi men to.

Por ou tro lado, a equi pe de au di to ria de tec tou
a pou ca con fi a bi li da de das in for ma ções ge ra das
pelo SISARR – Sis te ma Infor ma ti za do de Arre ca da -
ção de Re ce i tas, em im plan ta ção des de 1997. A
prin ci pal fun ção des se Sis te ma é o con tro le da ar re -
ca da ção e co bran ça de dé bi tos, es tan do dis po ní vel
em to das as Su pe rin ten dên ci as. Ade ma is, o Sis te ma 
tam bém evi den ci ou in con sis tên ci as nos re gis tros de
tra mi ta ção pro ces su al. A ação de con tro le efe tu a da
pelo TCU deu-se no sen ti do de re co men dar que o
IBAMA man te nha cri te ri o so re gis tro de to das as mo -
vi men ta ções de pro ces sos, ini bin do as de fi ciên ci as
das in for ma ções.

Ou tro pro ble ma ob ser va do re fe re-se ao re gis -
tro com pul só rio de pes so as na tu ra is e ju rí di cas no
Ca das tro Téc ni co Fe de ral de Ati vi da des e Instru -
men tos de De fe sa Ambi en tal e no Ca das tro Téc ni -
co Fe de ral de Ati vi da des Po ten ci al men te Po lu i do -
ras ou Uti li za do ras de Re cur sos Ambi en ta is. Em
re la ção ao pri me i ro, o TCU in for ma que não há
uma cla ra de fi ni ção nor ma ti va das re ce i tas pas sí -
ve is de se rem co bra das em ra zão da ma nu ten ção
ca das tral, acres cen do que a re gu la men ta ção atu al 
isen ta de qual quer ônus a en ti da de ple i te an te ao
ca das tra men to.

No que con cer ne ao se gun do Ca das tro, cons -
ta ta-se que exis te um uni ver so ex pres si vo de po ten -
ci a is con tri bu in tes não ca das tra dos. A in cor po ra ção
de ou tras ba ses dis po ní ve is no Go ver no Fe de ral po -

de ria adi ci o nar cer ca de 680 mil con tri bu in tes,
mais de cin co ve zes o nú me ro atu al de re gis tros.
Impor ta as se rir que exis te a pre vi são de no fu tu ro
esse Ca das tro se tor nar a ma i or fon te de re ce i tas
do IBAMA. O Tri bu nal es ti ma que a ar re ca da ção
po de ria ele var-se dos atu a is R$15,2 mi lhões para
apro xi ma da men te R$80 mi lhões. Nes se sen ti do, o 
Tri bu nal re co men dou ao IBAMA que dê con ti nu i -
da de às ne go ci a ções jun to ao Mi nis té rio do Meio
Ambi en te para de fi ni ção do ins tru men to le gal que
per mi ti rá a co bran ça das ta xas de re gis tro e que
im ple men te sis te má ti cas de atu a li za ção das ba ses 
de da dos de con tri bu in tes po ten ci a is, pro vi den ci -
an do in ves ti men to em hard wa re e re es tru tu ra ção
or ga ni za ci o nal com pa tí vel com a efe ti va im plan ta -
ção des sas no vas ba ses ca das tra is.

Fi nal men te, im pen de con si de rar a ques tão da
mul ti pli ci da de de ins tân ci as re cur sa is ad mi nis tra ti -
vas. O qua dro atu al mos tra um ex ces so de ins tân ci -
as para in ter po si ção e jul ga men to de re cur sos. As
co bran ças po dem ser ques ti o na das em três ins tân -
ci as ad mi nis tra ti vas, além de pos sí ve is re cur sos ao
Mi nis té rio do Meio Ambi en te e ao Co na ma. Essa si -
tu a ção tor na-se mais gra ve ao se exa mi nar o tem po
mé dio de per ma nên cia de re cur sos pen den tes de
apre ci a ção na Enti da de. O Tri bu nal cons ta tou que
es ses pra zos são mu i to di la ta dos, além de va ri a rem
de for ma sig ni fi ca ti va nas di ver sas Su pe rin ten dên ci -
as es ta du a is ana li sa das. Infor mou-se, ain da, que se
en con tra vam pen den tes, à épo ca da au di to ria, re -
cur sos no mon tan te de R$63,6 mi lhões, su ge rin do
que a agi li za ção dos pro ce di men tos le va rá a um au -
men to efe ti vo da ar re ca da ção. Com efe i to, o TCU re -
co men dou ao IBAMA que es tu de a pos si bi li da de de
re du ção no nú me ro de ins tân ci as re cur sa is e con si -
de re a con ve niên cia de es ta be le cer, como con di ção
para ad mis são dos re cur sos, o de pó si to da mul ta,
ou de al gu ma fra ção des sa, com a fi na li da de de eli -
dir a in ter po si ção de re cur sos me ra men te pro te la tó -
ri os.

II – Voto

Di an te das con si de ra ções es po sa das, so mos
por que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
tome ciên cia da De ci são nº 651/99, do Tri bu nal de
Con tas da União, so bre au di to ria de de sem pe nho
re a li za da no pro ces so de ar re ca da ção do IBAMA,
en vie có pia des te Pa re cer à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, para ciên -
cia da ma té ria por par te da Co mis são res pon sá vel
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pela alo ca ção dos re cur sos pú bli cos fe de ra is, e de li -
be re pelo ar qui va men to da ma té ria.

Sala das Co mis sões, 25 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor –
Tas so Ro sa do – Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Wel -
ling ton Ro ber to – Fer nan do Ma tu sa lém – Ri car do
San tos – Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Val mir
Ama ral.

Com re fe rên cia às re co men da ções
cons tan tes dos pa re ce res re la ti vos aos Avi -
sos nº 32, de 1999, e nº 112, de 2000, a
Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces -
sá ri as no sne ti do de que se jam aten di das.

PARECER Nº 277, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 21, de 1999 (nº
252/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, que en ca mi nha o ”Re la tó rio
Anu al das Ati vi da des do TCU“, re fe ren te
ao exer cí cio de 1998.

Re la tor ad hoc: Se na dor Fre i tas Neto

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le o Avi so nº 21, de 1999, me di an te o qual o TCU – Tri -
bu nal de Con tas da União – en ca mi nha ao Se na do
Fe de ral ”Re la tó rio Anu al das Ati vi da des do TCU“, re -
fe ren te ao exer cí cio de 1998.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi nha -
dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe -
ci men to, se guin do o pro ce di men to pres cri to no § 4º
do art. 71, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do e pro to co la do
nes te Se na do Fe de ral em 13 de abril de 1999 e en ca -
mi nha do à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le –
CFC em 14 de abril de 1999.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, opi na mos que a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to da
pre sen te ma té ria e de li be re pelo ar qui va men to do
pro ces so.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca – Re -
la tor – Fre i tas Neto, Re la tor ad hoc – Fer nan do Ma -
tu sa lém – Luiz Otá vio – Alber to Sil va – Wel ling ton
Ro ber to – Ri car do San tos – Edu ar do Su plicy –
Val mir Ama ral – Tas so Ro sa do.

PARECER Nº 278, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 23, de 1999 (nº
478/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas 
da União, que en ca mi nha o “Re la tó rio
das Ati vi da des do TCU”, re fe ren te ao
exer cí cio de 1998.

Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz Otá vio

I  –  Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le o Avi so nº 23, de 1999, me di an te qual o TCU  –  Tri -
bu nal de Con tas da União  –  en ca mi nha ao Se na do
Fe de ral “Re la tó rio de Ati vi da des do TCU”, re fe ren te
ao exer cí cio de 1998.

Os do cu men tos em co men to fo ram en ca mi nha -
dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe -
ci men to, se guin do o pro ce di men to pres cri to no § 4º
do art. 71, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do e pro to co la do
nes te Se na do Fe de ral em 6 de ju nho de 1999 e en ca -
mi nha do à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le –
CFC em 8 de ju nho de 1999.

II  –  Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, opi na mos que a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to da
pre sen te ma té ria e de li be re pelo ar qui va men to do
pro ces so.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. –  Ney Su -
as su na, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor (ad hoc) –
Fer nan do Ma tu sa lém – Fre i tas Neto – Alber to Sil va
– Wel ling ton Ro ber to – Ri car do San tos – Edu ar do
Su plicy – Val mir Ama ral – Tas so Ro sa do.

PARECER Nº 279, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 20, de 2000 (nº
331/2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, en ca mi nhan do có pia da De -
ci são nº 75/2000, bem como dos 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 Ca ra ca raí-RR, a res pe i to de su pos tas
ir re gu la ri da des ocor ri das em li ci ta ções,
con tra tos e con vê ni os fir ma dos en tre di -
ver sos ór gãos/en ti da des fe de ra is e aque -
la Pre fe i tu ra (TC nº 001.708/99-6)

Re la tor ad hoc: Se na dor Tas so Ro sa do
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I – Intro du ção

I.1. His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le

o Avi so nº 331-SGS-TCU, de 21 de fe ve re i ro de 2000,
me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União – TCU
en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
075/2000, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti tu i ção, re -
fe ren tes à Au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de 
Ca ra ca raí, Esta do de Ro ra i ma.

A De ci são em co men to foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
se guin do o pro ce di men to que vem sen do ul ti ma men -
te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar có pia de
to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

A Au di to ria foi re a li za da pela SECEX/RR, por
amos tra gem, no pe río do de 1º a 5-2-99, em cum pri -
men to ao Pla no de Au di to ria do TCU para o pri me i ro
se mes tre da que le ano. Abran geu a aná li se de uma
amos tra de 7 (sete) con vê ni os fir ma dos pela Pre fe i tu -
ra de Ca ra ca raí/RR com di ver sos ór gãos da Admi nis -
tra ção Fe de ral.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do nes te Se na do
Fe de ral em 2 de mar ço de 2000, onde foi pro to co la do
como Di ver sos nº 20, de 2000, e en ca mi nha do à Co -
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 3 de
mar ço de 2000.

I.2. Aná li se da Ma té ria
A Au di to ria de tec tou vá ri as ir re gu la ri da des na

ges tão dos re cur sos trans fe ri dos pelo Go ver no Fe de -
ral ao Mu ni cí pio, con for me cons ta do Re la tó rio da
equi pe téc ni ca do Tri bu nal. Ao ana li sar a ma té ria, no
en tan to, o Tri bu nal re sol veu aca tar par ci al men te as
ra zões de jus ti fi ca ti va apre sen ta das pelo res pon sá -
vel, con si de ran do tra tar-se de fa lhas for ma is de que
não re sul ta ram da nos ao Erá rio. Des sa for ma, de ci diu 
o Tri bu nal ape nas por in for mar ao Pre fe i to de Ca ra ca -
raí/RR os dis po si ti vos le ga is des cum pri dos e aler tá-lo 
para a obri ga to ri e da de de sua ob ser vân cia.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, opi na mos
que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le dela tome 
co nhe ci men to e de li be re pelo ar qui va men to do pro -
ces sa do.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Tas so Ro sa do, Re la tor ad
hoc – Fer nan do Ma tu sa lém – Fre i tas Neto – Alber -
to Sil va – We ling ton Ro ber to – Ri car do San tos –
Edu ar do Su plicy – Luiz Otá vio – Val mir Ama ral.

PARECER Nº 280, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 45, de 2000 (nº
1.288/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da 
De ci são nº 66/2000, bem como dos 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 Be lém-PA, nas áre as de con vê ni os, 
acor dos, ajus tes, li ci ta ções e con tra tos
(TC nº 930.152/98-0)

Re la tor ad hoc: Se na dor Fre i tas Neto

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le o Avi so nº 1.288-SGS-TCU, de 29-3-2000, me -
di an te o qual o TCU – Tri bu nal de Con tas da União
– en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são
nº 66/2000 ado ta da pela Pri me i ra Câ ma ra da que la
Insti tu i ção, re fe ren te à au di to ria re a li za da na Pre fe i -
tu ra Mu ni ci pal de Be lém – PA.

Os do cu men tos sob apre ci a ção fo ram en ca mi -
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co -
nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen -
do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en -
vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

A au di to ria foi re a li za da pela SECEX/PA, em
1998, nas áre as de con vê ni os, acor dos, ajus tes, li ci -
ta ções e con tra tos, aten den do ao Pla no de Au di to ria
para o se gun do se mes tre de 1998, com a fi na li da de
de ve ri fi car a re gu la ri da de dos atos re fe ren tes à apli -
ca ção dos re cur sos con ve ni a dos com a União.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do nes ta Casa, em
3 de abril de 2000, e en ca mi nha do à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le – CFC – em 5-4-2000.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
A au di to ria cons ta tou a ocor rên cia de di ver sas

fa lhas de ca rá ter subs tan ti vo, com in dí ci os de gra ves
in fra ções às nor mas de ad mi nis tra ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria, que re sul ta ram em:

a) con ver são do pro ces so de au di to ria em To -
ma da de Con tas Espe ci al, con for me pre vê o art. 47
da Lei nº 8.443, de 16 de ju nho de 1992, para fins de
ci ta ção dos res pon sá ve is para apre sen ta rem ale ga -
ções de de fe sa ou re co lhe rem aos co fres pú bli cos a
im por tân cia de R$42.731,68, no pra zo de quin ze
dias, con ta dos da data de ci ta ção;

Maio  de  2001 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 8 08251



b) re co men da ções di ver sas ao Pre fe i to Mu ni ci -
pal com vis tas à fiel ob ser vân cia do cum pri men to das
nor mas que re gem a apli ca ção dos re cur sos pú bli cos
da União, em es pe ci al da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº
4.320/64.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na -
ci o nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re pelo ar -
qui va men to do pro ces so.

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ney
Su as su na, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca, Re -
la tor – Fre i tas Neto, Re la tor ad hoc – Fer nan do Ma -
tu sa lém – Luiz Otá vio – Alber to Sil va – Wel ling ton
Ro ber to – Ri car do San tos – Edu ar do Su plicy –
Val mir Ama ral – Tas so Ro sa do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

..........................................................................
Art. 47. Ao exer cer a fis ca li za ção, se con fi gu ra da 

a ocor rên cia de des fal que, des vio de bens ou ou tra ir -
re gu la ri da de de que re sul te dano ao Erá rio, o Tri bu nal 
or de na rá, des de logo, a con ver são do pro ces so em
to ma da de con tas es pe ci al, sal vo a hi pó te se pre vis ta
no art. 93 des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O pro ces so de to ma da de con -
tas es pe ci al a que se re fe re este ar ti go tra mi ta rá em
se pa ra do das res pec ti vas con tas anu a is.

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

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 281, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 53, de 2000 (nº
1.514/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 221/2000, re fe ren te à au di -
to ria ope ra ci o nal re a li za da no De par ta -
men to Re gi o nal do Ser vi ço So ci al da
Indús tria no Pa ra ná – PR.

Re la tor ad hoc: Se na dor Fer nan do Ma tu sa lém

I  –  Re la tó rio

I.1  –  His tó ri co
Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -

le o Avi so nº 1.288 – SGS – TCU, de 7-4-00, me di an te 
o qual o TCU  –  Tri bu nal de Con tas da União  –  en ca -
mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci são nº
221/2000 ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti tu i ção,
re fe ren te à au di to ria ope ra ci o nal re a li za da no De par -
ta men to Re gi o nal do Ser vi ço So ci al da Indús tria no
Pa ra ná – PR.

Os do cu men tos sob apre ci a ção fo ram en ca mi -
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co -
nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem sen -
do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção de en -
vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.

A au di to ria ope ra ci o nal foi re a li za da pela
SECEX/PR, em 1999, com a fi na li da de de ve ri fi car as
pos si bi li da des de am pli a ção do aten di men to ofe re ci -
do pelo SESI/PR a sua cli en te la po ten ci al, com pre en -
den do as in dús tri as con tri bu in tes se di a das no Esta do
do Pa ra ná, os tra ba lha do res des sas in dús tri as e seus 
de pen den tes.

O Avi so em aná li se foi re ce bi do nes ta Casa, em
12 de abril de 2000, e en ca mi nha do à Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le – CFC  –  em 24-4-00.

I.2. Aná li se da Ma té ria 

O le van ta men to efe tu a do na au di to ria ope ra ci -
o nal sob aná li se deu en se jo a uma sé rie de re co -
men da ções fe i tas pelo TCU ao ór gão au di ta do, para 
que es tu de a vi a bi li da de da im ple men ta ção das me -
di das cons tan tes da De ci são às fls. 2, além de en ca -
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mi nhar có pia da De ci são exa ra da ao De par ta men to
Na ci o nal do Ser vi ço So ci al da Indús tria, ao De par ta -
men to Re gi o nal da mes ma ins ti tu i ção e man dar jun -
tar o pro ces so de au di to ria às con tas do SESI/PR.

II –  Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar – se de 
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe -
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, que não exi -
ge ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na -
ci o nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re pelo ar -
qui va men to do pro ces so. 

Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001.  –   Ney
Su as su na, Pre si den te  –   Fer nan do Ma tu sa lém, Re la -
tor ad hoc  –  Tas so Ro sa do  –  Fre i tas Neto  –  Alber -
to Sil va  –  Wel ling ton Ro ber to  –  Ri car do San tos  – 
Edu ar do Su plicy  –  Luiz Otá vio  –  Val mir Ama ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa u lo Har tung.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº  72, DE 2001

Per mi te a ces são, a en ti da des pú bli -
cas, de bens apre en di dos de tra fi can tes
de en tor pe cen tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 5º do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de

ou tu bro de 1976, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 34 .................................................

..............................................................
§ 5º Re ca in do a apre en são so bre bens 

não pre vis tos nos pa rá gra fos an te ri o res, o
Mi nis té rio Pú bli co, me di an te pe ti ção au tô no -
ma, re que re rá ao ju í zo com pe ten te que, em
ca rá ter ca u te lar, pro çe da à ali e na ção dos
bens apre en di dos, ex ce tu a dos aque les que
a União, por in ter mé dio da Se cre ta ria Na ci o -
nal Anti Dro gas — SENAD, in di car para se -
rem co lo ca dos sob cus tó dia de au to ri da de
po li ci al, de ór gãos de in te li gên cia ou mi li tar
fe de ral, de hos pi ta is pú bli cos, ou de go ver -
nos es ta du a is. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Em 30 de ju nho de 1999, foi pro mul ga da a Lei nº 
9.804, re sul tan te de con ver são de me di da pro vi só ria,
que dis põe so bre a des ti na ção dos bens apre en di dos
de cri mi no sos en vol vi dos com o trá fi co de dro gas.

Con quan to re pre sen te um no tá vel avan ço em
re la ção ao di re i to an te ri or, con for me o qual os bens
apre en di dos de te ri o ra vam-se por anos a fio à es pe ra
de um des ti no, a nova lei ca re ce ela pró pria de um
aper fe i ço a men to. Com efe i to, en tre as en ti da des pú -
bli cas que po dem re ce ber os bens apre en di dos,
cons tam tão-so men te ór gãos po li ci a is e mi li ta res en -
vol vi dos no com ba te ao trá fi co. Mas nem to dos os
bens apre en di dos te rão uti li da de ime di a ta para es ses 
ór gãos, ao pas so que po de ri am ter gran de uti li da de
para ou tros ór gãos, de ati vi da des tão ou mais me ri tó -
ri as que aque les.

A pro po si ção ora apre sen ta da am plia o al can ce
da que le dis po si ti vo, per mi tin do que os bens apre en -
di dos se jam tam bém des ti na dos ao uso de ór gãos do
sis te ma de sa ú de e a ou tros ór gãos pú bli cos.
Assim,para ci tar ape nas um dos exem plos mais co -
muns, ae ro na ves de por te mu i to pe que no po de rão
ser apro ve i ta das para fa ci li tar o trans por te de pa ci en -
tes e mé di cos para lo ca is de di fí cil aces so, ou ain da
re a pro ve i ta das como ae ro na ves agrí co las, ou mes mo 
ce di das a ae ro clu bes para o tre i na men to de no vos pi -
lo tos.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2001. – Osmar
Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.804, DE 30 DE JU NHO DE 1999

Alte ra a re da ção do art. 34 da Lei nº
6.368, de 21 de ou tu bro de 1976, que dis -
põe so bre me di das de pre ven ção e re -
pres são ao trá fi co ilí ci to e uso in de vi do
de subs tân ci as en tor pe cen tes ou que de -
ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca, ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.780-10, de 1999, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te lei:

Art. 1º O art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro 
de 1976, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 34. Os ve í cu los, em bar ca ções,
ae ro na ves e qua is quer ou tros me i os de
trans por te, as sim como os ma qui nis mos,
uten sí li os, ins tru men tos e ob je tos de qual -
quer na tu re za, uti li za dos para a prá ti ca dos
cri mes de fi ni dos nes ta lei, após a sua re gu -
lar apre en são, fi ca rão sob cus tó dia da au to -
ri da de de po lí cia ju di ciá ria, ex ce tu a das as
ar mas, que se rão re co lhi das na for ma da le -
gis la ção es pe cí fi ca.

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

§ 5º Re ca in do a apre en são so bre bens 
não pre vis tos nos pa rá gra fos an te ri o res, o
Mi nis té rio Pú bli co, me di an te pe ti ção au tô no -
ma, re que re rá ao ju í zo com pe ten te que, em
ca rá ter ca u te lar, pro ce da à ali e na ção dos
bens apre en di dos, ex ce tu a dos aque les que
a União, por in ter mé dio da Se cre ta ria Na ci o -
nal Anti dro gas – SENAD, in di car para se rem 
co lo ca dos sob cus tó dia de au to ri da de po li ci -
al, de ór gãos de in te li gên cia ou mi li tar fe de -
ral, en vol vi dos nas ope ra ções de pre ven ção
e re pres são ao trá fi co ilí ci to e uso in de vi do
de subs tân ci as en tor pe cen tes ou que de ter -
mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca.

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

LEI Nº 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

Dis põe so bre me di das de pre ven ção 
e re pres são ao trá fi co ilí ci to e uso in de vi -
do de subs tân ci as en tor pe cen tes ou que
de ter mi nem de pen dên cia fí si ca ou psí -
qui ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 34. Os ve í cu los, em bar ca ções, ae ro na ves e

qua is quer ou tros me i os de trans por te, as sim como os 
ma qui nis mos, uten sí li os, ins tru men tos e ob je tos de
qual quer na tu re za uti li za dos para a prá ti ca dos cri -
mes de fi ni dos nes ta lei, após a sua re gu lar apre en -
são, se rão en tre gues à cus tó dia da au to ri da de com -
pe ten te.

§ 1º Ha ven do pos si bi li da de ou ne ces si da de da
uti li za ção dos bens men ci o na dos nes te ar ti go para
sua con ser va ção, po de rá a au to ri da de de les fa zer
uso.

§ 2º Tran si ta da em jul ga do sen ten ça que de cla -
re a per da de qual quer dos bens re fe ri dos, pas sa rão
eles à pro pri e da de do Esta do.

Art. 35. O réu con de na do por in fra ção dos ar ti -
gos 12 ou 13 des ta Lei não po de rá ape lar sem re co -
lher-se à pri são.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à co mis são 
com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (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 71, de 2001 (nº 1.466/2001, na ori gem), de
18 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº 
69, 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 a
au di to ria re a li za da na Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os 
e Te lé gra fos – ECT – Di re to ria Re gi o nal do Pará,
abran gen do o pe río do de 01/01 a 31/12/97 (TC nº
450.084/98-1);

– Nº 72, de 2001 (nº 1.485/2001, na ori gem), de
18 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
205, 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
a au di to ria ope ra ci o nal re a li za da no pro je to Ta bu le i ro
de Rus sas, Esta do do Ce a rá, obra 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, cons ta tan do au sên cia de ir re gu la ri -
da des no re fe ri do pro je to (TC nº 007.983/2000-4);

– Nº 73, de 2001 (nº 1.538/2001, na ori gem), de
20 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
85, de 2001 – TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
a au di to ria re a li za da no Hos pi tal Vera Cruz, em Pa tos
de Mi nas-MG, vi san do a apu ra ção de pos sí ve is ir re -
gu la ri da des na apli ca ção dos re cur sos do Sis te ma
Úni co de Sa ú de – SUS (TC nº 014.515/2000-2);

– Nº 74, de 2001 (nº 1.676/2001, na ori gem), de
25 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
226, 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 ri as re a li za das na Emba i xa da do Bra sil em
Otta wa e nos Con su la dos-Ge ra is do Bra sil em Mon -
tre al e To ron to, Ca na dá; em São Fran cis co e Los
Ange les, Esta dos Uni dos; e nas Mis sões Per ma nen -
tes do Bra sil jun to à ONU e à OEA (TC nº
003.549/2001-0);

– Nº 75, de 2001 (nº 1.708/2001, na ori gem), de
25 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
228, de 2001 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
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pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
a au di to ria re a li za da nos con tra tos de con sul to ria fir -
ma dos pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES vi san do a aten der pro -
pos ta for mu la da pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção (TC nº
003.710/2000-9);

– Nº 76, de 2001 (nº 1.740/2001, na ori gem), de
25 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº 
93, 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 a
au di to ria re a li za da nas obras de du pli ca ção da
BR-101/PE, no tre cho Pra ze res e Cabo, sob a res -
pon sa bi li da de do De par ta men to Na ci o nal de Estra -
das de Ro da gem – DNER (TC nº 007.931/99-9); 

– Nº 77, de 2001 (nº 1.773/2001, na ori gem), de
25 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
227, 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
o le van ta men to de au di to ria re a li za da nas obras de
res ta u ra ção de tre chos de ro do vi as do Esta do de
Mato Gros so, sob a res pon sa bi li da de do De par ta -
men to de Vi a ção e Obras Pú bli cas – DVOP, da que le
Esta do (TC nº 011.185/2000-1); e

– Nº 78, de 2001 (nº 1.571/2001, na ori gem), de
24 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia dos Acór dãos
nºs 269 e 270, de 2001 – TCU (1ª Câ ma ra), bem
como dos res pec ti vos Re la tó ri os e Vo tos que os fun -
da men tam, res pec ti va men te, so bre ins pe ção re a li za -
da no De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da -
gem – DNER, a fim de apu rar de nún ci as pu bli ca das
na im pren sa, a res pe i to de su pos tas ir re gu la ri da des
em con tra to fir ma do en tre a re fe ri da Au tar quia e as
em pre sas Pro tos Enge nha ria Ltda. e No ro nha Enge -
nha ria S/A, no pe río do de 21 a 30 de mar ço de 1994;
e au di to ria re a li za da com o ob je ti vo de ana li sar con -
tra tos de con sul to ria ce le bra dos pelo DNER, quan to à 
ob ser vân cia da Lei de Li ci ta ções e Con tra tos de Di re -
tri zes Orça men tá ri as para o exer cí cio de 1999 (TCs
nºs 023.344/94-6 e 015.641/99-6).

Os Avi sos vão à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do
Bra sil, nos ter mos do art. 39 da Re so lu ção nº 78, de
1998, do Se na do Fe de ral, os se guin tes Ofí ci os:

– Nº S/13, de 2001 (nºs 1.000 e 1.001/2001, na
ori gem), de 30 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do a re la -
ção das ope ra ções de cré di to de Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e de Mu ni cí pi os, ana li sa das nos me ses de
no vem bro e de zem bro de 2000, ja ne i ro, fe ve re i ro e

mar ço de 2001, in for man do que fo ram exa mi na dos
por aque la Au tar quia e en ca mi nha dos a esta Casa
seis ple i tos de ope ra ções de cré di to, sen do que três
re fe ri am-se a ope ra ções ex ter nas e os de ma is vi sa -
vam ra ti fi car in ter pre ta ção con ti da no in ci so II do art.
6º da su pra ci ta da Re so lu ção. Infor ma ain da que, no
âm bi to da que la ins ti tu i ção fi nan ce i ra, no pe río do
men ci o na do, não fo ram de fe ri das nem in de fe ri das
ope ra ções de cré di to su je i tas à Re so lu ção nº 78, de
1998; e

– Nº S/14, de 2001 (nº 1.005/2001, na ori gem),
de 30 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do exem plar da úl ti -
ma edi ção do Bo le tim das Fi nan ças Esta du a is e Mu -
ni ci pa is, re fe ren te ao mês de fe ve re i ro de 2001, bem
como in for man do que, no pe río do de no vem bro de
2000 a mar ço de 2001, ape nas uma ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra foi au to ri za da a re a li zar ope ra ções de cré di to
fun da das to das no mês de de zem bro de 2000. Co mu -
ni ca ain da que, nes se pe río do de cin co me ses, não se 
ve ri fi cou en qua dra men to de qual quer ope ra ção de
an te ci pa ção de re ce i ta or ça men tá ria nas con di ções
es ta be le ci das pela re fe ri da Re so lu ção, não ha ven do,
por tan to, apre sen ta ção de pro pos tas em pro ces so
com pe ti ti vo.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Osmar Dias, do PSDB do Pa ra ná, por 20 mi -
nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, no fi nal da se -
ma na pas sa da, to mei uma de ci são que que ro co mu -
ni car à Casa nes ta tar de. Tra ta-se de uma de ci são
que de mo rei a to mar, di fe ren te men te de ou tras opor -
tu ni da des em que de ba tía mos re que ri men tos pro -
pon do CPIs.

Qu e ro co mu ni car que o re que ri men to que pro -
põe a ins ta la ção de uma CPI para in ves ti gar a cor rup -
ção con ta com a mi nha as si na tu ra. Por tan to, se até
ago ra são 27 as si na tu ras, da rei a 28ª. Len do e re len -
do a im pren sa nes te fi nal de se ma na, vi que há uma
dú vi da da mí dia, que tam bém pode es tar ha bi tan do a
ca be ça das pes so as nes te mo men to, de que pode ha -
ver den tro do Con gres so Na ci o nal a ten ta ti va de um
”acor dão“ – o que não acre di to – e de que isso po de -
ria le var al gum Se na dor ou De pu ta do a re ti rar a sua
as si na tu ra do re que ri men to.

Pri me i ra men te, essa his tó ria de re ti rar as si na tu -
ra de re que ri men to, evi den te men te, não pode ser
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ace i ta nem no Se na do Fe de ral nem em ne nhum lu gar 
do mun do. Sem pre as si nei to dos os re que ri men tos
que pro pu se ram CPIs.

Sr. Pre si den te, logo no iní cio do meu man da to,
fui obri ga do pra ti ca men te a re ti rar-me do Par ti do por
um tem po, em vir tu de de ter as si na do re que ri men tos
que pro pu nham, na que la opor tu ni da de, ou tras CPIs.

De po is de mu i ta re fle xão, di rei as ra zões pe las
qua is ain da não ha via as si na do o re que ri men to que
pro põe a CPI e por que só o fiz ago ra.

Li o re que ri men to de pro pos ta da ins ta la ção da
CPI no Con gres so Na ci o nal. A im pren sa pa ra na en se
e na ci o nal, que sem pre es tra nhou o fato de eu não
ha ver as si na do ain da esse re que ri men to e que me
con si de ra va um Se na dor in de pen den te, não en ten dia 
por que não ha via co lo ca do ain da a mi nha as si na tu ra
no re que ri men to de CPI. Eu di zia que não es ta va
acre di tan do nos pro pó si tos do re que ri men to, por con -
si de rá-lo mu i to am plo e ge né ri co. Tal re que ri men to
pro põe in ves ti gar fa tos que já fo ram ob je to de ou tra
CPI, in clu in do itens que já es tão sen do in ves ti ga dos
pelo Mi nis té rio Pú bli co e pela Po lí cia Fe de ral. Sa be -
mos que uma CPI deve an te ce der os pro ce di men tos
a se rem ado ta dos pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela Po lí cia 
Fe de ral e pelo Ju di ciá rio. Se já há pro vi dên ci as ado ta -
das em re la ção a es ses itens, por que cons tam de um
re que ri men to?

Sr. Pre si den te, es tra nhou-se até o fato de Se na -
do res que es ta vam sen do de nun ci a dos, no mo men to
de as si na rem o re que ri men to de CPI, apre sen ta rem
ou tros itens, en gor dan do ain da mais o re que ri men to
que pro põe a in ves ti ga ção da cor rup ção no País.

Eu sem pre dis se que as si na ria o re que ri men to
para ins ta la ção da CPI da Cor rup ção no mo men to em 
que a Opo si ção ou aque les que o apre sen tam con -
cor da rem em li mi tar e res trin gir os itens e, ob je ti va -
men te, em pro por o que será in ves ti ga do, para que
não se trans for me a re fe ri da Co mis são num pal co,
numa en ce na ção, num te a tro. Não pos so con cor dar
com o fato de que o re que ri men to pro pos to en tu lhe
to das as de nún ci as que já ocor re ram nos úl ti mos 15
ou 20 anos. Nes se caso, fica di fí cil acre di tar que a CPI 
visa al can çar um re sul ta do, in ves ti gar e apon tar os
res pon sá ve is so bre a cor rup ção pra ti ca da no País, to -
man do as de vi das pro vi dên ci as.

Fi quei, du ran te todo esse tem po, numa po si ção
que in clu si ve me co lo cou em di fi cul da des. O Se na dor
Ro ber to Re quião não está pre sen te, mas vou dar um
tra ba lho a S. Exª, por que ele terá de ir a to das as rá di -
os do Pa ra ná nas qua is dis se que eu não as si na va o
re que ri men to da CPI da Cor rup ção e que, por tan to,

me com por ta va de modo sub mis so ao Go ver no, uti li -
zan do in clu si ve um ter mo que mu i tos con si de ra ram
en gra ça do – mas que não ti nha gra ça ne nhu ma. O
Se na dor Ro ber to Re quião de ve rá ir às rá di os do Pa -
ra ná e tro car suas pa la vras. Não exis te essa his tó ria
de ”tchut chu ca“ nem de ”ti grão“. Nes ta Casa, so mos
Se na do res igua is e te mos o di re i to de re fle tir so bre as
nos sas de ci sões.

Re fle ti mu i to so bre a mi nha de ci são e co mu ni co
à Casa que a mi nha as si na tu ra está no re que ri men to
que pro põe a ins ta la ção da CPI, pelo sim ples fato de
que a Opo si ção e aque les que es tão pro pon do o re -
que ri men to con cor da ram que não po de mos fi car no
ge né ri co, pois de ve mos par tir para o es pe cí fi co, para
o fato de ter mi na do, para in ves ti gá-lo.

O Se na dor Álva ro Dias, Pre si den te do PSDB do
Pa ra ná, com quem con ver sei na se ma na pas sa da e
nes ta se ma na, as su miu o com pro mis so de tam bém
as si nar o re que ri men to da CPI. Isso sig ni fi ca 29 as si -
na tu ras. Então, se ha via aque la des con fi an ça de que
al guém po de ria re ti rar a as si na tu ra, es ta mos ago ra
re for çan do, Sr. Pre si den te, a de fe sa do Se na do Fe de -
ral, de sua ima gem, para di zer à po pu la ção que, pelo
me nos no que se re fe re a nós, não exis te essa his tó ria 
de acor do para aba far o caso do pa i nel e ou tras de -
nún ci as de cor rup ção. Qu e re mos que o Se na do te -
nha uma po si ção ri go ro sa em re la ção ao caso do pa i -
nel tan to quan to exi ge a cir cuns tân cia, mas tam bém
que re mos dar à opi nião pú bli ca do nos so País a sa tis -
fa ção de que aqui no Se na do Fe de ral nós es ta mos
res pe i tan do e ou vin do o povo bra si le i ro, que se ma ni -
fes tou em vá ri as pes qui sas, em al gu mas de las sen do
fa vo rá vel em mais de 90% à ins ta la ção da CPI. 

Esta mos aqui para di zer à po pu la ção bra si le i ra
que re sol ve mos as si nar a CPI, para in ves ti gar re al -
men te – mas para in ves ti gar, Sr. Pre si den te –, não
para en ce nar ou para cri ar nes ta Casa um pa lan que
po lí ti co e ele i to ral. Essa CPI deve in ves ti gar, para che -
gar aos res pon sá ve is e le van tar o que re al men te
ocor reu em re la ção a cada fato de nun ci a do.

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

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Álva ro Dias. 

O Sr. Álva ro Dias (Blo co/PSDB – PR) – Qu e ro
ape nas apo iá-lo nes sa ini ci a ti va. É evi den te que há
ru mo res de que se pre pa ra um gran de acor do nes ta
Casa para im pe dir que os fa tos se jam es cla re ci dos, e
não po de ría mos, de for ma al gu ma, con tri bu ir para
que essa idéia vi ce je des sa ou da que la for ma; mas
não pre ten do ocu par o tem po de V. Exª, já que, den tro
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em pou co, es ta rei na tri bu na para jus ti fi car uma po si -
ção que é sua, que é mi nha e, por tan to, do nos so Par -
ti do no Pa ra ná.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Se -
na dor Álva ro Dias, como ha via co mu ni ca do, nós con -
ver sa mos para che gar a esta con clu são, por que es ta -
mos acos tu ma dos, ha bi tu a dos a ou vir o que o povo
está di zen do nas ruas.

Nes se fi nal de se ma na, no Pa ra ná, ocor reu um
ato que con si de ro tam bém mar can te na po lí ti ca pa ra -
na en se. O ex-Pre fe i to de Lon dri na, cujo man da to fora
cas sa do por en vol vi men to em cor rup ção, pois, se -
gun do o pró prio Mi nis té rio Pú bli co, des vi ou dos co -
fres da Pre fe i tu ra cer ca de R$200 mi lhões, foi pre so
na sex ta-fe i ra e, ain da hoje – não sei se já hou ve o ha -
be as cor pus que ele es ta va ten tan do -, acre di to, está 
pre so em Lon dri na.

Para que os Se na do res ava li em a im por tân cia
des se fato, foi a po pu la ção de Lon dri na, Sr. Pre si den -
te, a res pon sá vel pelo le van te, por que pa re ce que
bro tou da ter ra roxa de Lon dri na uma ener gia que
con ta mi nou o povo da que la ci da de, que se re be lou
con tra a cor rup ção, in dig nou-se e exi giu do Mi nis té rio
Pú bli co pro vi dên ci as, e es tas fo ram to ma das.

No Pa ra ná, esse mo vi men to que bro ta da ter ra
está cres cen do e está atin gin do, Sr. Pre si den te, o
povo do Pa ra ná, que co bra o res ga te da éti ca e da
mo ral na po lí ti ca, por que, nes te mo men to, o Go ver no
do Pa ra ná tam bém está sob sus pe i ção, já que uma
CPI foi ins ta la da e in ves ti ga o gram po dos te le fo nes. A 
de nún cia é de que há a par ti ci pa ção di re ta do che fe
de ga bi ne te do Go ver na dor e le van ta a po pu la ção
con tra es ses epi só di os la men tá ve is da po lí ti ca bra si -
le i ra. 

Em Lon dri na, o Pre fe i to que está pre so, por co -
in ci dên cia, é ma ri do da Vice-Go ver na do ra do Pa ra ná. 
E to dos sa be mos que o Go ver na dor Ja i me Ler ner
tem o há bi to de vi a jar mu i to para o ex te ri or. Ele vi a ja
para Nova Ior que, vai à Eu ro pa. Ele vi a ja mu i to, Sr.
Pre si den te. Gos ta de vi a jar qua se todo mês. São 40
vi a gens, des de o co me ço de seu man da to, para o ex -
te ri or. Ima gi ne se o Go ver na dor, ago ra, re sol ve vi a jar.
Vi a ja, e aí as su me a Vice-Go ver na do ra Emí lia Be li -
nat ti, cujo ma ri do está pre so! Olhem o cons tran gi -
men to a que po de re mos es tar sub me ti dos! É evi den te 
que há uma in dig na ção da po pu la ção, que exi ge a pu -
ni ção, a res pon sa bi li da de da que les que des vi am re -
cur sos pú bli cos no País.

O Se na dor Álva ro Dias e eu, que sem pre dis se -
mos que no dia em que hou ves se um re que ri men to
pro pon do in ves ti gar de ter mi na dos fa tos nós o as si na -

ría mos, es ta mos cum prin do a nos sa pa la vra. O re -
que ri men to não foi mo di fi ca do, mas a in ten ção sim.
Já exis te uma ne go ci a ção en tre o Se na do Fe de ral, a
Câ ma ra dos De pu ta dos e o pró prio Po der Exe cu ti vo a 
fim de que se jam de ter mi na dos os fa tos a se rem in -
ves ti ga dos. Des sa for ma, acre di to que a CPI che ga rá
a re sul ta dos prá ti cos, pois não par ti ci pa ria, Sr. Pre si -
den te, de um en ce na ção. Não par ti ci pa ria da as si na -
tu ra de um re que ri men to se não con fi as se na in ten -
ção, no ob je ti vo cla ro de in ves ti gar. Ago ra, acre di to, o
ob je ti vo é in ves ti gar. Par ti ci pa re mos, en tão, da CPI,
não ape nas co lo can do nos sas as si na tu ras no re que -
ri men to, mas tra ba lhan do na bus ca de um re sul ta do
que pos sa dar uma ex pli ca ção à so ci e da de bra si le i ra.

Ain da nes te fi nal de se ma na, as re vis tas Veja e
IstoÉ in sis ti ram não ape nas no caso do pa i nel mas
tam bém nas de nún ci as en vol ven do mem bros do Se -
na do Fe de ral em des vi os de re cur sos da Su dam e da
Su de ne. É evi den te que aqui já ou vi mos a esse res pe -
i to. Não dá para fa zer pre jul ga men to. Mas até para
não fa zer pre jul ga men to é que as si na mos a CPI. Para 
que se in ves ti gue, para que se che gue a uma con clu -
são, e aí se faça o jul ga men to. O jul ga men to tem de
ser fe i to após o pro ces so in ves ti ga tó rio, o pro ces so
mo vi do pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela Po lí cia Fe de ral,
pelo Tri bu nal de Jus ti ça, pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 
Aí, sim, te re mos con di ções de fa zer um jul ga men to.

O que nós não po de mos, Sr. Pre si den te, é an dar 
por nos so Esta do ou vin do o se guin te: de que adi an ta
fa lar mos que é pre ci so uma po lí ti ca de de sen vol vi -
men to para o Esta do, se essa po lí ti ca de de sen vol vi -
men to vai es bar rar na cor rup ção que anda sol ta.
Então, é pre ci so com ba ter a cor rup ção, e a me lhor
for ma é in ves ti gar, che gar aos res pon sá ve is, puni-los
e, quem sabe, Sr. Pre si den te – não sei se é so nho –,
ter a de vo lu ção do di nhe i ro aos co fres pú bli cos, por -
que isso se ria re al men te o ide al den tro de tudo isso.

Sr. Pre si den te, esse é um as sun to que, evi den -
te men te, não me traz ne nhu ma sa tis fa ção abor dá-lo
da tri bu na, por que são fa tos la men tá ve is, mas eu
que ro di zer que no meu Esta do, por onde eu pas sei,
no in te ri or, na ca pi tal, as pes so as só fa lam que é pre -
ci so re cons tru ir a ima gem do Se na do, que foi du ra -
men te fe ri da nos úl ti mos tem pos.

Apro ve i to para ler des ta tri bu na o fi nal do ar ti go
do jor na lis ta Ro ber to Pom peu de To le do, na re vis ta
Veja, in ti tu la do: ”Ra zões para amar o Con gres so“, em 
que ele diz o se guin te:

Qu an do não há Par la men to para ab -
sor ver os con fli tos, o que ocor re? Há duas
hi pó te ses. A pri me i ra é uma di ta du ra – e en -
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tão não ocor re nada, em bo ra des se nada
pos sa ad vir si lên cio tão ater ra dor quan to a
ma i or das ba ru lhe i ras. Os con fli tos são aba -
fa dos. As dis si dên ci as são re sol vi das nas
câ ma ras de tor tu ra. A se gun da hi pó te se
con sis te, quan do não há for ça ca paz de im -
por-se di ta to ri al men te às ou tras, no mú tuo
tru ci da men to. É o que ocor re nas guer ras
en tre qua dri lhas de tra fi can tes. Como lhes
fal ta Par la men to para ne go ci ar, vo tar ou
bus car con sen sos, en tra em ação a me tra -
lha do ra.

Não há dú vi da de que os par la men tos
têm ví ci os hor rí ve is, que vão da mo ro si da de 
nas de ci sões à aco lhi da de fa cí no ras em
seu meio. O Con gres so bra si le i ro tem ví ci os
tal vez ma i o res do que o nor mal. Na con di -
ção de casa de re cep ção, en ca mi nha men to
e so lu ção de con fli tos, no en tan to, não se
tem sa í do mal. Tome-se o pe río do que vai
da ago nia do re gi me mi li tar até hoje. O Con -
gres so re pro vou, é ver da de, a ele i ção di re ta
para pre si den te, em 1984. No ano se guin te,
po rém, en con trou meio de cor ri gir-se, ao
pro pi ci ar a ele i ção de Tan cre do Ne ves. De lá 
para cá, nos mo men tos de mais alta ten são
na po lí ti ca na ci o nal, como na cri se de Fer -
nan do Col lor, sou be en con trar sa í das sa tis -
fa tó ri as. De tão aber ta e to le ran te, a Casa
abri gou até um de pu ta do que cos tu ma va fa -
zer pi ca di nho dos ad ver sá ri os. Mas, nes se
caso como no dos anões do Orça men to e
em ou tros, tem sa bi do lim par as pró pri as fi -
le i ras, cas san do man da tos.

Em mo men tos como o atu al, não é
raro que os mais ner vo sos, ou mais mal in -
for ma dos, de cam bu lha da com os mal-in ten -
ci o na dos, es ten dam seu de sâ ni mo, ou sua
ra i va, à pró pria ins ti tu i ção par la men tar. É um 
pon to de vis ta. Mas que te nham cons ciên cia 
de seu al can ce, e cra vem des de já o que
que rem em seu lu gar – se os tan ques das
di ta du ras ou as me tra lha do ras das guer ras
ci vis.

Fiz ques tão de ler an tes de en cer rar meu pro -
nun ci a men to para di zer mais uma co i sa, Sr. Pre si den -
te. Cor re, aqui den tro e lá fora, a ques tão de que pode
ha ver um acor dão. E o acor dão po de ria le var Se na do -
res a re ti rar as si na tu ras. Esta mos de mons tran do que
o ca mi nho é o con trá rio. De mos nos sa as si na tu ra
para as se gu rar que a CPI seja ins ta la da nas con di -

ções em que a Opo si ção pro põe ago ra, ou seja, com
a in ves ti ga ção de fa tos de ter mi na dos. Sou do PSDB,
Par ti do do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Dei mi nha as si na tu ra com a con fi an ça de que o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so não teme a CPI
por ou tras ra zões, se não as que tem de cla ra do à im -
pren sa e que me re cem, evi den te men te, al gu ma con -
tes ta ção. Cre io que a CPI não fará mal à eco no mia
bra si le i ra. Con fio no Pre si den te Fer nan do Hen ri que
e, por isso, apus mi nha as si na tu ra no re que ri men to
para sua re a li za ção.

Qu e ro de cla rar, des ta tri bu na, que não te nho
qual quer pre o cu pa ção com re ta li a ções do Go ver no,
como as pes so as cos tu mam di zer. Di zem até que o
Pa ra ná será pre ju di ca do. De for ma al gu ma. Não re ce -
bi ne nhu ma pres são para de i xar de as si nar o re que ri -
men to. Da mes ma for ma, não re ce be rei, evi den te -
men te, qual quer re ta li a ção por tê-lo as si na do. O Go -
ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so sa be rá en ten -
der mi nha de ci são, irá res pe i tá-la e, so bre tu do, res pe -
i ta rá meu Esta do, o Pa ra ná, que de fen deu mi nha po -
si ção, que tam bém será as su mi da pelo Se na dor Álva -
ro Dias.

O Esta do do Pa ra ná pe diu que seus Se na do res
as si nas sem o re que ri men to para a ins ta la ção da CPI
da Cor rup ção. O povo do Esta do do Pa ra ná está in -
dig na do, re vol ta do, com a cor rup ção que ocor re hoje
em al gu mas ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, já pu ni das –
há ou tras para pu nir -, e tam bém no Go ver no es ta du -
al. Até ago ra, não está cla ra a par ti ci pa ção do Go ver -
no es ta du al na cor rup ção de Lon dri na. É pre ci so que
uma CPI seja ins ta la da na Assem bléia Le gis la ti va
tam bém para in ves ti gar a pri va ti za ção do Ser con tel –
Sis te ma de Te le fo nia Lo cal do Mu ni cí pio de Lon dri na
–, fato que ori gi nou toda a cor rup ção mo ti va do ra da
cas sa ção e pri são do ex-pre fe i to. Ago ra há jor na is es -
pe cu lan do o en vol vi men to do Go ver no do Esta do nos
fa tos la men tá ve is de des vio de di nhe i ro da Pre fe i tu ra
de Lon dri na. É pre ci so que os De pu ta dos da Assem -
bléia ins ta lem de vez essa CPI, para que pos sa mos
in ves ti gar tais fa tos.

Em nome do povo do Pa ra ná, Sr. Pre si den te, es -
pe ro que o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
ago ra, apóie a ins ta la ção da CPI, fa ci li tan do os seus
tra ba lhos, para que pos sa mos con cluí-la nos 180 dias 
pro pos tos pelo re que ri men to; e para que, so bre tu do,
pos sa mos con ti nu ar aqui no Se na do Fe de ral tra ba -
lhan do de ca be ça er gui da, olhan do para o nos so
povo e di zen do que es ta mos cum prin do com a nos sa
res pon sa bi li da de, prin ci pal men te com a ma i or de las:
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ze lar pela éti ca, pela mo ra li da de pú bli ca e pela ho -
nes ti da de no ser vi ço pú bli co.

Era o que di zer, re a fir man do a mi nha as si na tu ra
no re que ri men to para a ins ta la ção da CPI da Cor rup -
ção.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
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) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, so li ci to a mi nha ins cri ção, quan do a Mesa jul -
gar con ve ni en te, para fa zer uma co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ria do Car -
mo, do PFL do Esta do de Ser gi pe.

S. Exª dis po rá de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

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, ve nho
mais uma vez a este ple ná rio para tra tar de um as sun -
to ex tre ma men te gra ve. Re fi ro-me à Me di da Pro vi só -
ria nº 2.145, de 21-5-1, pela qual a Pre si dên cia da Re -
pú bli ca pre ten de ex tin guir a Su de ne e a Su dam.

Esta fu nes ta Me di da Pro vi só ria, Sr. Pre si den te,
está in se ri da em um tema que tem sido re cor ren te na
es sên cia de vá ri os pro nun ci a men tos que tan to eu
como ou tros Se na do res têm fe i to nes ta Casa: a imen -
sa gra vi da de de nos sas de si gual da des re gi o na is.
Assim foi, por exem plo, na sé rie de dis cur sos que já
fiz e ou tros que ouvi, de mons tran do em de ta lhes que
a ques tão do atra so re la ti vo do Nor des te em re la ção
ao Cen tro-Sul in dus tri a li za do não se deve a ca u sas
cli má ti cas, como se pro cu ra fa zer crer a Na ção bra si -
le i ra, mas a um ali ja men to os ten si vo que a Re gião
tem so fri do, ao lon go dos úl ti mos 150 anos, do cen tro
das pri o ri da des eco nô mi cas do Go ver no bra si le i ro.

Nes se pe río do, atra vés de su ces si vos di ri gen -
tes, des de o nos so pi e do so Impe ra dor, pas san do pe -
los su ces si vos pre si den tes e di ta do res que se al ter -
na ram no po der, sal vo hon ro sas ex ce ções, fal tou de -
ci são e, so bre tu do, von ta de po lí ti ca para se cri a rem
as con di ções ne ces sá ri as ao de sen vol vi men to har -
mô ni co das di fe ren tes re giões bra si le i ras, como ocor -
reu nos Esta dos Uni dos, mo de lo, aliás, pre fe ri do pela
so fis ti ca da tec no cra cia bra si le i ra.

O Nor des te per cor reu as po si ções ex tre mas de
ser a mais rica, até me a dos do sé cu lo XIX, para se
trans for mar na mais po bre re gião bra si le i ra. No que
diz res pe i to à nos sa ques tão cli má ti ca, já tive a opor -
tu ni da de de de mons trar e de ou vir dos meus Pa res
que o cli ma de inú me ras re giões ári das e semi-ári das
do mun do so freu sur pre en den te trans for ma ção por
meio de ações ob je ti vas, aliás, mu i tas de las sim ples,
e, hoje, são as ma i o res pro du to ras de ali men to do
mun do.

So bre as se cas, por tan to, sabe-se em mi nú ci as
os me i os téc ni cos de su pe rá-las e tor ná-las ali a das
do ho mem, que pode apren der a con vi ver nor mal -
men te com elas. O fato de uti li zar mos no sé cu lo XXI
as de plo rá ve is fren tes de emer gên cia do mes mo
modo como os nos sos an ces tra is do Bra sil Co lô nia e
do Bra sil Impé rio fa zi am, mais do que uma ver go nha
para o Go ver no bra si le i ro, que dá uma pro va de in -
com pe tên cia ina ce i tá vel, é um des res pe i to à dig ni da -
de do ser ta ne jo nor des ti no.

O que fal ta mes mo, Sr. Pre si den te, é o Pre si den -
te da Re pú bli ca que rer agir, e, em pou cos anos, as
se cas, como fa tor de mi sé ria e opró brio para o nos so
povo, de sa pa re ce ri am do ce ná rio na ci o nal.

Sr. Pre si den te, a me di da pro vi só ria que se pro -
põe ex tin guir al guns dos di fe ren ci a is do Nor te-Nor -
des te é fu nes ta, uma afron ta. Como nor des ti na e por
co nhe cer me lhor a re a li da de da Su de ne, vou ater-me
di re ta men te a sua pro ble má ti ca, em bo ra en ten den do
que mu i tos ar gu men tos são vá li dos para as duas re -
giões me nos de sen vol vi das do País.

Pri me i ro, vale uma rá pi da vi são so bre o pa pel
que a Su de ne vem de sem pe nhan do para o Nor des te
bra si le i ro. O ór gão foi cri a do no go ver no do vi si o ná rio
Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek e teve mais do que o
seu pri me i ro su pe rin ten den te, seu ver da de i ro ideó lo -
go, o no tá vel eco no mis ta Cel so Fur ta do. Com ple tou
41 anos no se mes tre pas sa do com uma ex cep ci o nal
fo lha de ser vi ços pres ta dos à re gião, não obs tan te o
seu en fra que ci men to nos úl ti mos anos, por con ta dos
no tó ri os pre con ce i tos da área eco nô mi ca do Go ver no 
Fe de ral.

Ain da hoje, Sr. Pre si den te, 27% do to tal re co lhi -
do pe los Esta dos nor des ti nos, ori un dos do ICMS, e
57% do IPI se ori gi nam de em pre sas que con ta ram
com fi nan ci a men to do Fi nor para sua im plan ta ção.

Em qua tro dé ca das, a Su de ne apro vou 3.058
pro je tos, ge ran do 459.307 em pre gos di re tos e 1,4 mi -
lhão de em pre gos in di re tos. Hoje es tão em fase de
im plan ta ção 227 pro je tos que de ve rão ge rar 80,5 mil
em pre gos di re tos.
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Além des ses be ne fí ci os ób vi os, não se pode de -
i xar de res sal tar que a Su de ne re pre sen tou para a re -
gião um gran de cho que de mo der ni da de, seja para a
área em pre sa ri al e, se gu ra men te, para o se tor pú bli -
co, con tri bu in do para in cen ti var ne les o uso de mo -
der nas téc ni cas de pla ne ja men to e avan ça das no -
ções ma na ge ment. Não se pode ne gar que os eco -
no mis tas e ad mi nis tra do res nor des ti nos que se for -
ma ram nes sas úl ti mas dé ca das ti ve ram ní ti da in fluên -
cia das te ses de sen vol vi das por aque le ór gão, que se
trans for mou em ver da de i ra íco ne no de sen vol vi men to 
re gi o nal.

Há que se re gis trar que, ape sar de não ser de
sua res pon sa bi li da de ex clu si va, são evi den tes os re -
fle xos da sua ação para a for ma ção dos ín di ces de
cres ci men to eco nô mi co da re gião, que, sur pre en den -
te men te, vêm se co lo can do pou co aci ma do cres ci -
men to do País como um todo des de a dé ca da de 70.
Haja vis ta que, no pe río do, a par ti ci pa ção do PIB na -
ci o nal do Nor des te pas sou de 13% para 16%. Não se
tra ta de um avan ço ex tra or di ná rio, mas sig ni fi ca ti vo
pe las cir cuns tân ci as em que ocor re ram. São da dos
que ca u sam até sur pre sa ao se cons ta tar o ali ja men -
to que as pri o ri da des nor des ti nas vêm me re cen do se -
cu lar men te, no bojo do ma cro pla ne ja men to eco nô mi -
co na ci o nal.

Ou tro dado re le van te, Sr. Pre si den te, é que o
sis te ma pro du ti vo nor des ti no gera atu al men te o quar -
to ma i or PIB da Amé ri ca La ti na, es ti ma do em
R$173,90 mi lhões. Seu PIB só é su pe ra do pe los PIBs
do Mé xi co, da Argen ti na e do pró prio Bra sil

Estou cer ta de que o nú cleo des se avan ço ocor -
reu em face da fi bra in do má vel do ho mem nor des ti no,
em par ti cu lar da no tó ria ca pa ci da de de adap ta ção do
seu tra ba lha dor, que ca u sa es pan to aos Esta dos que
o re ce be ram como imi gran te, além da te na ci da de do
em pre sá rio da re gião.

Sr. Pre si den te, na ver da de, quem nas ce no Nor -
des te até mes mo para so bre vi ver tem que ser tre i na -
do a tra ba lhar nas con di ções mais ad ver sas, no olho
do fu ra cão das cri ses per ma nen tes que se re pe tem
na re gião. E, como se sabe, pa ra do xal men te, os ma i -
o res avan ços do ser hu ma no ocor rem exa ta men te
nas cri ses. Não obs tan te es sas con si de ra ções, toda a 
eli te pen san te do Nor des te tem cer te za de que par te
des se mé ri to cabe à Su de ne, pela fi lo so fia de sen vol -
vi men tis ta que ela im preg nou na re gião.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já vejo
uma ques tão a ser abor da da pe los crí ti cos de gran de
par te da in tel li gent zia do Cen tro-Sul, en trin che i ra da
na ma i o ria dos seus po de ro sos ór gãos de di vul ga ção: 

e a que cus to tudo isso foi con quis ta do? Pou cas ve -
zes uma me di da pre si den ci al foi una ni me men te apo i -
a da por eles, como o re cen te anún cio da ex tin ção da
Su de ne. Qu a se to dos re pe ti am que fi nal men te a san -
gria de um saco sem fun do, por onde se exa u ri am os
sub sí di os na ci o na is, fora es tan ca da.

Será que isso é ver da de? Abso lu ta men te, não.
A co me çar pela su pos ta mon ta nha de re cur sos que
se ale ga que a Su de ne te ria ab sor vi do ao lon go dos
úl ti mos 26 anos de sua exis tên cia. Na re a li da de, fo -
ram ape nas RS15,98 bi lhões, ou numa mo e da mais a
gos to da nos sa tec no cra cia en cas te la da nos Mi nis té -
ri os da Fa zen da e do Pla ne ja men to: ape nas US$7,27
bi lhões apli ca dos ao lon go dos 41 anos de vida da
Su de ne! Qu an tia des pre zí vel na ca be ça da que les
gen tis se nho res que, no es pa ço de ape nas dois anos, 
gas ta ram US$22 bi lhões para re cu pe rar ban cos fa li -
dos por meio do Pro er.

Enquan to pelo cri té rio de ban cos de de sen vol vi -
men to in ter na ci o na is é ace i tá vel uma ina dim plên cia
de até 2% na apli ca ção dos cré di tos a lon go pra zo,
ape nas 1,7% do to tal apli ca do nos pro je tos in cen ti va -
dos pela Su de ne fo ram per di dos.

Cabe aqui per gun tar-se: e o fa mo so rom bo dos
R$2 bi lhões anun ci a dos pelo Mi nis té rio da Inte gra ção 
Na ci o nal como des co ber to nas re cen tes apli ca ções
da Su de ne, ma i or in clu si ve do que os des vi os da Su -
dam? O mí ni mo que se pode afir mar é que tudo se re -
su me a uma alar man te in ca pa ci da de de exa mi nar da -
dos es ta tís ti cos ou a uma re tum ban te má-fé com o ór -
gão, para jus ti fi car a sua ex tin ção. 

Enquan to fo ram dis se ca dos pela im pren sa na ci o -
nal os no mes dos su pos tos fra u da do res da Su dam e
de ta lha do o es que ma como agi am, por que não fi ze ram 
o mes mo com a Su de ne? Sim ples men te por que o ale -
ga do rom bo do ór gão não exis te, pelo me nos nada pa -
re ci do com as alar man tes ci fras apre sen ta das.

O que hou ve é que a pró pria Di re to ria da Su de -
ne in for mou os da dos ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na -
ci o nal e fo ram por este dis tor ci dos. Mais do que isso,
dis tri bu í dos mal do sa men te para a im pren sa na ci o nal, 
em mais uma ar ma ção con tra o Nor des te.

De fato, ao lon go de 41 anos de Su de ne, dos
3.058 pro je tos apro va dos, 653 pro je tos fo ram ex clu í -
dos pe las mais va ri a das ra zões. A ma i o ria, pela cons -
ta ta ção da au di to ria de não ha ve rem cum pri do nor -
mas ad mi nis tra ti vas de ter mi na das pela Su de ne. Isto
é, não foi iden ti fi ca do cor rup ção nes ses ca sos, mas
que bra de nor mas bu ro crá ti cas. Tan to é que, dos 653
pro je tos can ce la dos, 141 não re ce be ram ne nhum
cen ta vo do ór gão. Os 512 pro je tos res tan tes re ce be -
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ram, so ma dos, R$1,4 bi lhão, que não fo ram ne ces sa -
ri a men te des vi a dos.

Por exem plo, den tre es ses can ce la dos es tão
em pre sas idô ne as do pa drão da Te le co mu ni ca ções
de Ser gi pe S.A., Dow Qu í mi ca S.A. e Ni tro clor Pro du -
tos Qu í mi cos S. A. (hoje Grif fing Bra sil Ltda.), que pre -
fe ri ram con clu ir seus pro je tos usan do re cur sos pró pri -
os, en con tran do-se em ple na ope ra ção pro du zin do ri -
que zas e ge ran do em pre gos. Não hou ve, por tan to,
des vio de re cur sos.

O que se cons ta ta re al men te é que ri go ro sas
au di to ri as para ave ri guar ir re gu la ri da des no vas to to -
tal de pro je tos fi nan ci a dos pela Su de ne só iden ti fi ca -
ram ir re gu la ri da des – como de so nes ti da de, cor rup -
ção, rou bo – em 53 pro je tos, ou seja, o equi va len te
aos já co men ta dos 1,7% de re cur sos per di dos, bem
di fe ren te das es pan to sas ci fras anun ci a das.

A re a li da de de todo esse la men tá vel epi só dio é
um de plo rá vel mis to de in com pe tên cia e ine gá vel
má-fé para com o Nor des te, que po de rá nos ca u sar
um dano ir re pa rá vel.

Na jus ti fi ca ti va do seu ato de sas tro so, o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so afir ma can di da -
men te que o Nor des te não so fre rá da nos com a trans -
for ma ção da Su de ne em ”agên cia de de sen vol vi men -
to“. Diz Sua Exce lên cia, sem pre as ses so ra do pelo Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra – in crí vel como um nor des ti -
no no po der ser ve de ins tru men to para pro vo car tan -
tos ma les aos seus con ter râ ne os – , que não ha ve rá
per das, pois, se gun do ele, as ver bas dos in cen ti vos
fis ca is se rão com pen sa das por ”ver bas or ça men tá ri -
as“. Ao fa zer essa afir ma ção e re cu san do-me a crer
que um ho mem da en ver ga du ra in te lec tu al do Pre si -
den te ig no re re gras tão ele men ta res, con ven ço-me
de que Sua Exce lên cia afir ma uma le vi an da de. Pri -
me i ro, por que ele sabe da di fe ren ça de re cur sos pro -
ve ni en tes de re nún cia fis cal, que te o ri ca men te não
po dem ser al te ra dos, e ver bas or ça men tá ri as, cu jos
cri té ri os po dem ser mu da dos a qual quer mo men to, se 
não no seu, mas pro va vel men te no pró xi mo Go ver no.

Po rém, o mais im por tan te de tudo, Srªs e Srs.
Se na do res, é que a exis tên cia da re nún cia fis cal con -
ce di da pelo Fi nor e pelo Fi nam era o prin ci pal ape lo
di fe ren ci al pelo qual as em pre sas eram atra í das para
se ins ta la rem no Nor te-Nor des te. A par tir de ago ra,
qual a ra zão por que os em pre sá ri os na ci o na is e in -
ter na ci o na is ve nham para o Nor te-Nor des te, lon ge
dos prin ci pa is mer ca dos de con su mo do País?

Evi den te men te, eles pre fe ri rão ins ta lar suas
em pre sas em Ri be i rão Pre to, em Cam pi nas ou em
Cu ri ti ba, onde se si tua a gran de mas sa con su mi do ra

do País, a me lhor in fra-es tru tu ra por tuá ria, ro do viá ria, 
edu ca ci o nal e a to ta li da de dos cen tros de pes qui sa
de pon ta do País – qua se 100% do mer ca do ban cá rio
e a mão-de-obra mais tre i na da.

Tal vez, no fun do, seja mes mo a in ten ção do Go -
ver no e todo o alen ta do la tim usa do na sua jus ti fi ca ti -
va ofi ci al não seja mais do que um ar ca bou ço or na -
men tal para es con der o ver da de i ro ob je ti vo: agra var o 
fos so de de sen vol vi men to que se pa ra o Nor des te do
Cen tro-Sul in dus tri a li za do.

Com pe te-me as si na lar que, quan do faço essa
crí ti ca à ati tu de no mí ni mo equi vo ca da do Pre si den te
da Re pú bli ca – que me re ceu ras ga dos elo gi os da ma -
i o ria da im pren sa do Cen tro-Sul –, lon ge de mim a
idéia de ge rar con fli tos in ter-re gi o na is, até por que sou 
tes te mu nha pelo fato de co nhe cer de per to os no bres
sen ti men tos de ge ne ro si da de e hos pi ta li da de da va -
lo ro sa gen te su lis ta em ge ral, que re co nhe ce a im por -
tân cia da mão-de-obra e do ta len to do imi gran te nor -
des ti no, para a im plan ta ção do seu de sen vol vi men to.
Re fi ro-me ape nas a uma vi são pre con ce i tu o sa que
uma in flu en te mi no ria da in tel li gent zia do Sul-Su -
des te, que se gu ra men te in flu en cia nos so Pre si den te,
tem so bre o pa pel das re giões po bres para o fu tu ro do 
de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co do País, te i man do
em ig no rar os ris cos ge o po lí ti cos que ad vi rão se a
atu al de si gual da de re gi o nal bra si le i ra, a ma i or do
mun do mo der no, se agra var ain da mais.

Em re cen te en tre vis ta con ce di da às pá gi nas
ama re las da re vis ta Veja, um dos gran des es ta dis tas
da se gun da me ta de do sé cu lo pas sa do, o in sus pe i to
ex-Chan ce ler ale mão Hel mult Shmidt afir mou uma
ver da de ób via, de sa for tu na da men te tão des pre za da
pela ego ís ta eli te bra si le i ra: o Bra sil nun ca al can ça rá
pa drões de país de sen vol vi do se não cor ri gir a bru tal
de si gual da de en tre suas re giões po bres e ri cas. Esse
é cer ta men te o ma i or pro ble ma da Na ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, por tudo
isso tra go ao co nhe ci men to des te Ple ná rio as con si -
de ra ções dos er ros cras sos dos da dos apre sen ta dos
que jus ti fi ca ram a edi ção da de sas tro sa me di da pro vi -
só ria e dos ma les que ela pro vo ca rá ao País. Pro po -
nho, por tan to, a este Ple ná rio que o Se na do da Re pú -
bli ca as su ma uma pos tu ra à al tu ra da sua res pon sa bi -
li da de ante a Na ção: sim ples men te a der ru be mos
com o nos so voto, obri gan do ao Exe cu ti vo apre sen tar 
uma pro pos ta res pon sá vel e con se qüen te. Pe las
suas im pli ca ções fu nes tas, en ten do que esse de ve rá
ser um po si ci o na men to su pra par ti dá rio, com jus tas
ra zões para unir to dos os meus Pa res des ta au gus ta
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Casa. E de modo in dis cu tí vel, de ver ina li e ná vel dos
Se na do res do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te. 

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por vin te mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a
esta tri bu na para res sal tar a im por tân cia do Pro je to
de Lei nº 23/2001, da Câ ma ra, que ins ti tui uma nova
lei das So ci e da des Anô ni mas, e do pa pel do Se na do
nes sa dis cus são. O pro je to pro põe a al te ra ção da le -
gis la ção que ver sa so bre o mer ca do de ações, re pre -
sen tan do um avan ço na me di da em que lhe con fe re
mais trans pa rên cia, as se gu ra di re i tos con sis ten tes
aos de ten to res de ações pre fe ren ci a is e aos aci o nis -
tas com di re i to a voto, po rém mi no ri tá ri os, fren te aos
con tro la do res, ofe re cen do mais se gu ran ça e es ta bi li -
da de para o se tor.

A pro pos ta, Sr. Pre si den te, ti pi fi ca pe nal men te
con du tas de ad mi nis tra do res que ve nham a in ter fe rir
nas re la ções do mer ca do em pro ve i to pró prio ou de
gru pos, ou clas ses de ações, em de tri men to de um
mer ca do só li do ou de clas ses de aci o nis tas. Além dis -
so, con fe re mais efe ti vi da de, mais for ça, mais po der à
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

Não po de mos fe char os olhos para essa ques -
tão. Não po de mos res trin gir a nos sa atu a ção aos de -
ba tes que en vol vem pos sí vel que bra de de co ro, ou
que bra de de co ro, de Se na do res acu sa dos de vi o la -
rem os vo tos dos co le gas, me di an te pro ce di men to
ab so lu ta men te con de ná vel. É re al men te im por tan te
que o Con se lho de Éti ca con clua os seus tra ba lhos e
que o Se na do de ci da so be ra na men te, e digo mais
até, se re na men te, so bre o des ti no dos en vol vi dos.

Mas é tam bém mu i to im por tan te uma sé rie de
pro je tos que tra mi tam nes ta Casa, uma sé rie de
ques tões, como a Se na do ra Ma ria do Car mo aca bou
de tra zer, que está na agen da do País. 

Esta mos na imi nên cia de um ra ci o na men to de
ener gia, isso não é brin ca de i ra! Pre ci sa mos di mi nu ir
o cus to de ca pi tal no País. Para que haja isso, uma
das ati tu des a to mar é a mo der ni za ção da Lei das So -
ci e da des Anô ni mas; por isso es tou tra tan do des se
tema, hoje, na tri bu na, sem me nos pre zar os ou tros.

Bas ta um ar gu men to para de mons trar a tese da
im por tân cia da Lei das So ci e da des Anô ni mas, que
de fen do: a ne ces si da de de fi nan ci a men to para a mo -
der ni za ção do par que pro du ti vo na ci o nal. Qu an do há

es pa ço para o cres ci men to e não há dis po ni bi li da de
de ca pi ta is para pro mo ver a re es tru tu ra ção pro du ti va, 
isso pode re pre sen tar a di fe ren ça en tre a con so li da -
ção de uma mar ca no mer ca do ou sua in vi a bi li da de.
Uma mar ca como a Embra er, que hoje é or gu lho na ci -
o nal, se pos sui ca pi tal a cus to ade qua do, po de rá con -
ti nu ar cres cen do, ex pan din do, sen do com pe ti ti va e
até di vul gan do o nome do País. Se não, se gu ra men -
te, ama nhã per de o mer ca do para a Bom bar di er ou
ou tra con cor ren te de ja tos re gi o na is pelo mun do afo -
ra. Assim, na mi nha vi são, a aber tu ra do ca pi tal é um
ca mi nho para o de sen vol vi men to das nos sas em pre -
sas e um re fe ren ci al se gu ro para os nos sos in ves ti do -
res. E so nho um dia ver mi lha res, mi lhões Bra sil afo -
ra.

Em nos so País, to da via, o mer ca do aci o ná rio
tem um de sem pe nho pí fio ante nos sas po ten ci a li da -
des. Ape sar de es tar mos en tre as dez ma i o res eco no -
mi as do mun do, o mo vi men to das nos sas bol sas de
va lo res es tão mu i to aquém de suas pos si bi li da des.
Obser ve-se os se guin tes da dos de 1999, ce di dos
pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os. Enquan to ha -
via 565 em pre sas ne go ci an do na Bo ves pa, em 1999,
na Bol sa de To ron to, no Ca na dá, ha via 1.456; em Sid -
ney, na Aus trá lia, 1.287; em Te la vi vi, Isra el, 654, mais do 
que o Bra sil. Isso sem fa lar da Nas daq, que re gis tra va
4.829 em pre sas ne go ci an do ações, e a Bol sa de Nova
Ior que, com 3.025. Po de ria ci tar aqui ain da as Bol sas de 
Lon dres, Pa ris e Tó quio, en tre ou tras, para evi den ci ar a
su pre ma cia de ou tros mer ca dos aci o ná ri os.

Eu me per gun to: qua is se ri am as ca u sas des se
pro ces so ana crô ni co? Onde en con tra ría mos as ra -
zões?

Sem a pre ten são de es go tar a re la ção das pos -
sí ve is ca u sas, que se ria enor me, li mi tar-me-ei a duas
que con si de ro as prin ci pa is:

1ª – O ele va do ín di ce de so ne ga ção fis cal ob -
ser va do no País. Vou ex pli car por quê;

2ª – A des con fi an ça da so ci e da de, do ci da dão,
do pe que no pou pa dor, ten do em vis ta as pou cas ga -
ran ti as as se gu ra das aos aci o nis tas pre fe ren ci a is e
mi no ri tá ri os pela atu al le gis la ção. É isso que pre ci sa -
mos mu dar. Está aqui, no Se na do. É res pon sa bi li da de 
do Se na do apu rar es sas de nún ci as que te mos; é res -
pon sa bi li da de do Se na do pu nir a vi o la ção do pa i nel,
mas é nos sa res pon sa bi li da de tam bém não de i xar a
pe te ca cair, de uma agen da que faça este País avan -
çar e que cu i de dos pro ble mas mi cro e co nô mi cos do
nos so País, como este que es tou ci tan do.

Em re la ção à pri me i ra ca u sa, de i xo re gis tra do
para Vos sas Exce lên ci as que a aber tu ra do ca pi tal de
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uma em pre sa exi ge trans pa rên cia – trans pa rên cia na
sua con ta bi li da de – o que a de i xa mais vul ne rá vel em
face tan to das con cor ren tes quan to do Fis co.

Com a ele va da car ga tri bu tá ria do País e a exis -
tên cia de di ver sos tri bu tos re gres si vos e ou tros apli -
ca dos em cas ca ta no pro ces so pro du ti vo, fica fá cil
per ce ber a gran de des van ta gem com pe ti ti va das
com pa nhi as aber tas fren te às con cor ren tes de res -
pon sa bi li da de li mi ta da e mes mo ao mer ca do in for mal
– bas tan te gran de no País. Essa ques tão terá que ser
re sol vi da com uma pro fun da re for ma tri bu tá ria, que,
como res sal tei des ta tri bu na, en con tra-se em pa ca da
na Câ ma ra dos De pu ta dos não por obra dos De pu ta -
dos Fe de ra is, mas por re sis tên cia do Exe cu ti vo, que
não de i xa a ma té ria avan çar, mu i to sa tis fe i to com os
re cor des su ces si vos de ar re ca da ção.

A ou tra ca u sa ci ta da, a des con fi an ça da so ci e -
da de, ten do em vis ta as pou cas ga ran ti as as se gu ra -
das aos aci o nis tas pre fe ren ci a is e mi no ri tá ri os, é
aten di da, em gran de par te, por esse pro je to que veio
da Câ ma ra, o PLC nº 23, de 2001, e que ago ra se en -
con tra sob nos sa res pon sa bi li da de, para re vi são.

Com efe i to, Sr. Pre si den te, o pro je to, nos ter mos 
em que foi apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, já re -
pre sen ta um gran de avan ço na am pli a ção dos di re i -
tos dos de ten to res de ações pre fe ren ci a is e dos de -
ten to res de ações or di ná ri as do blo co mi no ri tá rio, e,
ain da, da res pon sa bi li da de ci vil e pe nal de ad mi nis -
tra do res e con tro la do res, bem como dos ope ra do res
de mer ca do e do ór gão fis ca li za dor. Mas, ain da que
com a in ten ção de me lho rar a fis ca li za ção de prá ti cas
de mer ca do, em mi nha opi nião, há ex ces sos no pro je -
to que pre ci sam ser cor ri gi dos.

Não obs tan te os mé ri tos do pro je to, a ur gên cia
de sua apro va ção e con ver são em lei, é ne ces sá rio
des ta car que não de fen do que o Se na do de i xe de ser
uma Casa le gis la ti va re vi so ra e pas se a ser mera
Casa ho mo lo ga do ra das de li be ra ções da Câ ma ra.
Não! O Se na do tem que exer cer suas prer ro ga ti vas
com ple ni tu de e con tri bu ir para o apri mo ra men to do
pro je to.

Nes se sen ti do, apre sen tei, até ago ra, nove
emen das à pro po si ção que se en con tra na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Antes de des cre vê-las, re lem bro que, em re cen -
te pro nun ci a men to, co mu ni quei à Casa que apre sen -
ta ria, à aná li se do Se na do, o subs ti tu ti vo do De pu ta do 
Emer son Ka paz, do PPS de São Pa u lo, já que aque le
tra ba lho me re ceu elo gi os, con si de ra ções po si ti vas da 
ma i o ria dos seg men tos en vol vi dos na ques tão. Mi nha 
con clu são foi a de que era pre ci so pre ser var o subs ti -

tu ti vo, pro ve ni en te da Câ ma ra, do De pu ta do Kan dir,
fru to de um gran de en ten di men to, na Câ ma ra, e que
não se ria pru den te que se des per di ças se todo aque le 
es for ço, até por que esse subs ti tu ti vo apre sen ta um
pon to mu i to im por tan te que é o for ta le ci men to da
CVM, que é um gran de avan ço. Assim, mi nha op ção
foi por aper fe i ço ar a pro pos ta. Fa rei, a se guir, uma
ex pla na ção, à Casa, so bre as emen das apre sen ta -
das.

A pri me i ra emen da re fe re-se a uma nova con ce -
i tu a ção do que seja ação pre fe ren ci al. Na aber tu ra do
ca pi tal de uma em pre sa, o con tro la dor de fi ne, se gun -
do al ter na ti vas le ga is, qua is se rão as ”van ta gens“ das 
ações pre fe ren ci a is – que são, como to dos sa bem,
aque las sem di re i to a voto e, por tan to, sem di re i to de
in flu ir no des ti no das com pa nhi as – em re la ção às or -
di ná ri as, que ga ran tem o di re i to a voto.

Na re da ção da Câ ma ra são ofe re ci das três op -
ções e a emen da que apre sen ta mos é de su pres são
da op ção b, que as se gu ra tão-so men te di vi den do por
ação pre fe ren ci al 10% su pe ri or ao da ação or di ná ria,
vis to que, por ser uma van ta gem ir ri só ria, aca ba ria
por se tor nar, des cul pem o tro ca di lho, a op ção pre fe -
ren ci al dos con tro la do res, o que não ga ran ti ria atra ti -
vi da de ao mer ca do de ações. É isso que que re mos
ver no nos so País nos pró xi mos anos.

Pro po nho al te rar, por meio de uma se gun da
emen da, a re da ção da op ção c. Tal emen da pode ser
con si de ra da de na tu re za re da ci o nal. A nos sa pre o cu -
pa ção é que, ao fa zer re mis são ao tex to do novo art.
245-A, há uma mis tu ra de con ce i tos me di an te a uti li -
za ção de di re i to de de ten to res de ações or di ná ri as,
ou seja, com di re i to a voto, que não par ti ci pam do blo -
co de con tro le – que no mer ca do se cha mam or di na -
ris tas mi no ri tá ri os – para de fi nir van ta gem de pre fe -
ren ci a lis tas. Por tan to, não há al te ra ção de mé ri to,
sen do que, por essa hi pó te se, no caso de ali e na ção
do blo co de con tro le, de ve rão ser as se gu ra dos às
ações pre fe ren ci a is pelo me nos 80% do va lor das
ações or di ná ri as per ten cen tes ao blo co de con tro le e
di vi den dos pelo me nos igua is.

Em de fe sa dos or di na ris tas mi no ri tá ri os, es ta -
mos pro pon do uma ter ce i ra emen da com o pro pó si to
de al te rar o art. 245-A, a fim de as se gu rar a essa clas -
se de aci o nis tas, quan do da ali e na ção di re ta ou in di -
re ta do con tro le da com pa nhia, que o ad qui ren te se
obri gue a fa zer ofer ta pú bli ca para aqui si ção des sas
ações, pelo me nos os mes mos di re i tos das ações
cons tan tes do blo co de con tro le, en quan to que na re -
da ção ori gi ná ria, que veio da Câ ma ra dos De pu ta dos, 
as se gu ram-se ape nas 80%.
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Com a quar ta emen da, pre ten do que seja su pri -
mi do o dis po si ti vo que eli mi na a pos si bi li da de de re -
cur so na hi pó te se de a de ci são pela apli ca ção se dar
na es fe ra ad mi nis tra ti va.

Ou tro exa ge ro que en con trei no subs ti tu ti vo que
veio da Câ ma ra, que me ins tou a pro por uma quin ta
emen da, é a de le ga ção de po der de fis ca li za ção e pu -
ni ção da CVM para as bol sas de va lo res. Por tra tar-se
de ati vi da de tí pi ca de es ta do, a fis ca li za ção e a pu ni -
ção em nome do es ta do são in de le gá ve is. 

A sex ta emen da, que re pu to de suma im por tân -
cia, já vai ao en con tro, in clu si ve, do es pí ri to do subs ti -
tu ti vo apro va do na Câ ma ra, que de fi niu cri mes tí pi cos 
do mer ca do aci o ná rio, é a ti pi fi ca ção do ”abu so de po -
der“ dos ad mi nis tra do res que pos sam exer cer prá ti -
cas con trá ri as às nor mas le ga is em be ne fí cio pró prio
ou de gru pos de ações ou, ain da, de ou trem, em de tri -
men to da pró pria com pa nhia ou de clas ses de aci o -
nis tas, para a qual pro po nho pena de re clu são de um
a cin co anos e mul ta.

Pro po nho acres cen tar tam bém, Sr. Pre si den te,
com a sé ti ma emen da, ar ti go in clu in do como su je i tos
ati vos dos cri mes con tra o mer ca do de ações to dos
os be ne fi ciá ri os dos atos ti pi fi ca dos como tais que te -
nham con tri bu í do, por ação ou omis são vo lun tá ria,
com as prá ti cas de li tu o sas.

Com a oi ta va emen da, pro po nho seja an te ci pa -
do em dois anos o pra zo para que os mi no ri tá ri os pos -
sam ele ger li vre men te o seu re pre sen tan te no con se -
lho de ad mi nis tra ção das com pa nhi as, me di an te a al -
te ra ção das da tas cons tan tes da re gra de tran si ção
ins cri ta no art. 8º da pro po si ção. Essa re gra, na for ma
como apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, de ter mi -
na que até 2004, nas as sem bléi as or di ná ri as, os mi -
no ri tá ri os ele ge rão, a par tir de lis ta trí pli ce ela bo ra da
pelo con tro la dor, o seu re pre sen tan te no con se lho e
que so men te a par tir de 2006 a sua es co lha será li vre. 
Com a pro pos ta, tais da tas se ri am an te ci pa das para
2002 e 2004, re du zin do o pe río do de tu te la a que es -
ta rão sub me ti dos os mi no ri tá ri os.

Alter na ti va men te a essa oi ta va emen da, es tou
apre sen tan do uma ou tra, man ten do as da tas de tran -
si ção – e aí o Re la tor do pro je to po de rá es co lher –,
pre vis tas no tex to apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta -
dos, pro pon do, com a nona emen da, que se in ver ta o
pro ces so de es co lha do re pre sen tan te dos mi no ri tá ri -
os no con se lho, re du zin do a tu te la nela in se ri da, na
me di da em que pas sa para os mi no ri tá ri os o po der de 
ele ger a lis ta trí pli ce, para que o ad mi nis tra dor – con -
tro la dor – nela es co lha um nome que re pre sen ta rá os
in te res ses dos mi no ri tá ri os.

Di an te de todo o ex pos to, Sr. Pre si den te, e até
pelo fato de já ter as so ma do a esta tri bu na para co -
brar da Câ ma ra dos De pu ta dos – e fiz isso na úl ti ma
quin ta-fe i ra, mais uma vez – que de ci da so bre o pro je -
to de nos sa au to ria que ajus ta as ta be las do Impos to
de Ren da da pes soa fí si ca, sin to-me na obri ga ção de
con cla mar o Se na do a se de bru çar so bre o pro je to da
nova Lei das So ci e da des Anô ni mas, que é es sen ci al
para o de sen vol vi men to da eco no mia na ci o nal, é es -
sen ci al para con so li da ção do Bra sil como um País
com pe ti ti vo, nes se mer ca do in te gra do de que par ti ci -
pa mos no mo men to pre sen te.

Encer ro o meu pro nun ci a men to, in for man do aos 
Srs. Se na do res, pri me i ro, que todo o ob je ti vo do meu
pro nun ci a men to, das nove emen das que apre sen tei,
é o for ta le ci men to dos mi no ri tá ri os, se jam eles pre fe -
ren ci a lis tas ou aci o nis tas or di ná ri os, que es tão na ca -
te go ria de mi no ri tá ri os tam bém.

Este é o ob je ti vo: for ta le cer o mer ca do de ca pi -
ta is, di mi nu ir o cus to do ca pi tal no País, que é um dos
mais ele va dos do mun do.

Por isso, Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan do,
tam bém, um re que ri men to, con vi dan do o ju ris ta Mo -
des to Car va lho sa, so bre o qual tive opor tu ni da de de
ci tar um be lís si mo ar ti go que pro du ziu no O Esta do
de S. Pa u lo, para vir à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, par ti ci par de um de ba te aber to
so bre o pro je to e so bre o mer ca do aci o ná rio como um 
todo, em nos so País.

Como dis se an te ri or men te, o Dr. Mo des to Car -
va lho sa é au tor de um im por tan te ar ti go pu bli ca do no
iní cio de abril, no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, que re -
fle te um pou co o sen ti men to da que les que que rem
mu dar a nos sa cul tu ra, cri ar con di ções para o for ta le -
ci men to de nos sas em pre sas, rom per com essa cul -
tu ra das em pre sas fe cha das e fa mi li a res, das em pre -
sas que, para pas sa rem por um pro ces so de re no va -
ção tec no ló gi ca, bus cam o di nhe i ro em ban co, en di vi -
dan do-se. 

Vou fa zer esse con vi te e apre sen tar a CCJC,
para pro cu rar mos cri ar con di ções de for ta le ci men to
de nos sas em pre sas, que de vem, na mi nha opi nião,
se rem ge ra do ras de em pre go, de ren da, de de sen vol -
vi men to em nos so País.

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

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Se na dor Pa u lo
Har tung, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
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dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo -
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, por cin -
co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção, na for ma do art.
14 do Re gi men to Inter no.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do 
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
Sub co mis são Per ma nen te do Ido so do Se na do Fe de -
ral, que te nho a hon ra de pre si dir, es ta rá re a li zan do
sua pri me i ra re u nião, nes ta Ses são Le gis la ti va, no dia 
8 de maio, a fim de es ta be le cer seu pro gra ma de tra -
ba lho para o biê nio 2001/2002. 

Fa zem par te des ta im por tan te Sub co mis são os
emi nen tes Srs. Se na do res Ju vên cio da Fon se ca
(Vice-Pre si den te), Se bas tião Ro cha (Re la tor), Ge ral -
do Althoff, Wal deck Orné las, Tião Vi a na e a emi nen te
Sr.ª Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É gran de a nos sa res pon sa bi li da de, pois, se gu -
ra men te, es ta re mos le gis lan do para mais de 14 mi -
lhões de pes so as que já al can ça ram a ma tu ri da de, ou 
seja, ida de su pe ri or a 60 anos, e, na tu ral men te, ba li -
zan do a pro gres são ge o mé tri ca da que le nú me ro, que 
cres ce num Bra sil ao qual não mais po de mos re por -
tar-nos como o país jo vem da dé ca da de 70. Esti ma ti -
vas de mons tram que, para os pró xi mos 20 anos, te re -
mos cer ca de 38 mi lhões de bra si le i ros com ida de su -
pe ri or a 60 anos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo a 
esta tri bu na para des ta car uma das ações que, com
vi gor, ha ve re mos de ado tar: a co bran ça em re la ção
ao Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al pela 
ain da não im plan ta ção do Con se lho Na ci o nal do Ido -
so, cri a do pela Lei n.º 8.842, de 4 de ja ne i ro de 1994.
Ora, esse Con se lho tem um sig ni fi ca do vi tal, da ma i or 
im por tân cia, por que ele não só ha ve rá de ba li zar as
ações exis ten tes, as que es tão em prá ti cas e as su ge -
ri das, como tam bém de ve rá acom pa nhar suas exe cu -
ções. Esse Con se lho será res pon sá vel pela ”for mu la -
ção, co or de na ção, su per vi são e ava li a ção na ci o nal
da po lí ti ca do ido so, no âm bi to das res pec ti vas ins tân -
ci as po lí ti co-ad mi nis tra ti vas“, con for me está pre ce i tu -
a do no art. 7º da Lei nº 8.842.

Sr. Pre si den te, a ava li a ção das ações dos ór -
gãos res pon sá ve is pela va lo ri za ção das pes so as en -
ve lhe ci das em nos so País não está efe ti va men te
aten den do às ex pec ta ti vas. Isso acon te ce pela fal ta
de um ór gão hi e rar qui ca men te com pe ten te, den tro do 
Go ver no Fe de ral, para for mu lar e co or de nar tais
ações. O Con se lho Na ci o nal do Ido so é esse ór gão.

Ele tem essa fun ção. Se ele es ti ves se fun ci o nan do,
uma gran de par ce la dos tris te men te co nhe ci dos
como asi los ou ”de pó si tos de ve lhos“, que in fe liz men -
te ain da exis tem em nos so País, não es ta ria man ten -
do ido sos do en tes, con tra ri an do o que de ter mi na o
art. 18 do De cre to nº 1.948, de 3 de ju lho de 1996:
”Fica pro i bi da a per ma nên cia em ins ti tu i ções asi la res
de ca rá ter so ci al, de ido sos por ta do res de do en ças
que exi jam as sis tên cia mé di ca per ma nen te ou de en -
fer ma gem in ten si va, cuja fal ta pos sa agra var ou pôr
em ris co sua vida ou a vida de ter ce i ros“.

Os pre ce i tos le ga is de ter mi nam, mas a fal ta de
fis ca li za ção dos ór gãos pú bli cos de sa ú de per mi te
essa gra ve ano ma lia, com pro va da com uma sim ples
vi si ta aos asi los, con ti nue. Lá per ma ne cem in ter na -
dos ido sos gra ve men te do en tes. É a nos sa re a li da de
atu al. Enten de mos que so men te com o Con se lho Na -
ci o nal do Ido so po de re mos cor ri gir esse erro. Infe liz -
men te, es ses abo mi ná ve is asi los, como co nhe ce mos
des de a nos sa in fân cia, con ti nu am a re ce ber e in ter -
nar pes so as ve lhas e do en tes, ape sar de pro i bi dos
por lei! Ca be rá ao Con se lho Na ci o nal do Ido so co brar
das au to ri da des fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is e do
Dis tri to Fe de ral as ações fis ca li za do ras, fa zen do
cum prir ri go ro sa men te o que de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 18 do De cre to n º1948: ”A per ma nên cia
ou não do ido so do en te em ins ti tu i ções de ca rá ter so -
ci al de pen de rá de ava li a ção mé di ca pres ta da pelo
ser vi ço de sa ú de lo cal“.

Igno ran do esse pre ce i to le gal, in fe liz men te, os
ido sos do en tes con ti nu am in ter na dos nes ses lo ca is
quan do de ve ri am es tar re co lhi dos em hos pi ta is.

Sr. Pre si den te, faço um ape lo des ta tri bu na ao
Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al para que im ple men te 
com a ur gên cia que o caso re quer o mais ra pi da men -
te pos sí vel o Con se lho Na ci o nal do Ido so que tan ta
fal ta está fa zen do. Nes sa re u nião, que ocor re rá no dia 
08 às 10 ho ras, gos ta ria de con vi dar V. Exª para nos
hon rar com sua pre sen ça que mu i to abri lhan ta ria a
opi nião e se gu ra men te es ta ria ho me na ge an do es ses
mais de 14 mi lhões de ido sos exis ten tes no Bra sil.

Era o que eu gos ta ria de re gis trar, Sr. Pre si den -
te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia in for ma ao Ple ná rio que, nas ses sões não de li -
be ra ti vas, a Mesa pre ten de ado tar o sis te ma de in ter -
ca lar ora do res en tre os ora do res ins cri tos e aque les
que tam bém so li ci tam a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção, na for ma do art. 14 do Re gi men to. É o que já co -
me ça mos a fa zer.
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Por tan to, peço es cu sas ao Se na dor Álva ro Dias
por ter atra sa do em cin co mi nu tos o iní cio do seu pro -
nun ci a men to.

Tem a pa la vra o 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, há mais de dois
anos nes ta Casa, te nho pro cu ra do to mar de ci sões,
obe de cen do aos di ta mes da mi nha cons ciên cia.

Sei que não há nada mais an gus ti an te do que a
ne ces si da de de es tar mos sin to ni za dos com as as pi -
ra ções da so ci e da de. Cre io ser es sen ci al, para o bom
cum pri men to do de ver, bus car sin to nia com o que de -
se ja a po pu la ção.

Du ran te esse pe río do, te nho dis cor da do do Go -
ver no em mu i tas opor tu ni da des: dis cur sos, pro je tos e
vo tos que con tra ri am o de se jo do Go ver no e, por con -
se qüên cia, do meu Par ti do, que é tam bém o Par ti do
do Pre si den te da Re pú bli ca. Te nho sido res pe i ta do
pelo Pre si den te, pelo Go ver no e pelo Par ti do, que,
de mo cra ti ca men te, en ten dem a an gús tia do cum pri -
men to do de ver de quem se ele ge para res pe i tar no
dia a dia da sua ati vi da de, aque les que o ele ge ram.

Sr. Pre si den te, ve nho à tri bu na hoje e con fes so
com tris te za a mi nha dis cor dân cia, mais uma vez, do
Go ver no e do meu Par ti do. Mas há algo re le van te que
nos tor tu ra: o des gas te dra má ti co que vive o Se na do
Fe de ral como ins ti tu i ção po lí ti ca. Pre ser var a ins ti tu i ção
deve ser, com cer te za, a pre o cu pa ção de to dos nós. Ve -
nho, a exem plo do que já fez o Se na dor Osmar Dias,
anun ci ar que já es ta mos as si nan do o re que ri men to que
pre ten de a ins ta la ção da CPI da Cor rup ção. 

So mos go ver na dos pela von ta de da po pu la ção.
O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca tem in sis ti do que é 
pre ci so ou vir a voz das ruas e há in du bi ta vel men te um 
cla mor po pu lar for te, con tun den te e en fá ti co pro pon -
do o se pul ta men to de fi ni ti vo da im pu ni da de nes te
País. Qu al quer ges to ou ati tu de de na tu re za po lí ti ca
que con tri bua para o se pul ta men to da im pu ni da de no
Bra sil tem gran de ape lo po pu lar. Afron tar o de se jo da
po pu la ção é, sem dú vi da, um pe ca do gra ve que co -
me te o seu re pre sen tan te. 

Se ria esse re que ri men to in cons ti tu ci o nal? Pode 
ser que sim; há dú vi das. Há aque les que de fen dem a
sua cons ti tu ci o na li da de, há aque les que o con si de -
ram in cons ti tu ci o nal. A prin cí pio, op tei pela in cons ti tu -
ci o na li da de, mas, ou vin do mais, apro fun dan do es tu -
dos, in ves ti gan do, pude ve ri fi car que há pre ce den tes
no Con gres so Na ci o nal, que ou tras CPIs tam bém ti -
ve ram esta con for ma ção de fa tos in de ter mi na dos, ge -
né ri cos, sem co ne xão en tre si. De qual quer ma ne i ra,

en tre esta dis cus são que po de ria ga nhar pro por ções
ao lon go do tem po e o que cla ma a po pu la ção do
País, ob vi a men te a de ci são não po de ria ser ou tra. 

As pes qui sas são no tó ri as. Ain da nes te fi nal de
se ma na, pu bli ca-se mais uma pes qui sa Vox Po pu li,
com 94% da po pu la ção de São Pa u lo fa vo rá vel à ins -
ta la ção da CPI. É pre ci so re co nhe cer que esta CPI
che ga com atra so. Por que já há in ves ti ga ções em cur -
so, con du zi das pelo Mi nis té rio Pú bli co, pelo pró prio
Po der Exe cu ti vo, pela CPI na Câ ma ra dos De pu ta dos. 
Há fa tos que di zem res pe i to à atri bu i ção das as sem -
bléi as le gis la ti vas. Isto é ine gá vel, mas não é o su fi ci -
en te para nos con ven cer a fi car à mar gem do ob je ti vo
ma i or que é com ba ter a im pu ni da de, in ves ti gan do,
de nun ci an do, con de nan do a cor rup ção no país – e o
aval po pu lar in dis cu ti vel men te re co men da essa pos -
tu ra do Par la men to. Não po de ría mos ig no rar tam bém
ou tro com po nen te im por tan te. 

Fa tos en vol ven do dois Se na do res des ta Casa
que se di gla di a ram nes ta tri bu na são pre pon de ran tes
na ins pi ra ção do re que ri men to que pos tu la a ins ta la -
ção des sa CPI e o Se na do é con vo ca do re i te ra da -
men te pela opi nião pú bli ca a es cla re cer os fa tos
cons tan tes dos dos siês aqui apre sen ta dos.

Ima gi no até que, hoje ou ama nhã, al guém ques -
ti o ne a cons ti tu ci o na li da de e diga que os atos pra ti ca -
dos por essa CPI são atos nu los, mas cer ta men te os
fa tos re ve la dos por ela não se rão anu la dos. Ao con -
trá rio, cons ti tu ir-se-ão em sub sí di os cer ta men te im -
por tan tes para os pro ce di men tos ado ta dos pelo Mi -
nis té rio Pú bli co vi san do à res pon sa bi li za ção ci vil e
cri mi nal de even tu a is en vol vi dos nos es cân da los.
Esse é o ce ná rio que nos leva a de ci dir des sa for ma.

O Pre si den te da Re pú bli ca – jus ti ça seja fe i ta –,
de uns tem pos para cá, tem pro cu ra do com ba ter, de
for ma mais efe ti va, a cor rup ção. Não só pelo fato de
ter cri a do a Cor re ge do ria, mas por ati tu des an te ri o res 
a ela. Em ne nhum mo men to, o Pre si den te da Re pú bli -
ca pro cu rou ser obs tá cu lo a in ves ti ga ções da Po lí cia
Fe de ral, do Mi nis té rio Pú bli co, in ves ti ga ções, em cur -
so, que di zem res pe i to, in clu si ve, a vá ri os itens des se
re que ri men to.

Os úl ti mos pro nun ci a men tos do Pre si den te da
Re pú bli ca fa lam em in ves ti gar e pu nir os res pon sá ve -
is pela cor rup ção no País. Os úl ti mos pro nun ci a men -
tos de Sua Exce lên cia di zem res pe i to a an te ri o res, ou 
seja, à exi gên cia de se ou vir o cla mor po pu lar, e não
há cla mor ma i or no País, hoje, do que aque le em fa vor 
de um com ba te efi caz à cor rup ção, que de te ri o ra as
ins ti tu i ções pú bli cas bra si le i ras. O Pre si den te tem
sido afir ma ti vo: de se ja a in ves ti ga ção. E, mais do que
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a in ves ti ga ção, de se ja a pu ni ção dos res pon sá ve is
por des man dos no País.

Esta mos, por tan to, em con so nân cia com o que
de se ja o Pre si den te da Re pú bli ca. É pos sí vel que por
ca mi nhos di fe ren tes, pois Sua Exce lên cia tem de fen -
di do a ino por tu ni da de da ins ta la ção da CPI, cer ta -
men te com ra zões que me re cem o nos so res pe i to.

Mas não acre di to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que uma CPI pos sa, por exem plo, com pro -
me ter o pro je to de de sen vol vi men to eco nô mi co do
Bra sil. O Mi nis tro Pe dro Ma lan, re i te ra da men te, afir -
ma que che ga mos a um es tá gio de avan ço em que os
fun da men tos da nos sa eco no mia es tão de tal sor te
con so li da dos que re sis tem ao im pac to de cri ses ex -
ter nas e de pos sí ve is cri ses po lí ti cas in ter nas. Não há
ne nhu ma dú vi da de que nos sa eco no mia pas sa rá ao
lar go des ta cri se de na tu re za po lí ti ca. O País ama du -
re ceu e ado tou me ca nis mos ins ti tu ci o na is que se
con so li da ram e se quer ad mi te a hi pó te se de qual quer 
tur bu lên cia po lí ti ca ou eco nô mi ca que co lo que em ris -
co a go ver na bi li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de mos des cu rar tam bém das gran des res pon sa bi li -
da des do Le gis la ti vo. Que se ins ta le a CPI, que é de -
se jo na ci o nal, mas que não se des cu i de das atri bu i -
ções fun da men ta is do Po der Le gis la ti vo. Há re for mas
pa ra li sa das. Não po de mos, a pre tex to da apu ra ção de 
fa tos, da in ves ti ga ção de de li tos, da apu ra ção de es -
cân da los, pa ra li sar o País. Não po de mos pa ra li sar
aqui as ati vi da des pre cí pu as do Po der Le gis la ti vo, es -
pe ci al men te no que diz res pe i to a re for mas fun da -
men ta is para que esse pro je to de de sen vol vi men to
eco nô mi co se con so li de e não so fra tur bu lên ci as.

Os in di ca do res eco nô mi cos e so ci a is es tão a re -
co men dar a con du ta ado ta da pelo Go ver no, es pe ci al -
men te no se tor eco nô mi co. Há pers pec ti va de cres ci -
men to eco nô mi co, e o Se na do, a Câ ma ra dos De pu -
ta dos, o Con gres so Na ci o nal, en fim, têm gran de res -
pon sa bi li da de no sen ti do de não frus trar es sas ex -
pec ta ti vas fa vo rá ve is a um tem po de ma i or de sen vol -
vi men to eco nô mi co com jus ti ça so ci al para a po pu la -
ção bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, já que o ce ná rio é de co bran ça,
já que o mo men to é de um for te ape lo po pu lar em fa -
vor do fim da im pu ni da de no Bra sil, o Con gres so tem
que dar exem plo. A Câ ma ra dos De pu ta dos re ce beu,
em 1998, um pro je to de emen da cons ti tu ci o nal, de
au to ria do Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, que al te ra a 
imu ni da de par la men tar. O pro je to foi apro va do e en -
ca mi nha do à Câ ma ra no dia 22 de ju nho de 1998. Os
ou tros pro je tos fo ram apen sa dos a esse, in clu si ve um 

do Se na dor Pe dro Si mon. Na Câ ma ra, a PEC nº 02,
de 1995, do Se na do Fe de ral, re ce beu a nu me ra ção
de 610, de 1998, e já re ce beu pa re cer fa vo rá vel na
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção,
en con tran do-se na Mesa Di re to ra da que la Casa des -
de 30 de ou tu bro de 1999.

Eu pró prio apre sen tei, em 1984, um pro je to des -
ta na tu re za, no meu pri me i ro man da to de Se na dor,
quan do o País vi via a cam pa nha por ele i ções di re tas.
Esse pro je to de mi nha au to ria foi apen sa do a ou tras
24 pro pos tas do gê ne ro, ten do ar qui va men to em
1997, por ter a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te mo -
di fi ca do a Cons ti tu i ção em 1988. Por tan to, Sr. Pre si -
den te, este as sun to é an ti go. Este tema vem sen do
de ba ti do nes ta Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos há
mu i tos anos.

Em 1984, como Se na dor, tive a opor tu ni da de de 
apre sen tar uma pro pos ta des sa na tu re za. Qu an do
hoje, des ta tri bu na, anun cio que, ao lado do Se na dor
Osmar Dias, as si nei um re que ri men to que pro põe a
CPI da Cor rup ção, di ri jo tam bém um ape lo ao Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé cio
Ne ves, do meu Par ti do, para que S. Exª re ti re da ga ve -
ta a pro pos ta. O Con gres so Na ci o nal tem que dar o
exem plo. A imu ni da de par la men tar deve res trin gir-se
ao exer cí cio da ati vi da de par la men tar, pois é um ins -
tru men to em de fe sa da ins ti tu i ção par la men tar e não
de even tu a is ocu pan tes de fun ções no Le gis la ti vo. Os
cri mes co muns não po dem ser pro te gi dos pela imu ni -
da de par la men tar. Há um for te ape lo po pu lar em fa vor 
do fim da im pu ni da de. Para que se com ba ta, para que 
se tra ga à luz a cor rup ção, para ser pu ni da, con de na -
da, o Con gres so pre ci sa dar o exem plo.

A Câ ma ra dos De pu ta dos tem, ago ra, a res pon -
sa bi li da de de apro var a pro pos ta de au to ria do Se na -
dor Ro nal do Cu nha Lima, que tra mi ta des de 1995. Tal 
pro pos ta visa a re a de quar o ins ti tu to da imu ni da de
par la men tar, a fim de que seja, ape nas, um ins tru -
men to de pre ser va ção da li ber da de que deve ter o
Par la men tar no exer cí cio de sua mis são.

Sr. Pre si den te, mais uma vez, es pe ro a com pre -
en são dos meus Pa res do PSDB para essa ati tu de,
que re pu to ser de res pe i to à po pu la ção es pe ci al men -
te do meu Esta do, mas, de for ma ge ral, à do País, que 
exi ge do Con gres so Na ci o nal, par ti cu lar men te do Se -
na do Fe de ral, uma pos tu ra de ri gor em re la ção à im -
pu ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res. S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
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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, na úl ti ma sex ta-fe i ra, ao
lado de ou tros Par la men ta res da Ban ca da Fe de ral do
Esta do de Ser gi pe, par ti ci pei de uma re u nião mu i to
pro ve i to sa na ci da de de Bo quim, vi san do à dis cus são 
dos gran des pro ble mas que afli gem a ci tri cul tu ra ser -
gi pa na. Exis te uma cri se sem pre ce den tes na eco no -
mia do nos so Esta do.

No tem po em que eu era Go ver na dor, por exem -
plo, a re gião ci trí cu la, for ma da por 14 Mu ni cí pi os ser -
gi pa nos, ge ra va nada me nos do que 100 mil em pre -
gos. Ser gi pe era o se gun do co lo ca do na pro du ção de
la ran jas, sen do su plan ta do ape nas pelo Esta do de
São Pa u lo. Entre tan to, Sr. Pre si den te, hou ve vá ri os
fa to res ad ver sos à ci tri cul tu ra: a con jun tu ra eco nô mi -
ca in ter na ci o nal e na ci o nal, al tas ta xas de ju ros co -
bra das nos fi nan ci a men tos aos pe que nos e mé di os
pro pri e tá ri os da re gião, fal ta de uma po lí ti ca agrí co la
vol ta da para o de sen vol vi men to e mo der ni za ção do
se tor. Tudo isso le vou a re gião ci trí co la à si tu a ção atu -
al, com mais de 60 mil pes so as de sem pre ga das. A
cri se avas sa la do ra pro mo veu o êxo do ru ral não só
para as ci da des ser gi pa nas como para as de ou tros
Esta dos bra si le i ros, com a re du ção subs tan ci al da po -
pu la ção de vá ri as ci da des da re gião, se gun do da dos
do IBGE.

Sr. Pre si den te, a re u nião em Bo quim foi co or de -
na da pelo Pre fe i to Mu ni ci pal, Luiz Fon se ca, apo i a do
pelo Pre si den te da Asso ci a ção dos Pre fe i tos da re -
gião, sob o co man do do ex-De pu ta do e atu al Pre fe i to,
Je rô ni mo Reis. Tam bém par ti ci pa ram do even to os
De pu ta dos Fe de ra is Jor ge Alber to, Tâ nia So a res,
Ivan Pa i xão e Cle o nân cio Fon se ca, além dos Se na -
do res Anto nio Car los Va la da res e Ma ria do Car mo.

Vá ri as pro pos tas fo ram le va das a efe i to na oca -
sião, in clu si ve a de ges tões jun to ao Go ver no Fe de ral
e às ins ti tu i ções fi nan ci a do ras, tais como o Ban co do
Nor des te e o Ban co do Bra sil. As ta xas exor bi tan tes
co bra das por es ses ban cos, não só de ju ros como de
cor re ção mo ne tá ria, es tão es va zi an do as pos si bi li da -
des de qual quer acor do de pa ga men to, uma vez que
a pro du ção de la ran ja che gou qua se à es ta ca zero,
não só em Bo quim como nos de ma is Mu ni cí pi os. Bas -
ta di zer que nos sa pro du ção agrí co la de la ran ja, que
era em tor no de 1 mi lhão de to ne la das, será de 250
mil a 300 mil to ne la das nes te ano. Como se tra ta de
um Mu ni cí pio que pro du zia la ran ja em gran de quan ti -
da de, abas te cen do todo o mer ca do do Bra sil, isso
sig ni fi ca que a cri se não atin ge ape nas a nos sa re -
gião, é uma cri se na ci o nal!

Por isso, Sr. Pre si den te, o Go ver no Fe de ral tem
de en vi dar es for ços para pro por ci o nar aos pro du to res 
en di vi da dos um pra zo ma i or para o pa ga men to des -
sas dí vi das, como tam bém a di mi nu i ção das ta xas de
ju ros, com ple men tos e cor re ção mo ne tá ria co bra dos
atu al men te nas ne go ci a ções. Sem isso, a cri se con ti -
nu a rá e não sa be re mos as suas con se qüên ci as, por -
que o de sa pa re ci men to to tal da pro du ção de la ran jas
é um pre ju í zo des co mu nal para a eco no mia.

Ter mi no di zen do que as con clu sões ex tra í das
na que la re u nião  mais con sen tâ ne as para a so lu ção,
o mais rá pi do pos sí vel, da tão ter rí vel cri se que se
aba teu so bre a re gião ci trí co la  fo ram apre sen ta das
não só ao Go ver no do Esta do como tam bém aos
Ban cos do Nor des te e do Bra sil.

Meus pa ra béns, Sr. Pre si den te, a to dos os or ga -
ni za do res da que la re u nião, que, te nho cer te za, vai
ge rar fru tos po si ti vos para a eco no mia ser gi pa na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, por vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ama -
nhã, dia 8 de maio, ha ve rá uma im por tan te re u nião do 
CNPE  Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca.
Esse Con se lho, li ga do di re ta men te ao Ga bi ne te da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, des ti na-se a as ses so rar o
Pre si den te da Re pú bli ca na to ma da de de ci sões
acer ca da Po lí ti ca Ener gé ti ca Na ci o nal.

Nes sa re u nião, o Con se lho ana li sa rá as su ges -
tões pro pos tas pela Co mis são de Ge ren ci a men to da
Ra ci o na li za ção da Ofer ta e do Con su mo de Ener gia
Elé tri ca – CGRE, cri a da pelo De cre to nº 3.789, de 18
de abril de 2001, que ”dis põe so bre me di das emer -
gen ci a is de ra ci o na li za ção, vi san do a re du ção de
con su mo e au men to da ofer ta de ener gia elé tri ca e dá 
ou tras pro vi dên ci as“.

A re fe ri da Co mis são in te gra-se por um re pre -
sen tan te dos se guin tes ór gãos e en ti da des: Mi nis té rio 
de Mi nas e Ener gia; Mi nis té rio dos Trans por tes; Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te; Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia; Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca  
o pró prio Con se lho que ana li sa rá as me di das a se rem 
ado ta das pelo Pre si den te da Re pú bli ca; Agên cia Na -
ci o nal de Ener gia Elé tri ca – Ane el; Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo – ANP; Agên cia Na ci o nal de Águas –
ANA; Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co – ONS;
Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia Elé tri ca – MAE; Cen -
tra is Elé tri cas Bra si le i ras S/A – Ele tro brás; e Pe tró leo
Bra si le i ro S/A – Pe tro bras.
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No âm bi to das de ci sões a se rem ado ta das pelo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, pelo Con se lho Na -
ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca e pela Co mis são cri a da
pelo De cre to-Lei nº 3.789, pre o cu po-me por não vis -
lum brar a par ti ci pa ção dos con su mi do res. 

Está em ges ta ção no Mi nis té rio da Jus ti ça a cri -
a ção da Agên cia Na ci o nal do Con su mi dor. Te nho de -
ba ti do nes ta Casa pela cri a ção da Co mis são de De fe -
sa do Con su mi dor, pre o cu pa do exa ta men te com es -
sas ques tões. O Bra sil in te i ro está dis cu tin do a ra ci o -
na li za ção e a re du ção do con su mo, o ra ci o na men to e
o au men to da ofer ta de ener gia elé tri ca.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, isso tudo
está di re ta men te li ga do à qua li da de de vida. Efe ti va -
men te, é o con su mi dor de ba i xa ren da que vem pa -
gan do a con ta. Está cla ro que a dis cus são, no meu
en ten di men to, apro fun dou-se em face da cri a ção das
agên ci as, de for ma ge ral, em to dos os se to res.

Espe ci al men te na ques tão da ener gia elé tri ca,
des ta co o im por tan te pa pel da Ane el, já dis cu ti do por
ou tros Se na do res em au diên ci as pú bli cas nes ta
Casa. To dos des ta ca mos a im por tân cia da Ane el em
fun ção de os seus di ri gen tes te rem in de pen dên cia no
exer cí cio de suas fun ções e de seus man da tos, que
ul tra pas sam o pró prio man da to do Pre si den te da Re -
pú bli ca em re la ção ao tem po. Alguns di ri gen tes da
Ane el re cen te men te apro va dos por esta Casa per ma -
ne ce rão no car go após o fi nal do man da to do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Isso é im por tan te, 
por que a Ane el tem um pa pel a de sem pe nhar que
não é de Go ver no, mas de Esta do.

Tão im por tan te quan to a Ane el nes sa ques tão se -
ria a par ti ci pa ção da Agên cia Na ci o nal de De fe sa do
Con su mi dor, que está em ges ta ção. Ape lo, des ta tri bu -
na, para que o Go ver no Fe de ral en vi de to dos os es for -
ços, já que está ten do a ini ci a ti va de cri ar a Agên cia Na -
ci o nal de De fe sa do Con su mi dor, para fazê-lo o mais ra -
pi da men te pos sí vel. Os es tu dos es tão avan ça dos. São
pes so as do se tor, com pro fun do co nhe ci men to, que es -
tão à fren te dos es tu dos pro mo vi dos pelo Mi nis té rio da
Jus ti ça para a cri a ção des sa agên cia.

A re u nião pre vis ta para ama nhã vai de li be rar so -
bre ra ci o na men to, ra ci o na li za ção e, se gu ra men te,
au men to da ofer ta e re du ção do con su mo de ener gia
elé tri ca. Temo que a par te mais fra ca aca be sen do
pe na li za da. A par tir dos es tu dos re a li za dos pela Co -
mis são de Ge ren ci a men to da Ra ci o na li za ção da
Ofer ta e do Con su mo da Ener gia Elé tri ca jun to ao Mi -
nis té rio de Mi nas e Ener gia, sur giu a idéia da mul ta a
ser apli ca da aos con su mi do res.

Sr. Pre si den te, nes te pon to vem a par te da qual
dis cor do. É nos so de ver e nos sa obri ga ção dis cu tir a
ra ci o na li za ção. Pode-se até pu nir o con su mi dor com o 
ra ci o na men to, mas mul tar quem já vem pa gan do al -
tos pre ços, prin ci pal men te os pe que nos con su mi do -
res, os de ba i xa ren da? As ta be las pu bli ca das pela
Ane el mos tram que es tão sen do pe na li za dos os me -
no res con su mi do res. Os gran des con su mi do res pa -
ga ram mu i to me nos, e os ma i o res de to dos os con su -
mi do res ti ve ram até mes mo re du ção de ta ri fas. Essa
si tu a ção pode ain da ser agra va da.

A dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca no nos so País
dá-se da se guin te for ma: 43% do con su mo vem do
se tor in dus tri al; 16%, da área co mer ci al; 13%, das ati -
vi da des ru ra is; e 28%, dos con su mi do res re si den ci a -
is. A mul ta pe na li za rá exa ta men te es ses 28% de con -
su mi do res. Pre o cu po-me com o fato de esse seg men -
to vir a ar car com o ônus da fal ta de in ves ti men to no
se tor de ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Sr. Pre si den te, não sou con trá rio, em ab so lu to,
ao pro ces so da atra ção de ca pi ta is pri va dos para a
ge ra ção de ener gia elé tri ca – e o meu Esta do é a pro -
va dis so. Nes te ano, pas sa re mos a ser ex por ta do res,
o que é di fe ren te de as sis tir mos à pri va ti za ção de
uma usi na hi dre lé tri ca pron ta, que vai, de po is de pe -
sa dos in ves ti men tos do se tor pú bli co, para a ad mi nis -
tra ção do ca pi tal pri va do. Se pre ci sa mos au men tar a
ge ra ção de ener gia elé tri ca em nos so País, que ve -
nha o ca pi tal pri va do. Nes se caso, a Ane el tem um im -
por tan te pa pel. Esse ca pi tal deve ser atra í do para o
in ves ti men to na ge ra ção de ener gia elé tri ca e não
ape nas para as re des de trans mis são ou para aque le
seg men to mais lu cra ti vo. Em re la ção a esse pon to, o
Esta do do To can tins é um exem plo na ci o nal.

Sr. Pre si den te, pre o cu po-me exa ta men te com
es sas idéi as mi ra bo lan tes. Pri me i ra men te, atri bui-se
a raiz do pro ble ma ape nas às chu vas, para jus ti fi car a
si tu a ção que es ta mos vi ven do no pre sen te ins tan te. É 
o mes mo que apon tar, como sa í da para esta cri se, a
re du ção do con su mo, au men tan do as ta ri fas. Tra ta-se 
de ame a ças aos nos sos con su mi do res que, ain da
des pro vi dos da Agên cia Na ci o nal de De fe sa do Con -
su mi dor, fi cam à mar gem do pro ces so, não in te gran -
do es sas im por tan tes co mis sões e não fa zen do par te
dos con se lhos que aca ba rão de ci din do so bre as me -
di das a se rem ado ta das.

Então, Sr. Pre si den te, to dos so mos am pla men te 
fa vo rá ve is à ra ci o na li za ção. O con su mi dor bra si le i ro
pres ta-se, com a ma i or ra pi dez, a in te grar es ses pro -
ces sos de vo lun ta ri a do e de par ti ci pa ção em cam pa -
nhas na ci o na is, não se re cu san do efe ti va men te a dar
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a sua con tri bu i ção para en fren tar mos o pro ble ma da
ra ci o na li za ção e evi tar mos o ra ci o na men to. 

Mas isso não pode ser fe i to sim ples men te com a 
cri a ção de mul tas, o que pe na li za rá e di mi nu i rá a qua -
li da de de vida da nos sa po pu la ção. No que tan ge ao
con su mo de ener gia elé tri ca nes te País, se ana li sar -
mos as ta be las de cada Esta do, ve ri fi ca re mos que
são exa ta men te nos Esta dos mais po bres, com ren da 
per ca pi ta mais ba i xa, que es tão os con su mi do res
que têm uma par ti ci pa ção mais dis cre ta no con su mo
de ener gia elé tri ca. 

É no Dis tri to Fe de ral, onde exis te a ma i or con -
cen tra ção de ren da do País, que ocor re o ma i or con -
su mo. Não é jus to, Sr. Pre si den te, na hora de en con -
trar so lu ções para o pro ble ma, que pa guem a con ta
os con su mi do res de me nor por te, ou seja, os de ba i xa 
ren da. 

É pos sí vel tam bém, Sr. Pre si den te, que as em -
pre sas de ener gia elé tri ca ve nham a pres si o nar a
Ane el no sen ti do de sim ples men te au men tar os pre -
ços bá si cos para com pen sar a per da da ar re ca da ção
de cor ren te da di mi nu i ção do con su mo de ener gia. É
pre ci so que a Ane el es te ja aten ta.

Sr. Pre si den te, fico bas tan te tran qüi lo, por que
di ri ge a Ane el um dos ma i o res e me lho res ho mens
pú bli cos des te País, o Dr. José Má rio Mi ran da Abdo.

Mas, apro ve i tan do a opor tu ni da de, ain da na au -
sên cia da Agên cia Na ci o nal de De fe sa do Con su mi -
dor, en quan to o Se na do Fe de ral ain da não apro vou –
e sei que apro va rá – a cri a ção da Co mis são de De fe -
sa do Con su mi dor, é pre ci so que aler te mos a Ane el
(Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca) e to das as en -
ti da des que par ti ci pa rão des sa re u nião de ama nhã,
para que não de i xem a cor da ar re ben tar do lado mais
fra co, para que o con su mi dor de ener gia elé tri ca, prin -
ci pal men te o re si den ci al, não ve nha a pa gar a con ta
em fun ção da fal ta de in ves ti men to no se tor.

É pre ci so que a pró pria Ane el, bem como a pró -
pria Pre si dên cia da Re pú bli ca, as en ti da des e o Con -
se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca de mons trem,
de for ma mu i to cla ra, para a po pu la ção bra si le i ra qua -
is são as me di das ado ta das com re la ção ao co mér cio
e à in dús tria.

Já fa lei aqui da tri bu na, Sr. Pre si den te, que 43%
do con su mo de ener gia elé tri ca está si tu a do no se tor
in dus tri al, qua se 20% no co mér cio, ou tros 15% no
cam po e ape nas 27% no se tor do més ti co. Mas esse
úl ti mo seg men to está como alvo das ações bá si cas a
se rem de sen vol vi das, qua is se jam, ra ci o na men to,
mul ta e au men to.

Então, o meu ob je ti vo, nes ta tar de, com este
pro nun ci a men to, era di zer da nos sa ex pec ta ti va e
pre o cu pa ção, já que ama nhã se re ú ne o Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca, e lá, en ten do, não es -
ta rão re pre sen ta dos os con su mi do res bra si le i ros,
para que não se jam pe na li za dos aque les que já pou -
cas con di ções têm de con su mir ener gia elé tri ca – que 
está li ga do di re ta men te à qua li da de de vida , um seg -
men to que já vem con su min do pou co, é ver da de.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Con ce de-me V. Ex.ª um apar te? 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Com ale gria, ouço V. Ex.ª, Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Ex.ª abor da
um tema que é, sem dú vi da, o mais im por tan te des ta
fase do Bra sil. Eu mes mo ti nha um dis cur so para pro -
nun ci ar so bre essa ma té ria. Vou adiá-lo, por que V.
Ex.ª con cen tra qua se to dos os meus pen sa men tos
em sua fala, e o faz com a au to ri da de de quem re pre -
sen ta um Esta do que está cu i dan do, tal vez iso la da -
men te mais do que qual quer ou tro, do pro ble ma de
ener gia elé tri ca atra vés de apro ve i ta men tos como o
de La ge a do, que vai se cha mar Luís Edu ar do. E com
essa au to ri da de que lhe cabe e ao Go ver na dor do
seu Esta do, é que que ro di zer que V. Ex.ª vai ao pon to
cru ci al, que é o con su mi dor de ba i xa ren da. Este, nas
ta be las que sur gem anun ci a das, será a gran de ví ti ma 
de tudo isso, até por que já eco no mi za, por que não
pode pa gar, e os ou tros, que não eco no mi zam e po -
dem pa gar, fi cam em si tu a ção me lhor. Daí por que V.
Ex.ª abor da com mu i ta com pe tên cia o as sun to e tal -
vez vá me pri var de fa zer o dis cur so que ha via pre pa -
ra do, com al guns da dos, so bre a ma té ria que V. Ex.ª
abor da com tan ta pro pri e da de. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço e in cor po ro com ale gria, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, a im por tân cia do apar te
de V. Ex.ª , que é um pro fun do co nhe ce dor des se se -
tor e que teve, jun to co nos co, o pri vi lé gio de ver ini ci a -
das as obras da an ti ga usi na do La ge a do, já qua se
pron ta, ain da este ano, den tro de pou cos me ses. A
Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, nes se sá ba do, teve
con cre ta da a úl ti ma eta pa de sua bar ra gem. Por tan to, 
den tro de três ou qua tro me ses, se gun do os pa re ce -
res téc ni cos so bre a ques tão, já te re mos to tal men te
con clu í da a Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, o que
nos co lo ca na con di ção de ex por ta do res.

Mas aí V. Exª toca num ou tro pon to im por tan te,
que são os apro ve i ta men tos me no res, de me nor
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gran de za, mas de ma i or im por tân cia. Não é ra ci o nal,
não é ló gi co se in ves tir em lon gas re des de trans mis -
são, sen do que po de mos pro du zir a ener gia be ne fi ci -
an do as co mu ni da des lo ca is, por meio de ter mo e lé tri -
cas e das PCHs, que são pe que nos apro ve i ta men tos
hi dro e lé tri cos de que, aliás, Sr. Pre si den te, o To can -
tins é ri quís si mo e cujo po ten ci al ain da é mu i to pou co
apro ve i ta do.

Lu tá va mos, há al guns dias, Sr. Pre si den te, pela
aqui si ção de um fi nan ci a men to para a cons tru ção de
duas mil pon tes, con si de ra das emer gen ci a is para o
de sen vol vi men to, para a in fra-es tru tu ra do nos so
Esta do. Ima gi ne V. Exª qual não é o nos so po ten ci al
de re cur sos hí dri cos!

Então, pre o cu pa do com isso tudo, Sr. Pre si den -
te, é que vejo a afli ção dos con su mi do res, que,
diga-se de pas sa gem – lem brou bem V. Exª –, já são
os pri me i ros a eco no mi zar, por que não po dem gas tar. 
Eles vêm pa gan do aci ma da mé dia com os au men tos, 
en quan to que, para o se tor in dus tri al e o co mér cio, os
au men tos têm sido me no res.

Sr. Pre si den te, há ou tras ame a ças, como a in -
cor po ra ção des sas ta xas, ten do como des ti no fi nal o
con su mi dor. Se ria uma CPMF den tro da nos sa con ta
de luz. E isso leva os con su mi do res bra si le i ros ao de -
ses pe ro!

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao fi na li zar, de se jo de i -
xar al gu mas das pro pos tas que o Insti tu to Bra si le i ro
de De fe sa do Con su mi dor (Idec) faz, a fim de que,
quem sabe, ain da pos sam al te rar ou per me ar a ação
da que les que to ma rão uma de ci são. Te nho cer te za
de que, ao cri ar a Co mis são, o Pre si den te da Re pú bli -
ca está pre o cu pa do com o seg men to. E en ten do que,
ao con clu ir 18 das 21 usi nas hi dre lé tri cas pa ra li sa -
das, já fez mu i to. É a atra ção do ca pi tal pri va do da for -
ma mais sa u dá vel. Sei que Sua Exce lên cia agi rá com
sen si bi li da de; mas gos ta ria de aqui de i xar tó pi cos das 
pro pos tas do Idec para a ques tão:

Que não seja apli ca da ne nhu ma so bre ta xa para 
o con su mi dor re si den ci al que man ti ver con su mo igual 
ao mes mo do mês do ano 2000;

Que seja dado um des con to na ta ri fa a ser paga
em es ca la pro por ci o nal à re du ção aos con su mi do res
que re du zi rem o con su mo de ener gia;

Que não seja apli ca da so bre ta xa aos con su mi -
do res de ba i xa ren da de acor do com os cri té ri os de
cada em pre sa e cada re gião. Sr. Pre si den te, 55Kw
por mês é pou co. É mu i to pou co;

Que seja de sen vol vi da uma am pla cam pa nha
de in for ma ção e edu ca ção da po pu la ção para o con -
su mo ra ci o nal de ener gia;

Que se jam cla ra men te de fi ni das e di vul ga das
as da tas de iní cio e tér mi no do ra ci o na men to, evi tan -
do pror ro ga ções ou a ado ção des sas me di das em ca -
rá ter per ma nen te;

Que se jam am pla men te di vul ga das as me di das
to ma das em re la ção aos se to res in dus tri a is e co mer -
ci a is.

Com re la ção a esse pon to, Sr. Pre si den te, o
con su mi dor re si den ci al não en ten de rá se for ele i to
como pri o ri da de, como cul pa do pela cri se. Nem os
con su mi do res, nem São Pe dro. Os pro ble mas de
ener gia elé tri ca no País são de in ves ti men to e de pri o -
ri da de, e não o con su mi dor fi nal e as ques tões re la ci -
o na das aos ín di ces plu vi o mé tri cos.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, te nho cer te za de
que, se in cor rer mos no erro da cri a ção des sa mul ta,
ca i re mos em mais um gran de em ba te ju di ci al, por que
en ti da des como o Idec, a OAB, re no ma dos ju ris tas,
con sul to res, es tra te gis tas des se seg men to e os edi to -
ri a is de to dos os jor na is, nes te fi nal de se ma na, a im -
pren sa como um todo, nin guém quer ou vir fa lar em
pe na li za ção para quem já está pe na li za do, em so bre -
ta xa, em mul ta e ou tras me di das co er ci ti vas, pu ni ti -
vas, para aque les que não têm cul pa, efe ti va men te,
nes se pro ces so.

Por tan to, Sr. Pre si den te, es tou de se jo so de que
todo este de ba te ve nha a re sul tar no abre vi a men to da 
cri a ção da Agên cia Na ci o nal de De fe sa do Con su mi -
dor, na apro va ção, por par te des ta Casa, do pro je to
de re so lu ção que cria a Co mis são de De fe sa do Con -
su mi dor do Se na do, e de que, na re u nião de ama nhã,
não seja pe na li za do o con su mi dor re si den ci al em fun -
ção dos pro ble mas que es ta mos atra ves san do nes te
ins tan te.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, o Sr. Edi son Lo bão, 1º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia que é ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, 2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – De acor do com o ro dí zio já fi xa do pela Mesa
an te ri or men te, con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, que fa la rá de acor do com o
pre vis to no art. 14 do Re gi men to, e, em se gui da, da rei 
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, pró xi mo
ora dor ins cri to.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, ocu po
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a tri bu na por pou co tem po para abor dar um as sun to
que já tra tei mais de uma vez nes ta Casa e que não
me can so de tra tar, em vir tu de da fal ta de pro vi dên ci -
as efe ti vas do Go ver no Fe de ral, eu di ria até mes mo
da área eco nô mi ca, em re la ção ao ca cau.

O ca cau, por mu i to tem po, sus ten tou o País,
prin ci pal men te a Ba hia. Hoje, de po is de so frer vá ri as
cri ses, in clu si ve o da vas sou ra-de-bru xa, tem a opor -
tu ni da de da re a bi li ta ção por meio da clo na gem, que
está dan do cer to. O Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es – man -
da a ver da de que se diga – está mu i to aten to a este
as sun to e que ren do que haja eqüi da de do ca cau em
re la ção aos de ma is pro du tos que têm uma cer ta van -
ta gem e um cer to sub sí dio do Go ver no Fe de ral. 

Então, o ca cau, mais do que nun ca, está nes sa
si tu a ção... E o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es já en vi ou, há 
mais de três me ses, para o Mi nis té rio da Fa zen da, as
su ges tões para que a la vou ra ca ca u e i ra seja aten di -
da. Entre tan to, até ago ra não o foi.

É pre ci so que o País en ten da que são mais de
93 mu ni cí pi os, com mi lha res e mi lha res de tra ba lha -
do res ru ra is que po dem ter uma opor tu ni da de de tra -
ba lho nun ca vis ta – que está dan do cer to, como afir -
mei, por meio da clo na gem. Ora, se es ses re cur sos
não saem, se es ses re cur sos de mo ram a aten der a
eco no mia ba i a na, gera-se mais um pro ble ma para o
Esta do e para o País. 

Ape lo ao Mi nis tro Pe dro Ma lan para que se
mos tre sen sí vel, bem como sua equi pe, no sen ti do de 
aten der à eqüi da de que os ba i a nos pe dem – po de ri -
am até exi gir, mas pe dem – em re la ção aos de ma is
pro du tos na ci o na is. Cre io que é a po lí ti ca cer ta.

Há mais de cin co anos tra to o as sun to, o pro ble -
ma vem des de o Go ver no Ita mar Fran co. Já o tra tei
com o Se nhor Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, com o Mi nis tro Pe dro Pa ren te e com o Mi nis tro Pe -
dro Ma lan. Ago ra, o Go ver na dor da Ba hia o tra tou di -
re ta men te com o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es. No en -
tan to, as pro vi dên ci as efe ti vas não vi e ram. Os ca ca u i -
cul to res co me çam a per der a es pe ran ça na ação go -
ver na men tal. 

Faço, re pi to, um ape lo ao Pre si den te da Re pú -
bli ca e ao Mi nis tro da Fa zen da no sen ti do de que
aten dam a Ba hia com re la ção à ques tão. Em vá ri os
pon tos, a Ba hia tem sido des pre za da, in clu si ve no
que diz res pe i to ao pro ble ma das es tra das que men -
ci o nei tam bém em meu dis cur so. Fui au tor de um pro -
je to para a er ra di ca ção da po bre za e, por meio des te,
vá ri os Esta dos fo ram aten di dos, mas não o meu. 

Faço um ape lo ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te, que
tra tou o as sun to co nos co há mu i to tem po, e tam bém

ao Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so com re la ção
ao Pro je to Alvo ra da. É pre ci so que seja logo im plan -
ta do na Ba hia a fim de que pos sa mos usu fru ir de uma
pro pos ta, cuja au to ria é de um ba i a no, mas que irá
be ne fi ci ar todo o Bra sil. 

Vol to a di zer, o pro ble ma do ca cau é gra ve, e o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan tem que ter sen si bi li da de para com
ele. Va mos ter pro ble mas, como sa li en tou, há pou co,
com mu i ta jus te za, o no bre Se na dor Si que i ra Cam pos,
na área da ener gia, mas pre ci sa mos evi tar ou tros pro ble -
mas, so bre tu do na área agrí co la e agro in dus tri al. E um
des ses pro ble mas sem dú vi da é o ca cau.

Nós, que fo mos os ma i o res pro du to res de ca -
cau, não po de mos es tar im por tan do ca cau. Isso é
gra vís si mo, e, por isso mes mo, fiz ques tão de vir à tri -
bu na, por con ces são de V. Exª, cha mar a aten ção do
Go ver no, em nome da Ba hia, no sen ti do de que a
área eco nô mi ca, em par ti cu lar o Mi nis tro Ma lan, seja
sen sí vel ao pro ble ma.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no. V. Exª terá vin te mi nu tos para fa zer o
seu pro nun ci a men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, vim a esta tri bu -
na para, como dis se há pou co a vá ri os jor na lis tas que
me in da ga vam, mu dar de as sun to. Tam bém que ro me 
ali vi ar da ten são a que es tou sub me ti do, con fes so, e
abor dar ou tras ques tões que, pen so, não po dem ser
re le ga das a um pla no se cun dá rio no mo men to em
que o Se na do vive uma res pon sa bi li da de enor me de
de ci sões ex tre ma men te gra ves.

Qu e ro re fe rir-me a uma co bran ça que a opi nião
pú bli ca tam bém deve fa zer ao Go ver no. Há um cli ma
nes te País, mu i to jus to, de co bran ça de ver da des, de
co bran ça de éti ca, de exi gên cia de éti ca e de ver da -
de, por par te dos ho mens pú bli cos de um modo ge ral
– do Le gis la ti vo e tam bém do Exe cu ti vo. 

Acho que este cli ma de exi gên cia e de ver da de
de ve ria en con trar por par te do Go ver no, do Po der
Exe cu ti vo, uma res pos ta que tran qüi li zas se a Na ção.
O Go ver no de ve ria sim ples men te con fes sar que co -
me teu um erro pro fun do na sua po lí ti ca de ener gia
elé tri ca, de pri va ti za ção de em pre sas de ener gia elé -
tri ca. Qu an do afir ma va que que ria mo bi li zar re cur sos
da ini ci a ti va pri va da, já que en fren ta va enor me es cas -
sez, de ve ria ter mo bi li za do es ses re cur sos para a
cons tru ção de no vos em pre en di men tos, de no vas
usi nas, e não mo bi li zá-los para ven der um pa tri mô nio
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– em pre en di men tos já re a li za dos que es ta vam ge ran -
do ener gia mu i to bem, sem ne nhum pro ble ma -, des ti -
nan do es ses re cur sos para pa ga men to dos seus
com pro mis sos no mer ca do fi nan ce i ro, de i xan do o
País sem in ves ti men tos no se tor de ener gia elé tri ca
du ran te 4 anos. 

O re sul ta do é essa es cas sez ago ra in con tor ná -
vel. Co me teu um erro gra ve, que de ve ria vir a pú bli co.
Já que não há ou tra sa í da se não o ra ci o na men to, é o
ra ci o na men to ou o co lap so, o Go ver no Fe de ral de ve -
ria con vo car a Na ção e co me çar esta con vo ca ção re -
co nhe cen do o seu erro: o erro fun da men tal da po lí ti ca 
do se tor de ener gia elé tri ca, que não mo bi li zou os re -
cur sos pri va dos para no vos in ves ti men tos. Po de ria
até, nas ope ra ções de pri va ti za ção, ter exi gi do in ves -
ti men tos de am pli a ção, in ves ti men tos de no vas usi -
nas, in ves ti men tos que vi es sem hoje su prir o País de
ener gia elé tri ca, que se tor nou um bem es cas so e
tam bém um ver da de i ro gar ga lo a res trin gir o pro ces -
so de cres ci men to, o pro ces so de de sen vol vi men to
eco nô mi co do País.

O Go ver no de ve ria con vo car a Na ção para dis -
cu tir in clu si ve o rumo que deve ser to ma do para evi -
tar-se o co lap so; de ve ria pa rar de en ga nar o povo
com esse pro gra ma de usi nas ter me lé tri cas a gás, em 
que nin guém está acre di tan do, à me di da que saem
do pa pel as usi nas em que a Pe tro bras par ti ci pa. Se a
Pe tro bras não en tra, não há usi na ter me lé tri ca a gás,
pois há uma sé rie de ques tões não re sol vi das. Evi -
den te men te, a em pre sa pri va da quer ren di men tos,
re mu ne ra ção ga ran ti da. Ela já ob te ve au men to de ta -
ri fas subs tan ci a is que pe na li za ram a po pu la ção – e
vão pe na li zar mais ain da – com esse pro ces so de ra -
ci o na men to que está sen do co gi ta do, sem ser dis cu ti -
do com a Na ção. O gran de pe na li za do, uma vez mais,
será o con su mi dor, o povo, que já so freu com o au -
men to de ta ri fas mu i to for tes nos se to res pri va ti za dos.

Então, é hora da con fis são – pe ran te a Na ção,
pe ran te a po pu la ção – dos seus er ros e da con vo ca -
ção para a dis cus são de uma po lí ti ca al ter na ti va que
seja ca paz de re ti rar a Na ção da pers pec ti va de co -
lap so. Tam bém o Go ver no ti nha de con fes sar o seu
erro na po lí ti ca de aber tu ra in dis cri mi na da, de sa tis fa -
ção das exi gên ci as do Fun do Mo ne tá rio e do mer ca -
do fi nan ce i ro, que con du ziu ao de sas tre de se to res
mu i to gran des e im por tan tes da eco no mia in dus tri al
bra si le i ra.

Uma agên cia go ver na men tal, o IPEA, aca ba de
pu bli car um re la tó rio so bre a evo lu ção das ca de i as
pro du ti vas bra si le i ras du ran te os úl ti mos dez anos. O
re la tó rio mos tra que a pro pos ta de me lho rar, obri gan -

do a in dús tria bra si le i ra ao au men to de pro du ti vi da de, 
sub me ten do-a à con cor rên cia de in dús tri as mu i to
mais avan ça das tec no ló gi ca e pro du ti va men te que as 
nos sas, con du ziu ao de sas tre, ao de sa pa re ci men to
de mu i tos se to res da nos sa in dús tria, de cen te nas de
em pre sas bra si le i ras, ge ran do de sem pre go e re du -
ção de pro du ção. O pró prio IPEA de via con fes sar isso 
e con vo car a Na ção para bus car, jun to com ela, so lu -
ções no vas para en fren tar as exi gên ci as do mer ca do
fi nan ce i ro, as exi gên ci as do Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal , que fala por esse mer ca do.

Era hora de mo bi li zar a Na ção para o en fren ta -
men to de uma si tu a ção con cre ta e, tam bém, das
pres sões que es tão con du zin do o Bra sil a as si nar o
Acor do de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, a ALCA
que, uma vez pos to em exe cu ção, de vas ta rá o que so -
brou ain da da nos sa in dús tria de po is des se pro ces so
de aber tu ra.

A Na ção não deve ser ou vi da so bre isso? Evi -
den te men te que sim. Ape lo aos no bres co le gas Se -
na do res para apro var mos o pro je to de ple bis ci to que
apre sen tei ao Se na do. O Bra sil não pode se com pro -
me ter com um acor do des sa na tu re za, que será um
de sas tre a mais, um de sas tre com ple men tar, um de -
sas tre de fi ni ti vo so bre a nos sa ca pa ci da de pro du ti va.
Não se rão atin gi dos ape nas os se to res da in dús tria,
de ser vi ços, da cons tru ção, o se tor ban cá rio; tudo
isso, se gu ra men te, será in va di do e des tru í do por uma 
com pe ti ção para a qual não es ta mos pre pa ra dos. 

Não é hora de com pro me ter o Bra sil. É um en -
ga no, é um en go do o que está sen do pas sa do pe las
re pre sen ta ções ofi ci a is de que o Bra sil teve uma
gran de vi tó ria, por que re cu sou a an te ci pa ção para
2003 da vi gên cia des se acor do, em bo ra sa i ba mos
que 2005 está pró xi mo. Não se rão dois anos – de
2003 para 2005 – que vão pre pa rar a nos sa eco no -
mia, a nos sa in dús tria. É um as sun to na ci o nal, que
me re ce a mo ti va ção e a par ti ci pa ção de toda a po pu -
la ção bra si le i ra, para que se pos sa to mar uma de ci -
são que não cons ti tua de sas tre.

De via con fes sar o seu fra cas so tam bém na área 
so ci al e mos trar que o País não tem con di ções de re -
sol ver o pro ble ma so ci al, tri lhan do esse ca mi nho ne o -
li be ral. Não é com pe que nos in ves ti men tos adi ci o na is 
e com pen sa tó ri os que o pro ble ma da dis tri bu i ção de
ren da será re sol vi do. Enfim, se ria a opor tu ni da de de
um diá lo go cons tru ti vo e ver da de i ro para com a Na -
ção bra si le i ra e sua re pre sen ta ção no Con gres so Na -
ci o nal, com to dos os par ti dos que apói am o Go ver no
e que lhe fa zem opo si ção, para de mons trar tam bém
que o Go ver no se dis põe a en fren tar a ver da de, com o 
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sen ti men to da mo ral, da éti ca e da sa tis fa ção pú bli ca.
Todo ho mem pú bli co deve à po pu la ção, que, afi nal
de con tas, cons ti tui o con jun to dos seus cons ti tu in tes.

Eram es sas as con si de ra ções que eu que ria tra -
zer hoje, numa bre ve men sa gem. Espe ro que o Go -
ver no te nha vol ta do a sua aten ção para o cla mor, de
enor mes di men sões, da opi nião pú bli ca, que está a
exi gir no com por ta men to po lí ti co do Le gis la ti vo e do
Exe cu ti vo.

Sr. Pre si den te, o re la tó rio do IPEA mos tra os
efe i tos de sas tro sos da aber tu ra. Apro ve i ta mos essa
dis cus são para as si na lar o que está co me çan do a se
pro ces sar em tor no da ALCA, que pode tra zer re sul ta -
dos de vas ta do res para a nos sa eco no mia. 

Era o que eu que ria di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Den tro do ro dí zio fi xa do pela Mesa, con ce do a
pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor José
Agri pi no, do PFL do Rio Gran de do Nor te, por cin co
mi nu tos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, por uma co in ci dên cia
em re la ção ao que aca bou de di zer o Se na dor Ro ber -
to Sa tur ni no, uso a tri bu na para co mu ni car ao Ple ná -
rio que es ti ve ao lado de com pa nhe i ros do PFL, o Pre -
si den te do ITM, De pu ta do Vil mar Ro cha, De pu ta dos
José Car los da Fon se ca e Pa u lo Bor nha u sen, nos
dias 2 e 3 de maio pas sa do, na ci da de de Bu e nos Ai -
res, par ti ci pan do de um se mi ná rio que ver sou so bre
os te mas ”Di fe ren tes ex pe riên ci as so bre in te gra ção“,
”Uma pon te so bre o pro je to Na ci o nal“ e ”As es tra té gi -
as de in te gra ção su pra na ci o nal“. Des se se mi ná rio
par ti ci pa ram o Se na dor ar gen ti no Car los Me nem, Se -
cre tá rio de Re la ções Inter na ci o na is do Par ti do Jus ti -
ci a lis ta; De pu ta dos ar gen ti nos Oscar Lam ber to e Jor -
ge Gi or get ti; De pu ta do Espa nhol Fran cis co Camps
Ortiz; Emba i xa do res Vit to ri no Alloc co, Che fe da De le -
ga ção da Co mis são Eu ro péia na Argen ti na; Pe ter
Lan de li us, Emba i xa dor do Re i no da Su é cia na Argen -
ti na; Héc tor Ca sa nu e va, Emba i xa dor do Chi le na
ALADI; Ro sá rio Gre en, Emba i xa do ra do Mé xi co na
Argen ti na; Di e go Gu e lar ex-Emba i xa dor da Argen ti na
no Bra sil; Ro meo Pé rez Antón,Re pre sen tan te do Uru -
guai.

O tema tra ta do foi, evi den te men te, os di ver sos
mo de los de in te gra ção hoje vi gen tes no mun do. A
União Eu ro péia, o Mer co sul, as sim como o Naf ta fo -
ram as sun tos de ba ti dos, e a ALCA foi o ob je ti vo fi nal
da que la re u nião. Cada qual apre sen ta va as suas opi -
niões e tra zia, à luz de ex pe riên ci as vi vi das pe los

seus pa í ses, re sul ta dos con cre tos das di fi cul da des
que os seus pa í ses es ta vam vi ven ci an do.

É cla ro que nós do Cone Sul, do Bra sil da Argen -
ti na, do Uru guai, de ba te mos com ma i or pro fun di da de
a ques tão do Mer co sul e a ques tão da Alca foi su fi ci -
en te men te de ba ti da, mas como con se qüên cia do
Mer co sul. Isso ocor reu por uma ra zão mu i to sim ples:
fi cou pa ten te para nós, bra si le i ros, as sim como para
os ar gen ti nos, que o Mer co sul é a op ção, o des ti no, e
a Alca é uma al ter na ti va da qual, evi den te men te, não
po de mos abrir mão. Mas, te mos a cons ciên cia ab so -
lu ta de que a Alca é uma al ter na ti va, pelo fato de com -
pre en der mos as di fe ren ças en tre os Esta dos Uni dos
e o Ca na dá e o res tan te do Con ti nen te ame ri ca no, in -
clu in do in clu si ve o Mé xi co, a Amé ri ca Cen tral e a
Amé ri ca do Sul.

Há di fe ren ças pro fun das de ní ve is de pro du ti vi -
da de. A taxa de ju ros pra ti ca da no Bra sil é com ple ta -
men te di fe ren te da que la pra ti ca da nos Esta dos Uni -
dos. No Bra sil, há um re gi me tri bu tá rio com ple ta men -
te di ver so da que le exis ten te no res tan te dos pa í ses
da Amé ri ca do Nor te, seja Ca na dá, Esta dos Uni dos
ou Mé xi co. Não po de mos abrir li vre men te os nos sos
mer ca dos, por que ocor re ria um fato em pé de de si -
gual da de.

Por ou tro lado, não po de mos nos abs ter da
pers pec ti va da Alca, até por que os Esta dos Uni dos,
que têm in te res se na Alca, en sa i a dos pelo Naf ta, já
es tão pra ti can do – e à lar ga – con vê ni os bi la te ra is
com al guns pa í ses, como o Chi le, e ou tros da Amé ri -
ca Cen tral, como Cos ta Rica. Tam bém ten tam fa zer
acor dos bi la te ra is e não mul ti la te ra is com pa í ses dis -
tin tos.

O Bra sil não pode abs ter-se da pro ba bi li da de de 
vir a ser do mi na do por uma mul ti pli ci da de de acor dos
bi la te ra is en tre os Esta dos Uni dos e aque les que são
nos sos par ce i ros no Mer co sul, haja vis ta a fre qüen te
ten ta ti va e até a ini ci a ti va re cí pro ca dos Esta dos Uni -
dos di an te da Argen ti na de acor dos bi la te ra is.
Abre-se uma fen da pro fun da e pe ri go sa na re la ção do 
Mer co sul, em vir tu de da di fi cul da de cri a da ao in gres -
so do Chi le no re fe ri do Mer ca do ,pela pers pec ti va de
acor do bi la te ral en tre Esta dos Uni dos e Chi le.

Se te mos, por tan to, di fi cul da des para men su rar
nos sa eco no mia em re la ção à eco no mia ame ri ca na por
ques tões de pro du ti vi da de, de re gi me tri bu tá rio e de
taxa de ju ros, não po de mos per der a es pe ran ça de que
se im po nha o en ten di men to pelo pe ri go da re a li za ção
de con vê ni os bi la te ra is en tre os Esta dos Uni dos e os
pa í ses que for mam, in clu si ve hoje, o Mer co sul.
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Por essa ra zão, lá es ti ve mos, de ba te mos a
ques tão e trou xe mos, para o co nhe ci men to do Ple ná -
rio do Se na do, um co mu ni ca do con jun to, que re pu to
im por tan te, fir ma do en tre o PFL – Par ti do do qual sou
Vice-Pre si den te – e o Par ti do Jus ti ci a lis ta, que di vi de
ao meio o ele i to ra do da Argen ti na. Tra ta-se de um co -
mu ni ca do con jun to que ma ni fes ta a opi nião de dois
Par ti dos po lí ti cos de im por tân cia no Bra sil e na
Argen ti na, a res pe i to de um tema que ine vi ta vel men te 
será de ca pi tal re le vân cia para am bos num fu tu ro mu -
i to pró xi mo.

Te mos a cons ciên cia de que, em mu i to pou co
tem po, as de ci sões do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal
do Bra sil ou do Ban co Cen tral da Argen ti na, po dem
ser até me nos im por tan tes do que de ci sões to ma das
no âm bi to da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio ou
da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, am bas em 
Bru xe las, ou de or ga nis mos se di a dos em Ge ne bra,
pela glo ba li za ção da eco no mia e pela nos sa in ser ção
nes te co mér cio glo ba li za do.

Pos to isso, leio, para co nhe ci men to do Ple ná rio
do Se na do Fe de ral, o tex to do co mu ni ca do con jun to
que fir ma mos – PFL e Par ti do Jus ti ci a lis ta – no dia 3
de maio na ci da de de Bu e nos Ai res:

O Par ti do da Fren te Li be ral e o Par ti do Jus ti ci a -
lis ta, após ana li sa rem os re sul ta dos da Re u nião Mi -
nis te ri al de Bu e nos Ai res e da Cú pu la das Amé ri cas
em Qu e bec e de po is de dis cu ti rem os de sa fi os e
pers pec ti vas que a con for ma ção da Área de Li vre Co -
mér cio das Amé ri cas (ALCA) im pli ca rá para o
MERCOSUL, em ge ral, e para Bra sil e Argen ti na, em
par ti cu lar, re sol vem:

– re i te rar que a con clu são das ne go ci a ções do
Acor do ALCA de ve rá ocor rer em ja ne i ro de 2005 e
que sua en tra da em vi gor se dará em de zem bro do
mes mo ano;

– apo i ar o en ten di men to de que o Acor do ALCA
tem por ob je ti vo o li vre co mér cio, sem prá ti cas que
dis tor çam o aces so am plo aos mer ca dos, como bar -
re i ras não-ta ri fá ri as e sub sí di os, em es pe ci al no se tor
agrí co la;

– re a fir mar a im por tân cia de que ques tões am -
bi en ta is e tra ba lhis tas não se jam in vo ca das como
con di ci o nan tes, nem sub me ti das a dis ci pli nas cujo
des cum pri men to es te ja su je i to a res tri ções ou san -
ções co mer ci a is;

– ma ni fes tar sa tis fa ção com a cres cen te par ti ci -
pa ção da so ci e da de ci vil – in clu si ve de nos sos Con -
gres sos – no pro ces so ALCA, em es pe ci al com a de -
ci são de dar trans pa rên cia ain da ma i or às ne go ci a -
ções, tor nan do pú bli cos os tex tos e mi nu tas do Acor -

do; e res sal tar, por fim, a im por tân cia da ação co or de -
na da e con jun ta do MERCOSUL no pro ces so ne go ci -
a dor, es tra té gia que tem ga ran ti do a nos sos pa í ses
uma ca pa ci da de ma i or de in fluên cia e de fe sa de seus 
in te res ses.

Bu e nos Ai res, em 03 de maio de 2001.
Se na dor Edu ar do Me nen, Se cre tá rio de Re la -

ções Inter na ci o na is do Par ti do Jus ti ci a lis ta e pelo Se -
na dor José Agri pi no, Vice-Pre si den te do Par ti do da
Fren te Li be ral.

Enca mi nho ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, có pia do pro nun ci a men to que fiz por oca -
sião da que le se mi ná rio le van do a po si ção do meu
Par ti do e cre io que do meu País em re la ção à ques tão 
da Alca.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ AGRIPINO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

SEMINÁRIO VI

Di fe ren tes ex pe riên ci as so bre in te gra ção nas

par te en tre o pro je to na ci o nal e as es tra té gi as de in te -

gra ção su pra na ci o nal.

Se na dor Argen ti no:

Car los Me nem – Sec. de Re la ções Inter na ci o na is do PJ.

De pu ta dos Argen ti nos:

Oscar Lam ber to

Jor ge Gi or get ti

De pu ta do Espa nhol:

Fran cis co Camps Ortiz

Emba i xa do res:

Vit to ri no Alloc co — Che fe da De le ga ção da Co mis são Eu ro -

péia na Argen ti na

Pe ter Lan de li us — Emba i xa dor do Re i no da Su é cia na

Argen ti na

Héc tor Ca sa nu e va — Emba i xa dor do Chi le na Ala di

Ro sá rio Gre en — Emba i xa do ra do Mé xi co na Argen ti na

Di e go Gu e lar — ex-Emba i xa dor da Argen ti na no Bra sil

Ro meo Pé rez Antón — Re pre sen tan te do Uru guai

COMUNICADO CONJUNTO
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O Par ti do da Fren te Li be ral e o Par ti do Jus ti ci a lis ta, após

ana li sa rem os re sul ta dos da Re u nião Mi nis te ri al de Bu e nos Ai res e

da Cú pu la das Amé ri cas em Qu e bec e de po is de dis cu ti rem os de -

sa fi os e pers pec ti vas que a con for ma ção da Área de Li vre Co mér -

cio das Amé ri cas (ALCA) im pli ca rá para o Mer co sul, em ge ral, e

para Bra sil e Argen ti na, em par ti cu lar, re sol vem:

! re i te rar que a con clu são das ne go ci a ções do Acor do Alca

de ve ra ocor rer em ja ne i ro de 2005 e que sua en tra da em vi gor se

dará em de zem bro do mes mo ano;

! apo i ar o en ten di men to de que o Acor do Alca tem por ob je -

ti vo o li vre co mér cio, sem prá ti cas que dis tor çam o aces so am plo

aos mer ca dos, como bar re i ras não-ta ri fá ri as e sub sí di os, em es pe -

ci al no se tor agrí co la;

• re a fir mar a im por tân cia de que ques tões am bi en ta is e tra -

ba lhis tas não se jam in vo ca das como con di ci o nan tes, nem sub me -

ti das a dis ci pli nas cujo des cum pri men to es te ja su je i to a res tri ções

ou san ções co mer ci a is:

• ma ni fes tar sa tis fa ção com a cres cen te par ti ci pa ção da so ci -

e da de ci vil — in clu si ve de nos sos Con gres sos — no pro ces so Alca,

em es pe ci al com a de ci são de dar trans pa rên cia ain da ma i or às ne -

go ci a ções, tor nan do pú bli cos os tex tos e mi nu tas do Acor do; e

• res sal tar, por fim, a im por tân cia da ação co or de na da e

con jun ta do Mer co sul no pro ces so ne go ci a dor, es tra té gia que tem

ga ran ti do a nos sos pa í ses uma ca pa ci da de ma i or de in fluên cia e

de fe sa de seus in te res ses.

Bu e nos Ai res, 3 de maio de 2001.

Se na dor Edu ar do Me nen, Se cre tá rio de Re la ções Inter na -

ci o na is, Par ti do Jus ti ci a lis ta - Se na dor José Agri pi no, Vice-Pre si -

den te do Par ti do da Fren te Li be ral. 

UMA VISÃO DO BRASIL

O fim da Gu er ra Fria e o pro ces so de dis ten são po lí ti co-ide o -

ló gi ca que se lhe se guiu en se ja ram o apa re ci men to do mun do mul -

ti po la ri za do, trans na ci o nal, frag men ta do e se to ri a li za do com que

che ga mos ao sé cu lo XXI. Ao rí gi do ma ni que is mo do sis te ma bi po -

lar – tol da do por ra zões ide o ló gi cas e es tra té gi cas com ra í zes na

His tó ria – so bre ve io sis te ma plu ral em que se to res e pro ces sos pa -

re ci am li vres para re in ven ta rem-se. O com bus tí vel a ali men tar es -

sas re vo lu ções si mul tâ ne as foi de cer to a ace le ra ção, a par tir do se -

gun do pós-guer ra, da re vo lu ção ci en tí fi co-tec no ló gi ca que, para

além da di men são ar ma men tis ta, trans for mou por com ple to a re a li -

da de dos trans por tes, das te le co mu ni ca ções, da mi cro ele trô ni ca,

den tre ou tras áre as do sa ber hu ma no.

O sé cu lo XX his to ri ca men te du rou me nos que as suas dé ca -

das cro no ló gi cas. Espre meu-se, na ver da de, en tre o iní cio da Pri -

me i ra Gran de Gu er ra, em 1914, e a que da do Mur ro de Ber lim, em

1989. Nun ca dan tes as mu dan ças fo ram tão pro fun das, e rá pi das,

como nes se pe río do. Trans for ma ções ra di ca is: nas ciên ci as, na

tec no lo gia, na cul tu ra e nos cos tu mes. As ener gi as e os re cur sos li -

be ra dos após o ci clo de in ves ti men tos mi li ta ris tas do mun do bi po lar 

ver ti gi no sa men te se con ver te ram em no vos e mais sig ni fi ca ti vos

pas sos no sen ti do da cha ma do glo ba li za ção.

As úl ti mas ge ra ções vêm tes te mu nhan do a cons tru ção de

um mun do novo, que nas ce di an te de nos sos olha res atô ni cos. O

sis te ma in ter na ci o nal fun da do nos es ta dos na ci o na is en fren ta de -

sa fi os e pres sões que per pas sam as fron te i ras tra di ci o na is. A te le -

fo nia, o rá dio, a te le vi são e a in ter net ig no ra mos ato res usu a is des -

se ce ná rio e os in te gram em pro ces sos ra di cal men te tran sa ci o na is.

Po vos e cul tu ras dis tan tes ge o gra fi ca men te pas sam a com -

par ti lhar ris cos e opor tu ni da des, per ple xi da des e pos si bi li da des.

Um real sen ti do de vi zi nhan ça e de com pro me ti men to, ago ra em

es ca la glo bal, mol da a agen da trans na ci o nal das so ci e da des, in vi a -

bi li zan do a in su la ri da de e o iso la ci o nis mo. Cul tu ra, co mér cio, flu xos 

fi nan ce i ros e ló gi ca cor po ra ti va, pre o cu pa ções am bi en ta is e so ci a -

is, con for mam pro ces sos que por sua na tu re za ul tra pas sam fron te -

i ras e se in ter na ci o na li zam de ma ne i ra ir re ver sí vel. O cri me e a lei

acom pa nham essa ten dên cia, as sim como o com ba te às do en ças,

à fome e à fal ta de li ber da de.

E nes se pal co que pre ci sam ser ana li sa dos os pro ces sos de 

in te gra ção. Para o Bra sil, em par ti cu lar, essa aná li se sus ci ta re fle -

xões vi ta is. País-con ti nen te des de o pe río do co lo ni al, a par tir de

Tor de si lhas to mou ru mos que lhe do ta ri am de pe cu li a ri da des de di -

fí cil su pe ra ção. Sua di men são con ti nen tal lhe terá tal vez di ta do um
ti ming só seu: Re i no Uni do a Por tu gal en quan to os vi zi nhos se tor -

na vam in de pen den tes; Mo nar quia par la men ta ris ta en quan to os vi -

zi nhos se tor na vam re pú bli cas pre si den ci a lis tas; es cra vo cra ta até

1888, bem de po is da ma i o ria dos vi zi nhos. Lu só fo no em meio a vi -

zi nhos his pâ ni cos. Ma jo ri ta ri a men te li to râ neo, atlân ti co, qua se de

cos tas para a Amé ri ca do Sul.

Ri va li da des po lí ti co-di plo má ti cas, com tons por ve zes mi li ta -

res e es tra té gi cos, só re for ça ram, ao lon go da His tó ria, essa ten -

dên cia ao dis tan ci a men to. Com efe i to, a par tir da nos sa Re vo lu ção

de 1930, com Ge tú lio Var gas, ado ta mos o ca mi nho da in dus tri a li -

za ção por subs ti tu i ção de im por ta ções e um mo de lo de de sen vol vi -

men to na ci o nal au tár qui co, o qual só da ria mos tras de exa us tão du -

ran te a dé ca da de 1980.

O so nho frus ta do de Si mon Bo lí var guar da se me lhan ça não

só com a frus tra ção de Wo o drow Wil son, como tam bém – e aí fe liz -

men te – com os pe sa de los in ter na ci o na lis tas tan to do mar xis -

mo-le ni mis mo quan to do na ci o nal-so ci a lis mo, es tes com for te odor

de re pro vá vel en ge nha ria so ci al. No en tan to, foi uma Eu ro pa tra u -

ma ti ca men te di vi di da e re fém do equi lí brio do ter ror que lo grou ini -

ci ar, ain da na dé ca da de 1950, o pro ces so de in te gra ção que, pas -

san do pelo Be ne lux, le vou-a ao Tra ta do de Roma e a trou xe a Ma -

as trich, à União Eu ro péia e ao Euro. Foi ne ces sá rio que o mun do

real – glo ba li za do, ge ran do ren da e em pre gos, bus can do es ta bi li -

da de ma cro e co nô mi ca e go ver nan ça po lí ti ca e so ci al – re es cre ves -

se o ca pí tu lo re la ti vo a in te gra ção, a fim de evi tar no vas frus tra ções.

Nas Amé ri cas, es sas ques tões têm ca rac te rís ti cas pró pri as.

Avul ta o fato de que, ao Nor te do He mis fé rio, os Esta dos Uni dos,

ma i or po tên cia do pla ne ta, tor na ir re me di a vel men te as si mé tri ca a
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re la ção com os de ma is vi zi nhos. Além dis so, a ve ri fi ca ção de que

os pa í ses da Amé ri ca La ti na pas sa ram a ma i or par te do sé cu lo XX

às vol tas com dis tin ções eco nô mi cas e ins ta bi li da des po lí ti cas que

não de ram so lu ção ade qua da a nos sa pe sa da he ran ça da ex clu -

são so ci al.

A ve lha ALALC foi im por tan te como exer cí cio di plo má ti co,

ob te ve êxi tos e se me ou re sul ta dos, po rém se re ve lou in su fi ci en te.

A teia de acor dos bi la te ra is e de ini ci a ti vas de apro xi ma ção re gi o nal 

tam pou co con se guiu cri ar a si ner gia ne ces sá ria para ala van car o

de sen vol vi men to har mô ni co, ape sar da mas sa crí ti ca de re fle xões

teó ri cas que foi acu mu la da ao lon go dos anos em fo runs como a

Ce pal e mes mo em or ga nis mos como a UNCTAD e a pró pria ONU.

Só a par tir de me a dos da dé ca da de 1980, quan do a ma i o ria 

de nos sos pa í ses se re de mo cra ti zou, pas san do a cul ti var os va lo -

res co muns da boa go ver nan ça e da es ta bi li da de ma cro e co nô mi -

ca, é que fo ram efe ti va men te da das as ba ses para o lan ça men to do 

Mer co sul. Seus re sul ta dos eco nô mi co-co mer ci a is são ad mi rá ve is,

como mais uma vez aqui nes te en con tro se ob ser va, e tra zem be -

ne fí ci os para to dos os par ti ci pan tes, o que lhe per mi tiu atra ir as

aten ções de ou tros vi zi nhos que já se en con tram em avan ça dos

pro ces sos de in te gra ção e de in ter lo cu ção pri vi le gi a da.

A Alca, por sua vez, re sul ta da von ta de de nos sos vi zi nhos

se ten tri o na is de con gre gar as Amé ri cas, do Alas ka à Pa ta gô nia,

num úni co es pa ço de li vre co mér cio. Ain da no Go ver no de Ge or ge

Bush, o pai, foi lan ça da a Ini ci a ti va das Amé ri cas, em brião da Alca.

De lá para cá, du ran te a pri me i ra ad mi nis tra ção de Bill Clin ton, o

NAFTA (North Ame ri ca Free Tra de Agre e ment), en tre EUA, Ca na -

dá e Mé xi co, pa re ceu cons ti tu ir um real es for ço, por par te de Was -

hing ton, com vis tas a fa zer um “la bo ra tó rio” de fu tu ras re la ções

mais ín ti mas e ope ra ci o na is com os de ma is vi zi nhos ao Sul. Ago ra,

com o Pre si den te Ge or ge W. Bush ain da às vol tas com a ne ces si -

da de de ob ter o fast track do Con gres so nor te-ame ri ca no, qua is

são as ques tões que se co lo cam para as Amé ri cas, so bre tu do após 

a Cú pu la de Qu e bec?

O Mer co sul é um pa tri mô nio que nos cabe for ta le cer e va lo -

ri zar. Como tal, tem par ti ci pa do ati va men te das ne go ci a ções he -

mis fé ri cas. Até o mo men to, apre sen tou pro pos tas em cada um dos

nove Gru pos de Ne go ci a ção da Alca. No gru po so bre Agri cul tu ra,

cuja pre si dên cia foi exer ci da pela Argen ti na e, pos te ri or men te, pelo 

Bra sil, o Mer co sul tem sido par ti cu lar men te atu an te, dada a cen tra -

li da de dos pro ble mas com que lida.

O Bra sil e os de ma is Esta dos-Par te do Mer co sul têm atu a do 

de for ma co e sa e de fen di do po si ções co muns nas ne go ci a ções da

Alca. Ao Bra sil e a seus par ce i ros no Cone Sul in te res sa que os en -

ten di men tos em tor no da

Alca avan cem por con sen so, de for ma gra du al, si mul tâ nea e 

equi li bra da, em con for mi da de com as re gras da OMC.

O grau de atra ti vi da de da Alca para o Bra sil de pen de rá das

con di ções es pe cí fi cas do acor do, es pe ci al men te no que diz res pe i -

to ao ma i or aces so dos pro du tos bra si le i ros aos mer ca dos he mis -

fé ri cos. Con for me afir mou o pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -

so na III Cú pu la das Amé ri cas, “A Alca será bem-vin da 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-ta ri fá ri as; 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”.

Nes se sen ti do, o Bra sil con si de ra que uma efe ti va ne go ci a -

ção na área agrí co la, com re du ção das bar re i ras co mer ci a is que di -

fi cul tam o aces so de nos sos pro du tos aos mer ca dos re gi o na is, eli -

mi na ção de sub sí di os à ex por ta ção e dis ci pli na men to das me di das

de apo io in ter no, é ele men to es sen ci al para a con for ma ção da

Alca.

Para o Bra sil, como dis se re cen te men te o Chan ce ler Cel so

La fer, a Alca não é um des ti no, mas uma op ção. De fato, o ca len dá -

rio da Alca e a meta de 2005 sig ni fi cam que ain da te mos mu i to que

avan çar nas múl ti plas e im por tan tes di men sões de ne go ci a ção.

Ade ma is, e sem pre to man do o Mer co sul como bu il ding bloc, há

que se apro fun dar o pro ces so de en ten di men to com a União Eu ro -

péia. A re a li da de bra si le i ra no ho ri zon te do co mér cio mun di al cons -

ti tui si nal de que glo ba li zar é ver bo que não rima com ex clu são. Ao

con trá rio, exi ge am pli tu de, ge ne ro si da de e con fi an ça.

Um glo bal tra der como o Bra sil, país cu jos flu xos de co mér -

cio ex ter no se dis tri bu em de ma ne i ra equi li bra da por to dos os blo -

cos eco nô mi cos e ge o grá fi cos, não pode abrir mão do mul ti la te ra -

lis mo, de cujo va lor a OMG é o me lhor em ble ma, sob pena de ha ver 

um re tro ces so de vol ta à sel va es cu ra de um mun do des re gu la do

que pri vi le gie a for ça do pro te ci o nis mo

xe nó fo bo, em de tri men to da li vre cir cu la ção de ri que zas, de

bens, de ser vi ços, de mão-de-obra, de idéi as e de es pe ran ças.

Encon tros como este de Bu e nos Ai res pro pi ci am re le van te

opor tu ni da de para a tro ca de per cep ções e in for ma ções que, le -

van do em con ta as ca rac te rís ti cas pe cu li a res a cada um de nos sos

pa í ses ibe ro-ame ri ca nos, cada qual com sua His tó ria, seus pro ble -

mas e suas as pi ra ções, ha ve rá de fo men tar um tipo de in te gra ção

que es te ja à al tu ra dos no vos tem pos. Os Par la men tos de nos sos

pa í ses, os nos sos Par ti dos Po lí ti cos, pre ci sam es tar en ga ja dos

nes se de ba te pois al gu mas das de ci sões a se rem to ma das nos di -

ver sos pro ces sos de in te gra ção ha ve rão de cri ar re a li da des ir re ver -

sí ve is. Não po de mos er rar.

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 Ro me ro Jucá, do PSDB de Ro ra i ma. S. Ex.ª
dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra
para fa zer dois re gis tros, que con si de ro im por tan tes,
so bre po si ções to ma das pelo Pre si den te Fer nan do
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Hen ri que Car do so e o Go ver no bra si le i ro a res pe i to
de te mas que têm ca rá ter de re la ção in ter na ci o nal.

A pri me i ra de las foi ob je to de al guns dis cur sos
na Casa, mas nun ca é de ma is re gis trar a fir me za com 
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que tra tou a ques tão 
das pa ten tes e a dos me di ca men tos em dis pu ta com
os Esta dos Uni dos.

O Mi nis té rio da Sa ú de e o Go ver no bra si le i ro
têm uma po si ção mu i to cla ra so bre esse fun ci o na -
men to e têm agi do de for ma dura no sen ti do de pre -
ser var a vida e de pro cu rar aten di men to à po pu la ção
mais ca ren te no to can te a me di ca men tos e no que diz 
res pe i to es pe ci fi ca men te ao tra ta men to da Aids.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que, nes te fi nal de
se ma na, co lo cou fir me men te a ne ces si da de de man -
ter essa po si ção e, mais do que isso, par tir para a uti li -
za ção de me ca nis mos de que bra de pa ten tes se as
in dús tri as far ma cêu ti cas te i ma rem em con ti nu ar a
dis cu tir essa ação.

O Pre si den te, em ma té ri as ve i cu la das pela im -
pren sa, re gis trou a fir me za da dis pu ta so bre pa ten tes
e ame a ça que brar a pa ten te jun to aos Esta dos Uni -
dos, numa ação de se ri e da de e de de fe sa da hu ma ni -
da de.

Por con ta des sas ques tões, a Co mis são de Di -
re i tos Hu ma nos da ONU ex clu iu os Esta dos Uni dos
em de ci são tam bém que diz res pe i to a esse po si ci o -
na men to.

Por fim, em Ri be i rão Pre to, o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que cri ti cou a po lí ti ca ex ter na de sub sí di -
os to ca da pe los pa í ses de sen vol vi dos, in clu si ve Esta -
dos Uni dos e pa í ses da Eu ro pa.

Dis se tex tu al men te o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que em Ri be i rão Pre to: ”Nós que re mos o li vre co -
mér cio, sim, mas só va mos ace i tar en trar nis so se os
nos sos pro du tos agrá ri os e pe cuá ri os fo rem ace i tos,
sem res tri ção no mer ca do in ter na ci o nal“.

Por tan to, o Pre si den te de fen deu fir me men te os
pro du tos bra si le i ros, re a fir man do que a área plan ta da 
no Bra sil, de 2000 para 2001, au men tou em 365 mil
hec ta res e que ain da exis tem mais de 90 mi lhões de
hec ta res dis po ní ve is para o plan tio no fu tu ro.

Sr. Pre si den te, faço, por tan to, o re gis tro do po si -
ci o na men to fir me to ma do pelo Go ver no bra si le i ro, no
to can te à de fe sa do in te res se na ci o nal, tan to no as -
pec to da ques tão dos re mé di os quan to à ques tão da
de fe sa dos pro du tos bra si le i ros e do com ba te ao sub -
sí dio, que, in fe liz men te, cri am pro ble mas para que os
pa í ses em de sen vol vi men to pos sam ex por tar e con -
so li dar os seus mer ca dos.

Fe i tos es ses dois re gis tros, Sr. Pre si den te, so li -
ci to a trans cri ção das ma té ri as a que fiz re fe rên cia
nes te meu pro nun ci a men to.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

FHC cri ti ca po lí ti ca ex ter na de sub sí dio

Em Ri be i rão Pre to, pre si den te diz que não ace i ta im po si -

ções co mer ci a is de fora.

Ri be i rão Pre to – O pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so

cri ti cou ve e men te men te em seu dis cur so na Agris how; em Ri be i rão 

Pre to, as po lí ti cas de sub sí di os agrí co las ado ta das pe los Esta dos

Uni dos e Eu ro pa.

“Nós que re mos o li vre co mér cio sim, mas só va mos ace i tar

en trar nis so se os nos sos pro du tos agrá ri os e pe cuá ri os fo rem ace -

i tos sem res tri ções no mer ca do in ter na ci o nal”, dis se.

O pre si den te foi acla ma do pelo pú bli co, com pos to por pro -

du to res e re pre sen tan tes das em pre sas ex po si to ras na Agris how,

ao de fen der o Mo der fro ta – pro gra ma de mo der ni za ção de tra to res

e má qui nas, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra – como sen do um dos

prin ci pa is res pon sá ve is pela re du ção da ina dim plên cia agrí co la no

Bra sil, que se gun do ele está hoje em ape nas 1%. O go ver no já in -

ves tiu R$1,5 bi lhão de mar ço de 2000 a abril des te ano no pro gra -

ma. “O Mo der fro ta mos trou que os agri cul to res não são ca lo te i ros.

Mos trou tam bém que o pro du tor não pa ga va por que não lhe da vam 

con di ções de qui tar as dí vi das.”

O pre si den te ele vou a con di ção do al go dão, em seu dis cur -

so, en tre os pro du tos do fu tu ro no Bra sil. “O al go dão, que era um

dos pon tos de as fi xia da eco no mia bra si le i ra, ain da vai ser de mu i ta 

ren ta bi li da de para o País, por que va mos ex por tar mu i to al go dão.”

Fer nan do Hen ri que ain da dis se que não está pre o cu pa do

com os nú me ros que apon tam dé fi cit na ba lan ça co mer ci al.

“Quem acom pa nha de per to os da dos per ce be que os vo lu -

mes es tão au men tan do a cada dia, as ex por ta ções tam bém, e o

que es ta mos im por tan do são os equi pa men tos para ele var a ca pa -

ci da de pro du ti va do Bra sil e po der, no fu tu ro, in ver ter o jogo.”

O pre si den te afir mou que a área plan ta da no Bra sil cres ceu

365 mil hec ta res de 2000 para 2001 e que exis tem ain da 90 mi -

lhões de hec ta res dis po ní ve is para plan tio.

“Não po de mos ne gar que está ha ven do uma ex pan são da

área agrí co la. O cres ci men to da área equi va le ao ta ma nho de um

país pe que no da Eu ro pa, e é um nú me ro que pre ci sa ser ob ser va -

do”, dis se Fer nan do Hen ri que, fi na li zan do seu dis cur so. (Fa bío la
Sal va dor e Kelly Lima/AE)

FHC ame a ça EUA com que bra de pa ten te

Eli a ne Sil va
Da Agên cia Fo lha , em Ube ra ba (MG)
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O pre si den te FHC dis se on tem em Ube ra ba, no Triân gu lo

Mi ne i ro, que o país vai que brar pa ten tes sem pre que for ne ces sá rio 

para a sa ú de e o bem-es tar do povo.

A de cla ra ção foi uma res pos ta ao go ver no nor te-ame ri ca no,

que cri ti cou nes ta se ma na a lei de pa ten tes do Bra sil e acu sou o

país de usar a Aids para jus ti fi car seu pro te ci o nis mo.

“So mos res pe i ta do res da pro pri e da de in te lec tu al. Não es ta -

mos aqui para de sa fi ar e que brar pa ten tes a tor to e a di re i to, mas

es ta mos aqui pra di zer que, quan do for ne ces sá rio para a sa ú de do

nos so povo, não he si ta re mos.”

FHC afir mou ain da achar que não será ne ces sá ria a que bra

por que o Bra sil vai con ven cer as em pre sas a pro du zir seus re mé di -

os no país. “Te mos ca pa cid de de con ven cê-las de que é me lhor ne -

gó cio pro du zir aqui e pro du zir ba ra to do que nos obri gar a to mar

me di das, que ire mos to mar, se fo rem ir re du tí ve is na sua bus ca de

lu cro e na in sen si bi li da de di an te do so fri men to do povo.”

A ques tão das pa ten tes foi des ta ca da por FHC du ran te dis -

cur so na aber tu ra da Expo ze bu, es po si ção in ter na ci o nal de gado.

O pre si den te es ta va acom pa nha do de sete mi nis tros e do pre si -

den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Aé cio Ne ves (PSDB – MG), além 

de se na do res e de pu ta dos.

Antes, FHC afir mou que no epi só dio da vaca lou ca, em que

o Ca na dá em bar gou a im por ta ção da car ne bra si le i ra, foi mar can te

a co e são  dos bra si le i ros. “só uns pou cos  não en ten de ram que era

o mo men to de nos unir mos. Esses fi ca ram atrás na his tó ria.”

Para FHC, os crí ti cos da po si ção bra si le i ra, so bre as pa ten -

tes tam bém fi ca rão para trás na his tó ria.

“Hoje o mun do in te i ro re co nhe ce o avan ço que o Bra sil está

mar can do na ques tão da pa ten te.”

O Con fli to

O con fli to en tre Bra sil e Esta dos Uni dos no caso das pa ten tes

teve iní cio no ano pas sa do, quan do o mi nis tro da sa ú de, José Ser ra

ame a çou as mul ti na ci o na is far ma cêu ti cas de li cen ci ar suas pa ten tes

para ou tras em pre sas caso o pre ço dos re mé di os não ca ís se.

A lei bra si le i ra cri ti ca da pe los EUA pre vê a que bra da pa ten -

te no caso de a em pre sa de i xar de fa bri car o pro du to no Bra sil por

mais de três anos. Ou tra hi pó te se per mi te a fa bri ca ção dos re mé di -

os no caso de emer gên cia na ci o nal de sa ú de.

No iní cio da se ma na, o go ver no nor te-ame ri ca no acu sou o

Bra sil de usar a Aids para jus ti fi car pro te ci o nis mo na ques tão da

pro du ção de re mé di os. Para os EUA, a lei de pa ten tes ser ve para

“cri ar em pre gos para bra si le i ros”.

Foi o mais for te ata que dos Esta dos Uni dos ao Bra sil des de

que o país con tes tou na OMC (Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio)

na lei de pa ten tes.

O go ver no – via Mi nis té rio da Sa ú de – re ba teu as acu sa ções 

em nota, in for man do que os EUA é que são pro te ci o nis tas, pois re -

cor rem a toda sor te de bar re i ras não ta ri fá ri as para obs tru ir as ex -

por ta ções dos pa í ses la ti no-ame ri ca nos para o seu mer ca do".

Trom bo ne do bem

Du ran te o dis cur so o pre si den te elo gi ou o mi nis tro da Agri -

cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es, a quem cha mou de “o trom bo ne do

bem”, por mos trar o que é bom para o Bra sil – no iní cio da cri se com 

ACM, o pre si den te cha mou o se na dor ba i a no de trom bo ne iso la do

da or ques tra.

FHC dis se ain da que o Bra sil não pode ter medo da con cor -

rên cia, tem que abrir seu mer ca do, pra ti can do as mes mas re gras

dos ou tros pa í ses.

País pro du zi rá re mé dio ge né ri co para pe cuá ria

Da Agên cia Fo lha,  em Ube ra ba

O Bra sil vai pro du zir re mé di os ge né ri cos para a pe cuá ria. A

afir ma ção foi fe i ta on tem pelo pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -

do so, em Ube ra ba (MG), em res pos ta a uma re i vin di ca ção do pre -

si den te da ABCZ (Asso ci a ção Bra si le i ra dos Cri a do res de Zebu),

Rô mu lo Kar dec de Ca mar gos. FHC não fa lou em pra zos nem em

nú me ro de re mé di os.

O mi nis tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra is, tam bém anun ci -

ou, du ran te a ina u gu ra ção Expo ze bu, que o go ver no vai in ves tir

cada vez mais em mar ke ting da car ne bra si le i ra no mer ca do in ter -

na ci o nal. Pra ti ni co me mo rou ain da um au men to de 40% nas ex por -

ta ções de car ne bo vi na no pri me i ro qua dri mes tre em re la ção ao

mes mo pe río do de 2000. O au men to é ain da ma i or nas ex por ta -

ções de su í nos (150%) e de fran gos (50%).

“Nos so pro ble ma não é pro du zir. Nos so pro ble ma é com pe tir 

com as na ções ri cas, que dão mi lhões de sub sí di os aos seus pro -

du to res. O Bra sil não pode abrir um mi lí me tro de sua eco no mia se

não abri rem o mer ca do para nós”, afir mou o mi nis tro.

FH pro me te fir me za na dis pu ta so bre pa ten tes

Re a gin do a crí ti cas dos EUA à po lí ti ca para re -

mé di os, pre si den te diz que o Bra sil não teme a com pe -

ti ção glo bal.

Ana Pa u la Ma ce do
Envi a da Espe ci al

 Ube ra ba. O pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so afir -

mou on tem que vai bri gar com fir me za na ques tão das pa ten tes

dos re mé di os, a fim de man ter in tac tos os in te res ses do país. Foi

uma re a ção cla ra à de ci são dos Esta dos Uni dos que esta se ma na

man ti ve ram o Bra sil na lis ta de ob ser va ção das pa ten tes e pro pri e -

da de in dus tri al.

O pre si den te dis se que o Bra sil tem po ten ci al para com pe tir

e não pre ci sa te mer ne nhu ma dis pu ta para ocu par es pa ço no mer -

ca do in ter na ci o nal. Espe ci fi ca men te em re la ção à bri ga pe las pa -

ten tes, ele dis se acre di tar no po der de con ven ci men to do go ver no

para che gar a um acor do com as em pre sas. Mas ad ver tiu que, se

isso não for pos sí vel, per ma ne ce rá na bri ga.

Não ce de re mos um mi lí me tro
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– Em ma té ria de luta, nin guém vai pas sar à fren te do Bra sil

no meu co man do e no co man do dos meus mi nis tros. Va mos lu tar

fir me na Alca, na União Eu ro péia, no Mer co sul, onde seja. Não pre -

ci sa mos ter medo da com pe ti ção. Pre ci sa mos, sim, ter ca pa ci da de

de com pe tir e abrir o mer ca do, como di zem: dá cá, toma lá. Sa ben -

do e me din do a cada pas so o que nos in te res sa e o que nos con -

vém – afir mou Fer nan do Hen ri que, acres cen tan do:

– Va mos en fren tar a ques tão das pa ten tes com fir me za e se -

re ni da de, sem ba zó fia, mas não ce de re mos um mi lí me tro da qui lo

que é in te res se do nos so país e do nos so povo.

Ape sar do im pas se em tor no do as sun to, o pre si den te ma ni -

fes tou con fi an ça numa sa í da ne go ci a da que evi te o con fron to di re -

to. Ele acre di ta que as em pre sas vão aco lher os ar gu men tos do go -

ver no bra si le i ro, com lu cros para os dois la dos.

– Não va mos pre ci sar que brar pa ten te al gu ma, por que o

Bra sil tem ca pa ci da de de con ven cer as em pre sas de que é me lhor

para elas pro du zi rem aqui e ba ra to do que nos obri ga rem a to mar

me di das que, sim, to ma re mos, se fo rem ir re du tí ve is na sua bus ca

de lu cro e in sen si bi li da de di an te do so fri men to do povo. Mas não

se rão. E nós te re mos a for ça do con ven ci men to – res sal tou.

Essas ad ver tên ci as fo ram fe i tas na aber tu ra da 67ª Expo si -

ção Inter na ci o nal do Gado Zebu (Expo ze bu 2001). O pre si den te

en fa ti zou que o mun do in te i ro re co nhe ce o avan ço do Bra sil com

re la ção à ques tão das pa ten tes.

Bra si le i ros pre ci sam ter cons ciên cia de seu po ten ci al

Fer nan do Hen ri que lem brou que o Bra sil as si nou a Lei de

Pa ten tes, res pe i ta a pri o ri da de in te lec tu al e não pre ten de que brar

as re gras por mo ti vos fú te is. Mas res sal tou ser inad mis sí vel usar a

pro pri e da de in te lec tu al para jus ti fi car pre ju í zos à po pu la ção:

– Não con cor da mos que a de fe sa da pro pri e da de in te lec tu al

se faça a ex pen sas da sa ú de e do bem-es tar do povo. Não es ta mos

aqui para de sa fi ar e que brar pa ten tes a tor to e a di re i to, mas para di -

zer que, quan do ne ces sá rio para a sa ú de do povo, não he si ta re mos.

O mais im por tan te, dis se o pre si den te, é que o Bra sil te nha

cons ciên cia de seu po ten ci al, ci tan do como exem plo a re cen te cri -

se com o Ca na dá.

Re a gin do crí ti cas dos, EUA à po lí ti ca para re mé di os, pre si -

den te diz que Bra sil não teme a com pe ti ção glo bal

FH Pro me te Fir me za na dis pu ta so bre Pa ten tesr

Re a gin do a crí ti cas dos EUA à Po lí ti ca para
re mé di os – Pre si den te diz que Bra sil não teme a
com pe ti ção glo bal.

Ana Pa u la Ma ce do
Envi a da Espe ci al

 Ube ra ba. O pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so afir -

mou on tem que vai bri gar com fir me za na ques tão das pa ten tes

dos re mé di os, a fim de man ter in tac tos os in te res ses do País.

Foi uma re a ção cla ra à de ci são dos Esta dos uni dos, que

esta se ma na man ti ve ram o Bra sil na lis ta de ob ser va ção das pa -

ten tes e pro pri e da de Indus tri al.

O pre si den te dis se que o Bra sil tem po ten ci al para com pe tir

e não pre ci sa te mer ne nhu ma dis pu ta para ocu par es pa ço no mer -

ca do in ter na ci o nal. Espe ci al men te em re la ção à bri ga pe las pa ten -

tes, ele dis se acre di tar no po der de con ven ci men to do go ver no

para che gar a um acor do com as em pre sas. Mas ad ver tiu que, se

isso não for pos sí vel, per ma ne ce rá na bri ga.

“Não ce de re mos um mi lí me tro”

– Em ma té ria de luta nin guém vai pas sar à fren te do Bra sil

no meu co man do e no co man do dos meus mi nis tros.

Va mos lu tar fir me na Alca, na União Eu ro péia, no Mer co sul,

onde seja. Não pre ci sa mos ter medo da com pe ti ção. Pre ci sa mos,

sim, ter ca pa ci da de de com pe tir e abrir o mer ca do, como di zem: dá

cá, toma lá.  Sa ben do e me din do a cada pas so o que nos in te res sa

e o que nos con vém – afir mou Fer nan do Hen ri que, acres cen tan do:

– Va mos en fren tar a ques tão das pa ten tes com fir me za e se -

re ni da de, sem ba zó lia, mas não ce de re mos um mi lí me tro da qui lo

que é in te res se do nos so País e o do nos so povo.

– Ape sar do im pas se em tor no do as sun to, o pre si den te ma -

ni fes tou con fi an ça numa sa í da ne go ci a da que evi te o con fron to di -

re to. Ele acre di ta que as em pre sas vão aco lher os ar gu men tos do

go ver no bra si le i ro, com lu cros para os dois la dos.

– Não va mos pre ci sar que brar pa ten te al gu ma, por que o

Bra sil tem ca pa ci da de de con ven cer as em pre sas de que é me lhor

para elas pro du zi rem aqui e ba ra to do que nos obri ga rem a to mar

me di das que, sim, to ma re mos, se fo rem ir re du tí ve is na sua bus ca

de lu cro e in sen si bi li da de di an te do so fri men to do povo. Mas não

se rão. E nós te re mos a for ça do con ven ci men to – res sal tou.

– Essas ad ver tên ci as fo ram fe i tas na aber tu ra da 67ª Expo -

si ção Inter na ci o nal do gado Zebu (Expo ze bu 2001). O pre si den te

en fa ti zou que o mun do in te i ro re co nhe ce o avan ço do Bra sil com

re la ção à ques tão das pa ten tes.

Bra si le i ros pre ci sam ter cons ciên cia de seu po ten ci al.

Fer nan do Hen ri que lem brou que o Bra sil as si nou a Lei de

Pa ten tes, res pe i ta a pro pri e da de in te lec tu al e não pre ten de que -

brar as re gras por mo ti vos fú te is. Mas res sal tou ser inad mis sí vel

usar a pro pri e da de in te lec tu al para jus ti fi car pre ju í zos à po pu la ção: 

– Não con cor da mos que a de fe sa da pro pri e da de in te lec tu al

se faça a ex pen sas da sa ú de e do bem-es tar do povo. Não es ta mos

aqui para de sa fi ar e que brar pa ten tes a tor to e a di re i ta, mas para di -

zer que, quan do ne ces sá rio para a sa ú de do povo, não he si ta re mos.

– O mais im por tan te, dis se o pre si den te, é que o Bra sil te nha 

cons ciên cia de seu po ten ci al, ci tan do como exem plo a re cen te cri -

se com o Ca na dá.

Go ver no res pon de a re la tó rio ame ri ca no

Ge né ri cos para Aids são ques tão de sa ú de
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Do New York Ti mes

• Nova Iorque. O di re tor do pro gra ma bra si le i ro de com ba te

à Aids cri ti cou a po si ção do go ver no ame ri ca no em re la ção à fa bri -

ca ção, pelo Bra sil, de re mé di os ge né ri cos para a Aids. Pa u lo Ro -

ber to Te i xe i ra, mé di co, dis se que os EUA es tão tra tan do uma ques -

tão de sa ú de como um pro ble ma co mer ci al.

Te i xe i ra foi a Nova York para os pre pa ra ti vos da as sem bléia

da ONU so bre Aids, em ju nho. Na quar ta-fe i ra, ele clas si fi cou de

ina ce i tá vel o re la tó rio de pa ten tes do es cri tó rio Co mer ci al dos EUA

(USTR, da si gla em in glês).

O re la tó rio do USTR, di vul ga do se gun da-fe i ra, dis se que “al -

guns pa í ses ten tam jus ti fi car me di das pro te ci o nis tas as so ci an -

do-as com a cri se da Aids, quan do não há essa li ga ção”.

O Bra sil li de ra o de ba te so bre os pre ços dos re mé di os e seu

pro gra ma de com ba te à Aids é con si de ra do um mo de lo para o Ter -

ce i ro Mun do. Uma das me di das ado ta das pelo Bra sil foi a pro du ção 

de ge né ri cos para a Aids, de vi do aos al tos pre ços dos re mé di os fa -

bri ca dos pe las mul ti na ci o na is. A in dús tria far ma cêu ti ca ame ri ca na

en trou com um pro ces so de que bra de pa ten tes.

Te i xe i ra dis se que o Bra sil não está com pe tin do com os la -

bo ra tó ri os nem pre ten de ex plo rar seus ge né ri cos con tra a Aids.

Co mis são de di re i tos hu ma nos ex clui EUA

Os EUA per de ram on tem sua ca de i ra na Co mis são de Di re i -

tos Hu ma nos das Na ções Uni das. Numa vo ta ção sur pre en den te,

os 53 mem bros do Con se lho Eco nô mi co e So ci al da ONU não re -

no va ram o man da to da de le ga ção nor te-ame ri ca na, de i xan do os

EUA fora da co mis são pela pri me i ra vez des de que o gru po foi cri a -

do, em 1947.

“Esta mos mu i to de cep ci o na dos”, dis se o em ba i xa dor nor -

te-ame ri ca no na ONU, Ja mes Cun ning ham, que se re cu sou a es -

pe cu lar as ca u sas da der ro ta. Cun ning ham en fa ti zou, no en tan to,

que a ex clu são dos EUA não afe ta rá o “com pro mis so do país com

as ques tões de di re i tos hu ma nos den tro e fora de seu ter ri tó rio”.

Alguns di plo ma tas dis se ram que a opo si ção de Was hing ton

ao tra ta do de Kyo to (para re du ção da emis são de ga ses que ca u -

sam o efe i to es tu fa) e a in sis tên cia na cons tru ção de um sis te ma de 

de fe sa an ti mís se is con tri bu í ram para a ex clu são dos EUA.

Mas Jo an na Wes chler, re pre sen tan te nas Na ções Uni das

da ONG de de fe sa dos di re i tos hu ma nos Hu man Rights Watch, dis -

se que tan to os pa í ses em de sen vol vi men to como os pa í ses ri cos

têm res tri ções à atu a ção dos EUA na co mis são de di re i tos hu ma -

nos.

Re cen te men te os nor te-ame ri ca nos so fre ram duas gran des 

der ro tas na co mis são, que apro vou, con tra a von ta de dos EUA, a

pro pos ta bra si le i ra de fen den do o aces so os me di ca men tos con tra

a Aids e a pro pos ta eu ro péia pe din do a sus pen são da pena de mor -

te no mun do.

“Was hing ton de ve ria ter pre vis to essa der ro ta, por que há um 

cres cen te res sen ti men to com os EUA e suas po si ções em ques -

tões de di re i tos hu ma nos, como a opo si ção do país ao tra ta do que

pro í be as mi nas ter res tres, ao Tri bu nal Cri mi nal Inter na ci o nal e à

re so lu ção para tor nar os me di ca men tos con tra a Aids aces sí ve is a

to dos”, ob ser vou a re pre sen tan te da Hu man Rights Watch.

Esse res sen ti men to, se gun do Wes cher, tam bém fi cou cla ro

nos dis cur sos de al guns pa í ses cri ti ca dos pe los EUA na Co mis são

de Di re i tos Hu ma nos, como Cuba e Chi na.

O afas ta men to dos EUA pode ser in ter pre ta do como um ato

de cen su ra, mas mu i tos di plo ma tas con si de ram a me di da con tra -

pro du cen te.

O em ba i xa dor bri tâ ni co Je remy Gre ens tock dis se que a ex -

clu são dos EUA não é ne ces sa ri a men te algo bom, por que a co mis -

são não pode ser ati va sem a par ti ci pa ção da ma i or po tên cia mun -

di al. “A ma i o ria dos mem bros da ONU re co nhe ce a im por tân cia dos 

EUA. Não po de mos fa zer nada sem eles”, co men tou o em ba i xa dor

bri tâ ni co.

“Foi um re sul ta do sur pre en den te. Não con se gui acre di tar”,

re a giu o em ba i xa dor de Sin ga pu ra, Kis ho re Mah bu ba ni.

A co mis são dos di re i tos hu ma nos, com base em Ge ne bra,

na Su í ça, tem 53 ca de i ras dis tri bu í das por blo cos ge o grá fi cos. O

man da to de cada país é de três anos e ex pi ra em da tas di fe ren tes.

O man da to do Bra sil, por exem plo, ter mi na em 2002.

A Fran ça, que tam bém con cor reu on tem à re e le i ção, man te -

ve sua ca de i ra no blo co oci den tal com 52 vo tos. A Áus tria (41 vo tos) 

e a Su é cia (32 vo tos) en tra ram nas va gas da No ru e ga e dos EUA,

que não con se gui ram re no var o man da tos. Os EUA ob ti ve ram ape -

nas 29 vo tos.

A ta re fa da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU é fa zer

es tu dos e re co men da ções so bre a pro te ção e pro mo ção dos di re i -

tos hu ma nos no mun do por ini ci a ti va pró pria ou a pe di do da

Assem bléia Ge ral ou do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni -

das.

Re a ção

Mas sua atu a ção tem sido alvo de crí ti cas. A re pre sen tan te

da Hu man Rights Watch diz que a co mis são está se trans for man do

“num gru po de so li da ri e da de aos vi o la do res dos di re i tos hu ma nos”.

Se gun do ela, um nú me ro cada vez ma i or de pa í ses que des -

res pe i tam os di re i tos hu ma nos es tão en tran do na co mis são e vo -

tan do em blo co con tra mo ções de cen su ra a pa í ses acu sa dos de

abu so. 

Um dos te mo res ex pres sa dos on tem por di plo ma ta é a pos -

si bi li da de de a ex clu são dos EUA pro vo car uma re a ção ne ga ti va

dos nor te-ame ri ca nos, que con tri bu em com 25% do or ça men to da

ONU. “O ris co é que isso ali men te uma cam pa nha anti-ONU nos

EUA e no Con gres so”, dis se um di plo ma ta.

Alguns po lí ti cos nor te-ame ri ca nos ata ca ram on tem a de ci -

são. “La men ta vel men te, a Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU

está se con ver ten do em mais um clu be de ti ra ni as, com a in clu são

de di ta du ras como as do Su dão, da Chi na, da Lí bia e do Vi et nã.
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Além dis so, a ti ra nia cu ba na é re e le i ta au to ma ti ca men te"

dis se o re pu bli ca no Lin coln Diaz-Ba lart.

Com agên ci as in ter na ci o na is

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal, Se na -
dor Ro me ro Jucá.

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 põe de 20 mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho acom pa -
nhan do, com o ma i or in te res se pos sí vel, to dos os de -
ba tes que têm to ma do con ta do Se na do Fe de ral, do
Con gres so Na ci o nal, das ins ti tu i ções po lí ti cas nos úl -
ti mos tem pos. Tem sido esta Casa pal co das aten -
ções na ci o na is. Até quem nun ca se ate ve à po lí ti ca
tem dis cu ti do ques tões tra ta das no Se na do Fe de ral.

E, nes ta hora, ob ser va mos que vai se cri an do,
jun to à po pu la ção bra si le i ra, o que é mu i to na tu ral, um 
sen ti men to de re pú dio à clas se po lí ti ca, pois a cada
mo men to sur ge a idéia de que o mun do po lí ti co é o
mun do da cor rup ção, do des man do, da ir res pon sa bi li -
da de de pes so as que uti li zam fun ções pú bli cas para
se lo cu ple ta rem, para sa tis fa ze rem os seus in te res -
ses. E isso, Sr. Pre si den te, co lo ca numa si tu a ção des -
con for tá vel to dos aque les que mi li tam na po lí ti ca.

Te nho con vi vi do com os Srs. Se na do res há seis
anos e pos so afir mar, como te nho fe i to, como fiz no fi -
nal des ta se ma na num pro gra ma de te le vi são na ca pi -
tal do meu Esta do, que o Se na do é cons ti tu í do de
pes so as ama du re ci das, sen sa tas, equi li bra das, pa tri -
o tas, que não de i xa rão sem po si ção uma ques tão se -
quer que exi ja a ma ni fes ta ção des ta Casa. Não me
adi an tei, não te nho me adi an ta do e não me adi an ta rei 
so bre mi nha po si ção pes so al, mas te nho a con vic ção
ab so lu ta de que o Se na do fará jus ti ça.

Mas, Sr. Pre si den te, não bas ta sim ples men te
dis cu tir a ques tão que hoje des per tou as aten ções do
nos so País, não bas ta sim ples men te dis cu tir a vi o la -
ção do pa i nel, ou este ou aque le pro ces so que ca mi -
nha aqui, que cor re ali numa Co mis são Par la men tar
de Inqué ri to ou jun to a uma ins ti tu i ção po li ci al. Estou
cer to de que a Na ção pre ci sa en ca rar a cor rup ção
num sen ti do mu i to mais abran gen te, mais pro fun do,
por que, como as co i sas vão, ca mi nhan do como elas
ca mi nham, as pes so as que pra ti cam a po lí ti ca sen do
alvo da pre o cu pa ção e até da dú vi da do povo, ama -
nhã, as pes so as de bem não vão que rer – e hoje já
mu i tas não que rem – in te grar o mun do po lí ti co-ad mi -
nis tra ti vo des te País. Te nho sen ti do que a Admi nis tra -
ção Pú bli ca vai-se trans for man do num mun do de co -

var dia. Nin guém quer de ci dir, nin guém tem co ra gem
de de ci dir, jus ta men te para evi tar crí ti cas aqui e ali,
ou pro ces sos aqui e aco lá.

Sr. Pre si den te, nes ses 42 anos de vi vên cia po lí -
ti ca, dos qua is dez anos fi quei afas ta do cas sa do pela
di ta du ra, te nho acom pa nha do di fe ren tes épo cas e
pos so di zer: o mar de lama em que vive hoje a Admi -
nis tra ção Pú bli ca do País, tan to nas Pre fe i tu ras, nas
Câ ma ras Mu ni ci pa is, nas Assem bléi as, nos Go ver -
nos Esta du a is, no Con gres so Na ci o nal e mes mo no
Go ver no Fe de ral, isso é fru to prin ci pal men te dos
anos de di ta du ra vi vi dos por este País. No sé cu lo pas -
sa do, vi ve mos qua se qua ren ta anos sob o ar bí trio. To -
dos sa be mos que em um re gi me di ta to ri al a im pren sa
não tem li ber da de de crí ti ca e de de nún cia. Ai da que -
les que ou sas sem de nun ci ar ações de mi li ta res que,
em po si ções ad mi nis tra ti vas, abu sa vam da co i sa pú -
bli ca! Antes que as no tí ci as fos sem pu bli ca das eram
re ti ra das. A so ci e da de não to ma va co nhe ci men to de
nada. Assim, co me çou a pros pe rar a cor rup ção. 

Hoje, la men ta vel men te, a cor rup ção está ge ne -
ra li za da. A cada ins tan te, nos Mu ni cí pi os, há de nún ci -
as de Ve re a do res, mas as au to ri da des es ta du a is não
to mam co nhe ci men to. As Câ ma ras, Sr. Pre si den te,
são do mi na das por ações es cu sas fe i tas pe los Pre fe i -
tos; nos Esta dos as de nún ci as são cons tan tes nas
Assem bléi as. Mu i tas das Assem bléi as Esta du a is, por
este País afo ra, mu i tas de las, a ma i o ria, a ma i o ria de
seus in te gran tes, es tão com pro me ti das com o Che fe
do Exe cu ti vo e não sa be mos como têm sido con quis -
ta dos es ses apo i os. Mu i tas de nún ci as sur gem pelo
in te ri or, e a im pren sa lo cal nem sem pre é ca paz de
pu bli cá-las, por que es tão jun gi das ao po de rio fi nan -
ce i ro dos Esta dos. Se cri ti car o Go ver no, a im pren sa
não terá par ti ci pa ção nas do ta ções or ça men tá ri as
des ti na das ao cus te io da mí dia. Di fi cil men te um ór gão 
de im pren sa, seja te le vi são, rá dio ou jor nal, so bre vi ve
no in te ri or sem re cur sos ofi ci a is.

Sr. Pre si den te, te nho que me ma nis fe tar aqui
por que co nhe ço o Pre si den te da Re pú bli ca e pri vo do
con ví vio de Sua Exce lên cia. Sei que o Pre si den te da
Re pú bli ca é um ho mem mo vi do pelo sen ti men to de
pá tria; é um ho mem cor re to; é um ho mem que pen sa
mu i to no fu tu ro des te País. Está pre o cu pa do com
tudo: com a edu ca ção, com a sa ú de, com as obras
pú bli cas es sen ci a is. 

Mas, nes sa al tu ra dos acon te ci men tos, o Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca pre ci sa
ace le rar ain da mais a ação do Go ver no na apu ra ção
de to dos os fa tos de nun ci a dos. Não que to das es sas
de nún ci as te nham fun do de ver da de!
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Sou um ho mem ama du re ci do na vida pú bli ca e
sei que gran de par te des sas de nún ci as são le vi a nas,
mas, a con ti nu a rem de nún ci as e mais de nún ci as,
sem uma apu ra ção ime di a ta, ama nhã, as pes so as de
bem te rão di fi cul da des de mi li tar na po lí ti ca.

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca cri ou re cen -
te men te a Cor re ge do ria, deu à sua ti tu lar a ca te go ria
de Mi nis tra de Esta do. O Se nhor Pre si den te tem de -
ter mi na do à Po lí cia Fe de ral a apu ra ção de to das as
de nún ci as; Sua Exce lên cia cria um ór gão aqui, ex tin -
gue ou tro aco lá, pre o cu pa do com a cor rup ção. Mas
até quan do va mos con vi ver nes se am bi en te de an -
gús tia, de dú vi da, por que pas sa a nos sa po pu la ção?

Sr. Pre si den te, vi ve mos um mo men to in te res san -
te. Lem bro-me, ain da jo vem, da mi nha fa mí lia dona de
um fri go rí fi co. Qu an do aque la em pre sa ba i xa va o pre ço
do pro du to que ven dia, vi nham as em pre sas mais for -
tes, as po de ro sas e sol ta vam na rua o bo a to de que o
fri go rí fi co Vera Cruz, es ta va pres tes a fa lir. No dia se -
guin te, era aque le cor re-cor re. Até que, de po is de 2 ou 3 
me ses, pa gan do em dia todo o gado que com pra va, pa -
gan do em dia tudo aqui lo que ad qui ria para mo vi men tar 
a in dús tria, vol ta va ao nor mal. Isso quan tas ve zes acon -
te ceu. Du ran te mais de 20 anos, mi nha fa mí lia, meu pai
e meus ir mãos, que to ca vam aque la em pre sa, de vez
em quan do eram ví ti mas dis so. 

Isso acon te ce no co mér cio, na in dús tria, na cá -
te dra, no Par la men to, mas acon te ce mu i to mais na
po lí ti ca. Pre ci sa mos, na ver da de, sob a co or de na ção
do Pre si den te da Re pú bli ca, as su mir uma po si ção rá -
pi da, ve e men te, for te e pas sar este País a lim po de
pon ta a pon ta, por que, no Bra sil, na po lí ti ca, te mos os
pi ca re tas que fa zem o pa pel do la drão de bol sa que
toma a bol sa da ma da me que pas sa pela rua, sai cor -
ren do e, para con fun dir os tran se un tes, sai gri tan do
”pega o la drão“, como se o la drão es ti ves se à fren te,
de for ma a fi car ele pró prio es que ci do.

Te mos mu i tos po lí ti cos nes te País, Sr. Pre si den te,
a pro ce der as sim. De so nes tos, pi ca re tas re co nhe ci dos,
ilu dem o povo nas ele i ções com pro mes sas mi ra bo lan -
tes e, ao ven ce rem as ele i ções, de i xam para lá.

Sr. Pre si den te, na mi nha vida pú bli ca – já dis se
isso aqui en pas sant , o que te nho de mais sa gra do é
o con ce i to que ad qui ri de ho mem cor re to, de po lí ti co
ho nes to, ao lon go dos meus 40 anos de vida pú bli ca.
Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Go iâ nia, Pre si -
den te da Assem bléia, Pre fe i to de Go iâ nia, Go ver na -
dor por duas ve zes, Mi nis tro por duas oca siões, fui,
mu i tas ve zes, ví ti ma da in fâ mia, da ca lú nia, da mal da -
de, do es pí ri to sa tâ ni co de mu i tos ad ver sá ri os. Mas
fui atra ves san do, nes ta ca mi nha da, e nun ca fo ram ca -
pa zes de jus ti fi car um ato que me de sa bo nas se.

Da in fâ mia, da ca lú nia, po lí ti co al gum se vê li vre.
Ne nhum. Não co nhe ço um po lí ti co que não te nha sido
um dia ca lu ni a do, mas o tem po mos tra o que ele é.

Sr. Pre si den te, ad mi nis trei o meu Esta do por
duas ve zes e fui Mi nis tro, tam bém, por duas ve zes.
Num Mi nis té rio, fi quei por qua tro anos e al guns me -
ses e no ou tro, por qua se um ano. O sím bo lo da mi nha 
ad mi nis tra ção, to das as ve zes, era a Bí blia, que con -
ser va va so bre a mi nha mesa de des pa cho.

Toda pes soa que sen ta va à mi nha fren te, no meu
ga bi ne te, no Go ver no e nos Mi nis té ri os, en tre mim e ele, 
co lo ca va-se a Bí blia, jus ta men te para que a pes soa
sen tis se o am bi en te, o es pí ri to que re i na va ali.

Acre di to que, por isso, nun ca, na mi nha vida pú -
bli ca, fui alvo de uma pro pos ta que pu des se con si de -
rar in de co ro sa.

Per di as ele i ções pas sa das em Go iás para Go -
ver na dor. Eu não pen sa va em per der. Nin guém ima gi -
na va que eu per des se. Qu an do fui apro va do na con -
ven ção do meu par ti do, as pri me i ras pes qui sas na ci o -
na is mos tra vam-me com mais de 70%. Fui as sim até
quin ze dias an tes das ele i ções. Du ran te toda a cam -
pa nha, não pro fe ri uma pa la vra que pu des se es can -
da li zar quem quer que seja. Não hou ve um fato, uma
de nún cia so bre a mi nha vida que pu des se mo di fi car o 
pen sa men to do povo, por que não eram ca pa zes de
fazê-los! Per di e, pro po si ta da men te, fi quei um ano
sem fa lar. Mes mo nes ta Casa, fi quei em si lên cio para
que a emo ção não me do mi nas se em qual quer ava li -
a ção que vi es se a fa zer. 

Te nho tido um com por ta men to com o ti tu lar do
Go ver no Esta du al que tal vez S. Exª não te nha en ten -
di do. Eu, com a mi nha vi vên cia, com os meus anos de 
po lí ti ca, com o meu com pro me ti men to com meu Esta -
do, sem pre pro cu rei me con du zir de for ma que nada
pu des se atra pa lhar a vida do meu povo.

Mas, Sr. Pre si den te, sa ben do como ga nha ram,
por que ga nha ram, a pri me i ra co i sa que fi ze ram foi des -
mo ra li zar-me. Qu an do sur giu aque la ques tão en tre ad -
vo ga dos e a Ca i xe go, ne go ci a ções, acor dos, im pu tan do 
à cam pa nha do PMDB gas tos de re cur sos da que le
acor do da or dem de R$5 mi lhões, vim a esta tri bu na,
sob a hon ra do meu man da to de Se na dor, e dis se: ”O
meu Par ti do, a mi nha cam pa nha, nem fa mi li a res meus
te mos nada com isso“. Pas sa do al gum tem po, os cin co
mi lhões apa re ce ram de po si ta dos em ju í zo por um dos
ad vo ga dos, para que a Jus ti ça de fi nis se de quem era o
di nhe i ro, se dos fun ci o ná ri os au tár qui cos ou se dos ad -
vo ga dos au to res da que la de man da.

Mu i to bem! Nes sa épo ca, Sr. Pre si den te, la men -
ta vel men te, a co ber tu ra da im pren sa foi mu i to res tri ta. 
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Mas, pelo me nos, as pes so as que acom pa nha ram
mais de per to che ga ram à con clu são da qui lo.

Sr. Pre si den te, ora aqui, ora ali, o Go ver na dor
do meu Esta do, não cor res pon den do à mi nha al ti vez,
não cor res pon den do à sua res pon sa bi li da de de Go -
ver na dor, vem di fa man do o PMDB. Não men ci o na no -
mes para não ser le va do às bar ras da Jus ti ça, fala ge -
ne ra li za da men te e, se al guém for res pon der, diz: ”Bo -
tou a ca ra pu ça na ca be ça?“. É esse o ar gu men to.

No dia de on tem, o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
na ci da de de Pi re no pó lis, par ti ci pa va de uma re u nião
de seu Par ti do, o PSB, na es fe ra do Esta do de Go iás,
e ali com pa re ceu o Go ver na dor go i a no. Foi fe i ta uma
ma té ria por um re pór ter da Agên cia Esta do  e é por
isso que es tou aqui, por que foi es cri to por uma agên -
cia sé ria, res pon sá vel, que não ia in ven tar , em que
ha via a fo to gra fia au men ta da do Go ver na dor. A pes -
soa do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no foi ape nas pre tex -
to de ma té ria, mas o que in te res sa va era a fi gu ra do
Go ver na dor.

A ma té ria diz: 

O Se na dor ten tou evi tar co men tá ri os
so bre a cri se po lí ti ca que en vol ve a vi o la ção 
do pa i nel du ran te o en con tro de mi li tan tes
do PSB, mas o as sun to aca bou do mi nan do
os dis cur sos. O Go ver na dor de Go iás, Mar -
co ni Pe ril lo, do PSDB, dis se no en con tro
que essa ‘ca tar se’ pre ci sa con ti nu ar no Se -
na do, nos Go ver nos Esta du a is e na Re pú -
bli ca. Ele apro ve i tou a opor tu ni da de para al -
fi ne tar ad ver sá ri os do PMDB: ‘no Se na do
exis tem mais Se na do res cor rup tos. Aqui de
Go iás in clu si ve.

Sr. Pre si den te, li isso pela ma nhã, vim ime di a ta -
men te para o Se na do. Espe rei que abris se o Se na do;
fui à Se cre ta ria da Mesa; fiz a mi nha ins cri ção; e es -
pe rei pa ci en te men te, até ago ra, para di zer ao Se na do 
e ao Go ver na dor que não ace i to in si nu a ções des sa
na tu re za. Não! Se há uma co i sa que pre ser vo é a mi -
nha dig ni da de e a mi nha hon ra de po lí ti co ho nes to.
Ele vem in si nu an do de ma is.

Sr. Pre si den te, eu nun ca quis – V. Exª já ob ser -
vou -, tra zer para o Se na do ques tões de pro vín cia,
por que acho ri dí cu lo. No en tan to, en ten do que ne -
nhum Se na dor tem o di re i to de de i xar esta Casa em
dú vi da quan to à hon ra e à dig ni da de de cada um.
Não! Cada Se na dor tem o de ver de ex pli car qual quer
de nún cia a res pe i to da sua pes soa. Enten do que mu i -
tas de las são in fa mes, men ti ro sas e mal do sas, mas o
Se na dor tem o de ver de ex pli cá-las. Eu po de ria di zer

aqui: Não, ele fa lou que em Go iás tem – não fa lou o
nome de nin guém -, jus ta men te para isso.

Sr. Pre si den te, não ves ti a ca ra pu ça. Po rém, te -
nho dig ni da de e sei da res pon sa bi li da de que pesa so -
bre os meus om bros, re pre sen tan do o meu Esta do e
o meu povo, que, há mais de qua ren ta anos, me tem
dado vo tos. E te nho – pos so di zer aqui sem medo de
er rar – dig ni fi ca do e hon ra do os vo tos e os man da tos
que o povo de Go iás me tem con ce di do.

De an te mão, peço per mis são para vol tar à tri bu -
na. Até hoje, nun ca fiz uma ob ser va ção se quer so bre
o Go ver no de Go iás, do Go ver na dor, ne nhu ma – os
Ana is não re gis tram -, jus ta men te pela mi nha con di -
ção de con cor ren te dele nas ele i ções pas sa das. Mas
pro me to, Sr. Pre si den te, vir aqui – e peço a com pre -
en são da Casa – para mos trar as cir cuns tân ci as em
que per di a ele i ção e o rumo que tem sido dado à co i -
sa pú bli ca no meu Esta do.

Sr. Pre si den te, eu dis se aqui que há mu i tos po lí -
ti cos pi ca re tas, nes te País, que saem de nun ci an do
cor rup ção para ti rar uma de ho nes to e se apre sen tar
ao povo como o ara u to da ho nes ti da de. O Sr. Go ver -
na dor não tem au to ri da de mo ral para cri ti car nin -
guém, mu i to me nos a mim ou aos Se na do res Ma u ro
Mi ran da e Ma gui to Vi le la. Co nhe ço Ma u ro Mi ran da;
co nhe ço Ma gui to Vi le la; res pon do pela con du ta de les
– em bo ra au sen tes nes ta Casa –, mas por que os co -
nhe ço bem.

É cla ro que nin guém nun ca go ver nou, na face
da ter ra, sem que al guém dos seus au xi li a res di re tos,
in di re tos, de ten to res ou não de car gos de con fi an ça
não te nha abu sa do. Mas deve-se me dir a qua li da de
do Che fe de Esta do, do Che fe de Go ver no pe las pro -
vi dên ci as que toma quan do de nún ci as são fe i tas. E
pos so di zer, Sr. Pre si den te, em dois Go ver nos, nin -
guém é ca paz de apon tar um fato de li tu o so ocor ri do
em meu Go ver no em que eu não ti ves se to ma do pro -
vi dên ci as se ve ras.

E quan do digo, Sr. Pre si den te, que o atu al Go -
ver na dor não tem au to ri da de mo ral para cri ti car-me,
até que ele res pon da ao pro ces so que de sa pa re ceu.
O Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca pre ci sa dar uma
res pos ta acer ca de um pro ces so en ca mi nha do à Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, em que um pre fe i to do
meu Esta do de nun cia a exi gên cia e o res pec ti vo pa -
ga men to de 20% de uma ver ba fe de ral que ele con se -
guiu para aque le mu ni cí pio e, se gun do cons ta, para
ou tros de ze no ve mu ni cí pi os, que re ce be ram es sas
ver bas, te nham sido obri ga dos a isso.

De pu ta do Fe de ral que co lo ca ver ba no Orça -
men to e de po is vai exi gir do pre fe i to per cen tu al ou
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que a obra seja dada a uma fir ma que ele in di car não
tem au to ri da de mo ral para cri ti car nin guém, não. Sr.
Pre si den te, De pu ta do que muda de Par ti do, re ce ben -
do vin te ver bas para dis tri bu ir a vin te mu ni cí pi os e exi -
ge dos pre fe i tos co la bo ra ção tam bém não tem mo ral
para cri ti car nin guém. 

Sr. Pre si den te, vol ta rei aqui para di zer o que eu
nun ca dis se da em pre sa 0900, ser vin do de tes -
ta-de-fer ro para re ce ber do a ções de cam pa nha, do a -
ções mi li o ná ri as, bi li o ná ri as, que quan do bus ca va o Mi -
nis té rio Pú bli co au to ri za ção para a que bra do si gi lo ban -
cá rio de tal em pre sa, de pro pri e da de de um au xi li ar do
Go ver na dor, essa gen te fi cou do i da e não de i xou que a
Jus ti ça abris se. Sr. Pre si den te, quan do, na Assem bléia,
De pu ta dos cri ti cam con tra tos mi li o ná ri os com em pre -
sas do Rio de Ja ne i ro... Tem tan ta co i sa...

Não ace i tei e não ace i to as in si nu a ções do Go -
ver na dor. Go iás tem três Se na do res do PMDB, res -
pon sá ve is, ho nes tos, cum pri do res de seus de ve res.
Não fa ze mos po lí ti ca com esse apa re ci men to fá cil em 
mí dia, não fa ze mos po lí ti ca apre sen tan do um pro je to
hoje para es que cê-lo ama nhã; te mos pro cu ra do vo tar
com res pon sa bi li da de e as sim fa re mos até o úl ti mo
dia do nos so man da to. Não ace i ta mos, de vol ve mos
ao Go ver na dor es sas in si nu a ções. Que S. Exª mude
de com por ta men to, para que seja dig no do nos so res -
pe i to. Assim, não!

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con ce do 
o apar te a V. Exª.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, acom pa nhei o dis cur so de V. Exª pelo
rá dio e an te ci pei meu re tor no a esta Casa. Qu e ro tra -
zer o nos so abra ço, meu e do Se na dor Ma gui to Vi le la, 
até com o agra de ci men to pela pa la vra de van guar da
que V. Exª traz, hoje, a esta Casa, co lo can do os ”pin -
gos nos is“ no que se re fe re à ad mi nis tra ção do Go -
ver na dor ti tu lar do Go ver no de Go iás hoje. Infe liz men -
te, Se na dor Iris Re zen de, V. Exª, que tem um gran de
pas sa do, que é nos so ami go, que é um ho mem res pe -
i ta do pelo Bra sil todo pelo tan to que fez por Go iás,
pelo cres ci men to eco nô mi co que es ta be le ceu na que -
le Esta do, pe las es tra das cons tru í das, pe los gi ná si os
de es por te, pe las fa cul da des, pela bus ca de em pre -
sas para me lho rar o cres ci men to eco nô mi co, para dar 
mais em pre gos a Go iás, V. Exª vem sen do tra ta do não 
como ad ver sá rio po lí ti co – ga nhar ou per der as ele i -
ções é uma co i sa nor mal –, mas como um ini mi go po -
lí ti co, por que as sim vem sen do tra ta do pelo Go ver na -
dor que está lá hoje. Se na dor Iris, fi que tran qüi lo. A

ira, a san ta ira de V. Exª, hoje, é uma co i sa que ex tra -
va sou. O povo go i a no é sa be dor do que aca bei de di -
zer, tan to que o aban do na. Já co me ça ram as ma ni -
fes ta ções de vaia em to dos os lu ga res em que o Go -
ver na dor apa re ce pelo Esta do de Go iás. S. Exª ata ca
os es tu dan tes di zen do que são uns ”dro ga dos“, pa la -
vra in dig na para um Go ver na dor. Esse Go ver na dor
não me re ce a nos sa res pos ta. É tris te fa lar isso, por -
que tal vez te nha uma di men são na ci o nal, que, às ve -
zes, tem que ser con si de ra da. Mas V. Exª, Se na dor
Iris Re zen de, tem uma his tó ria tão for te a fa vor dos
mais hu mil des, das ca sas po pu la res, dos mu ti rões
das mo ra di as, des se mu ti rão imen so de ser vi ços
pres ta dos a Go iás... Ele var o Esta do de Go iás do 21º
lu gar no con ce i to dos Esta dos bra si le i ros para o 7º lu -
gar na po si ção na ci o nal de de sen vol vi men to eco nô -
mi co não é para qual quer um. Fi que tran qüi lo, Se na -
dor Iris Re zen de: o Esta do de Go iás e o povo go i a no
per ce be ram o gran de equí vo co que fi ze ram vo tan do
nes se Go ver na dor, que não es ta va pre pa ra do. S. Exª
não ata ca so men te V. Exª, não! Bri ga com os Go ver -
na do res vi zi nhos: bri gou com o Go ver na dor Zeca do
PT, in dis pôs-se com o Go ver na dor Jo a quim Ro riz,
bri gou, há pou co tem po, com Má rio Co vas, Go ver na -
dor do Esta do dele, por dis pu tas eco nô mi cas, ao in -
vés de di a lo gar. É um Go ver na dor pe que no, Se na dor
Iris Re zen de. Fi que tran qüi lo: o povo go i a no re co nhe -
ce V. Exª como o gran de lí der da que le Esta do. O Se -
na do Fe de ral co nhe ce V. Exª. Qu an do Mi nis tro de
Esta do, V. Exª ob te ve uma su per sa fra, que en cheu
de ale gria mu i tos bra si le i ros. Fi que tran qüi lo, nós es -
ta mos tran qüi los. De i xe mos de lado um Go ver na dor
que não tem co ra gem de mos trar à po pu la ção sua
casa na ci da de de Pi re nó po lis. Um jo vem que se di zia 
po bre, fi lho do dono de um pe que no bar, não tem co -
ra gem de mos trar a man são que cons tru iu, a úni ca
mo ra dia que cons tru iu em Go iás, sen do que pro me -
teu 245 mil ca sas em sua cam pa nha po lí ti ca. É isso,
Se na dor Iris Re zen de. Cre io que o me lhor a fa zer é
con ti nu ar mos lu tan do jun to ao Go ver no Fe de ral para
o cres ci men to e o de sen vol vi men to de Go iás, le van -
do re cur sos, au xi li an do na du pli ca ção de es tra das,
me lho ran do a qua li da de de sa ú de. De ve mos fa zer
como V. Exª, que cri ou a Ride, para pro te ger o en tor -
no de Bra sí lia. Com esse pro gra ma, con se gui mos tra -
zer car ros para me lho rar a se gu ran ça no en tor no. É
esse tipo de tra ba lho que te mos de con ti nu ar re a li -
zan do. De ve mos lu tar jun to ao Go ver no Fe de ral para
as se gu rar o di re i to que Go iás tem de pos su ir a sua in -
dús tria, como V. Exª mu i to bem co lo cou há pou cos
dias, de fen den do o pro gra ma cri a do por V. Exª: o Fo -
men tar. A sua his tó ria é mu i to for te e con ta com a cre -
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di bi li da de de Go iás e des ta Casa. Fi que tran qüi lo, Se -
na dor Iris Re zen de, que o povo go i a no dará a res pos -
ta ne ces sá ria a esse Go ver na dor que foi um equí vo co 
para o Esta do e que não cum priu as pro mes sas de
cam pa nha. É com esse di zer que levo um abra ço fra -
ter no a V. Exª nes ta hora, da san ta ira. É ne ces sá rio
fa lar. Em po lí ti ca, não po de mos de i xar de fa lar, de
con tar as ma ze las do ad ver sá rio, para que o povo
tome cons ciên cia de um novo ca mi nho tra ça do para
Go iás. O ano de 2002 está mu i to per to para, se Deus
qui ser, dar mos a gran de vi ra da e para V. Exª ser con -
si de ra do e con sa gra do, cada vez mais, o gran de lí der
de Go iás, que fez mu i to pelo nos so Esta do e por sua
gen te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se na dor Iris Re zen de, que ro di zer a V. Exª que,
de vi do à im por tân cia do as sun to que V. Exª traz a esta 
Casa, pelo pas sa do que co nhe ce mos de V. Exª, a
Pre si dên cia foi to le ran te e con ce deu 16 mi nu tos além
do tem po re gi men tal. Por ha ver dois ora do res ins cri -
tos, V. Exª ain da dis põe de um mi nu to para en cer rar.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te. Com pre en di o ges to de V.
Exª e agra de ço a con si de ra ção. Agra de ço, tam bém, o 
apar te do nos so co le ga Se na dor Ma u ro Mi ran da. 

Eu ape nas gos ta ria de es cla re cer que o meu
pro nun ci a men to de hoje não foi para ava li ar a ad mi -
nis tra ção do atu al Go ver na dor de Go iás; eu vol ta rei a
esta tri bu na para fa zer uma ava li a ção do seu Go ver -
no. Eu pedi a com pre en são da Casa, e sei que vou
con tar com ela, para que nin guém en ten da que nós
es ta mos trans for man do o Se na do Fe de ral numa con -
ti nu i da de das ques tões da nos sa pro vín cia. Mas eu
me sin to na obri ga ção de, pos te ri or men te, com da -
dos, com tem po, fa zer essa ava li a ção.

Vim tra zi do pela re vol ta da ir res pon sa bi li da de
de uma in si nu a ção do Go ver na dor, que, sem men ci o -
nar no mes ou fa tos, pro cu ra co lo car em dú vi da a dig -
ni da de dos três Se na do res de Go iás. Como se fôs se -
mos de i xar! Se ria como ace i tar mos a ca ra pu ça. Não
po de mos ace i tar mo le ca gem, ir res pon sa bi li da de, de
quem quer que seja, mu i to me nos de quem se in ti tu la
Go ver na dor de um Esta do!

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, gran de de fen sor da agri cul -
tu ra bra si le i ra. V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa -

da, en tre ga mos à Mesa um pro je to de lei do Se na do
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 de
tra ba lho.

As co o pe ra ti vas de tra ba lho têm sido vis tas
como al ter na ti va 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 es tas as so ci a dos tem
sido es ti mu la do jus ta men te por a car ga tri bu tá ria in ci -
den te so bre a mo da li da de as so ci a ti va ser me nor e
por se rem mais fle xí ve is 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, jus ti fi can do 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 um pro je to de lei
cujo ob je ti vo é 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 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-co o pe ra ti vas“, cons ti tu í -
das sem o cum pri men to dos pré-re qui si tos 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, bur lan do 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
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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 a ge ra ção de no vos pos tos de tra ba lho pelo se -
tor.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 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 às co o pe ra ti vas.

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, tra mi tam no Con gres so Na ci o nal di -
ver sas pro pos tas de uma nova lei co o pe ra ti vis ta, 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 dos es ses pro je tos de lei. Des sa for ma, jul go mais
per ti nen te que o pro je to de lei ora apre sen ta do por
mim 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 tan to os dis po si ti vos 
es pe cí fi cos so bre as co o pe ra ti vas de tra ba lho apre -
sen ta dos por mim quan to os de ma is dis po si ti vos não
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 pro je to de lei de mi nha ini -
ci a ti va 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;

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 o 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 o Pro gra ma 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, Sr. Pre si den te, res sal to 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 vol -
ven do re pre sen tan tes do mo vi men to co o pe ra ti vis ta, li -
de ra dos pela Orga ni za ção das Co o pe ra ti vas Bra si le i ras 
– OCB; re pre sen tan tes de co o pe ra ti vas de tra ba lho; o
Go ver no Fe de ral, 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; 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.

Sr. Pre si den te, está sen do apro va do no Se na do
um pro je to de lei ori un do da Câ ma ra que re ti ra do art.
442, da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, a pro te -
ção das co o pe ra ti vas de tra ba lho. Ape sar de que pro -
te gia as men ci o na das co o pe ra ti vas, esse dis po si ti vo
tam bém foi in vo ca do para a cri a ção das co o pe ra ti vas
de fa cha da. Por con se guin te, como está sen do re ti ra -
do da CLT esse apo io às co o pe ra ti vas de tra ba lho, é
ur gen te e ne ces sá rio que o Con gres so Na ci o nal
apro ve este pro je to de lei das co o pe ra ti vas de tra ba -
lho, para não as de i xar sem a pro te ção de vi da.
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Sr. Pre si den te, en tre go à Mesa a có pia des te
pro je to, para que te nha tra mi ta ção rá pi da e me re ci da.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JONAS PINHEIRO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº   , DE 2001
(Do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro)

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:

CAPÍTULO V 

Das Co o pe ra ti vas de Tra ba lho

SEÇÃO 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 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.

SEÇÃO 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.

SEÇÃO 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 -
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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 re 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 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-co o pe ra -

ti vas”, que são cons ti tu í das sem o cum pri men to dos pré-re qui si tos

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.
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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;

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,   de abril de 2001. – Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da,
por per mu ta com o Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o País as sis tiu ma ra vi lha do a um fe i -
to ex tra or di ná rio, ocor ri do no ano pas sa do. Pou cas
ho ras após o tér mi no das ele i ções, o País já sa bia os
re sul ta dos em to dos os rin cões, Esta dos e ca pi ta is,
em que se ma ni fes ta ram 103 mi lhões de ele i to res.

Ufa na mo-nos to dos com a fa ça nha. Assim, sen -
ti mo-nos em con di ções de não só fa zer ga lho fa do
povo ame ri ca no, en vol vi do pou co de po is num con fu -

so pro ces so de con ta gem e re con ta gem de vo tos
para ele i ção pre si den ci al, como tam bém de lhes ofe -
re cer a nos sa mais re cen te ma ra vi lha tec no ló gi ca: a
urna ele trô ni ca, úl ti ma pa la vra em ma té ria de apu ra -
ção ele i to ral.

Não há dú vi da de que a urna ele trô ni ca é, de
fato, um gran de avan ço que per mi te ce le ri da de na
apu ra ção dos vo tos, ini be um sem-nú me ro de ti pos
de fra u des e mo der ni za o pro ces so ele i to ral bra si le i ro. 
Não é de hoje, con tu do, que mu i tos te mem que, jun to
com a ino va ção, se mo der ni ze tam bém a fra u de ele i -
to ral, au men tan do a sua es ca la e, con se qüen te men -
te, o seu pe ri go. Na ver da de, des de 1996, foi cri a do,
na Inter net, o Fó rum Na ci o nal do Voto Ele trô ni co,
para a dis cus são so bre a se gu ran ça das ur nas ele trô -
ni cas usa das no Bra sil.

Pen so que es te ja aqui a fa lar do ób vio, haja vis ta 
a des co ber ta re cen te pe los pe ri tos da Uni ver si da de
Esta du al de Cam pi nas – Uni camp – do quan to é vul -
ne rá vel o sis te ma ele trô ni co de vo ta ção des ta Casa.
Ima gi ná va mos es tar pro te gi dos pelo ins tru men to do
si gi lo, con for me de ter mi na a Cons ti tu i ção do País,
mas os úl ti mos fa tos ocor ri dos no Se na do Fe de ral re -
ve lam o quan to nós, Se na do res e Se na do ras da Re -
pú bli ca, es tá va mos – e, de re pen te, ain da con ti nu a -
mos – ex pos tos den tro do nos so am bi en te de tra ba -
lho par la men tar.

Afi nal, quem nos pode ga ran tir que ou tras ”ar -
ma di lhas“, como a vi o la ção do pa i nel ele trô ni co, não
po dem es tar es pa lha das pe los cor re do res e ga bi ne -
tes des te imen so e ul ti ma men te bas tan te ques ti o na -
do Se na do Fe de ral?

Não se tra ta – é cla ro – pro pri a men te de uma
no vi da de. Se hac kers con se guem en trar em sis te -
mas com pu ta ci o na is so fis ti ca dos como o do Pen tá go -
no, por que não se fra u da ri am sis te mas cer ta men te
mu i to mais sim ples como uma urna ele trô ni ca? Isso
para não lem brar o caso Pro con sult, de tris te me mó -
ria, ocor ri do nas ele i ções para o Go ver no do Esta do
do Rio de Ja ne i ro, em 1982.

Con tu do, ain da mu i tas ve zes ma ra vi lha dos pe -
las fa ci li da des en se ja das pela in for má ti ca e pela ele -
trô ni ca, es que ce mo-nos de ver da des sim ples, como
a de que ”o mito da tec no lo gia per fe i ta, a co me çar
pela com pu ta ção de da dos, de pen de fun da men tal -
men te da ho nes ti da de hu ma na e de me di das que a
pro te jam“, como es cre veu re cen te men te o jor na lis ta
Ru bem Aze ve do Lima.

Assim, se con quis ta mos a van ta gem tec no ló gi -
ca, pre ci sa mos nos lem brar de que ela está a ser vi ço
da ma ni fes ta ção so be ra na da von ta de da po pu la ção,
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para que a de mo cra cia seja pra ti ca da na sua ple ni tu -
de e não o con trá rio. Como dis se o De sem bar ga dor
Antô nio Ca ma rot ti, Pre si den te do TRE de Per nam bu -
co, ”a tec no lo gia deve adap tar-se à le gis la ção ele i to -
ral e não a le gis la ção ele i to ral se adap tar à in for má ti -
ca“.

Ain da de acor do com o De sem bar ga dor Antô nio 
Ca ma rot ti, ”a tec no lo gia tem que en con trar uma ma -
ne i ra de pro pi ci ar aos po lí ti cos e res pec ti vos Par ti dos
a fis ca li za ção mais efe ti va da trans mis são de da dos
ele i to ra is“. A po si ção do ma gis tra do de Per nam bu co é 
ain da mais ta xa ti va: essa fis ca li za ção, quan do ne ces -
sá ria, tam bém deve pos si bi li tar a re con ta gem dos vo -
tos. ”Não se pode ad mi tir que o re sul ta do ele i to ral seja 
como uma ca i xa-pre ta, sem que os Par ti dos po lí ti cos,
na ver da de os ma i o res in te res sa dos, pos sam ques ti -
o nar a va li da de do ve re dic to das ur nas“.

Digo tudo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, por que será ob je to de vo ta ção, den tro de pou -
cos dias, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia des ta Casa, pro je to de lei do emi nen te Se na -
dor Ro ber to Re quião que pre ten de aper fe i ço ar a le -
gis la ção ele i to ral, tor nan do a vo ta ção ele trô ni ca mais
se gu ra.

O pro je to do Se na dor Re quião, com duas emen -
das apre sen ta das, após au diên cia pú bli ca em que fo -
ram ou vi dos na que la Co mis são o Pre si den te do TSE,
Mi nis tro José Néri da Sil ve i ra, e o Se cre tá rio de Infor -
má ti ca da que le Tri bu nal, Sr. Pa u lo Bhe ring Ca ma rão,
tem pa re cer fa vo rá vel de seu Re la tor, o emi nen te Se -
na dor Ro meu Tuma.

Fun da men tal men te, o pro je to bus ca fa zer dois
im por tan tes aper fe i ço a men tos à lei em vi gor. Em pri -
me i ro lu gar, ele cu i da de evi tar a pos si bi li da de de
iden ti fi ca ção do ele i tor quan do da di gi ta ção do nú me -
ro do seu tí tu lo ele i to ral, pre ser van do-se, com isso, o
sa gra do si gi lo do voto.

Além dis so, ele pro põe a re in tro du ção do voto
im pres so, emi ti do pela urna ele trô ni ca, a sua con fe -
rên cia pelo ele i tor no mo men to da vo ta ção e uma re -
con ta gem amos tral dos vo tos im pres sos de 3% das
ur nas ele trô ni cas. Para cada urna em que se ve ri fi car
dis cre pân cia com os vo tos im pres sos, ou tras dez te -
rão seus vo tos im pres sos re con ta dos ma nu al men te.
Essas dez ur nas, as sim como a amos tra ini ci al de
3%, se rão es co lhi das em quan ti da des igua is pe los
Par ti dos ou co li ga ções par ti ci pan tes do ple i to ele i to -
ral.

Com a apro va ção des se pro je to, que, te nho cer -
te za, ocor re rá o mais rá pi do pos sí vel, es ta re mos
man ten do os ine gá ve is be ne fí ci os do voto ele trô ni co

e, ao mes mo tem po, sal va guar dan do a so be ra nia do
voto po pu lar.

Assim, ape lo aos mem bros des ta Casa e aos
Srs. De pu ta dos, a quem com pe ti rá o exa me des sa
ma té ria a se guir, para que dêem a ce le ri da de ne ces -
sá ria ao pro ces so, de tal ma ne i ra que já pos sa mos ter 
im plan ta da essa nova sis te má ti ca nas pró xi mas ele i -
ções pre si den ci a is de 2002.

Ape lo tam bém ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
para que es te ja vi gi lan te quan to às pos si bi li da des de
fra u de que vêm sen do apon ta das no sis te ma de vo ta -
ção ele trô ni ca. Ape nas para apon tar as mais ób vi as,
não se pode ter cer te za de que o pro gra ma ins ta la do
na urna é o mes mo que foi ana li sa do e apro va do pe -
los Par ti dos. Pode ocor rer tam bém que, após essa
aná li se, se jam in tro du zi das ”or dens de exe cu ção“, ali -
men ta das com da dos de can di da tos, ele i to res e ou -
tros. Além dis so, a re gu la men ta ção da Lei Ele i to ral,
de au to ria do pró prio TSE, não pre vê que os par ti dos
e co li ga ções pos sam exa mi nar o sub sis te ma de apu -
ra ção as so ci a do às ur nas ele trô ni cas. O aces so é res -
tri to tão-so men te ao sub sis te ma de to ta li za ção.

Te nho cer te za de que, mais do que nin guém, o
TSE de se ja a li su ra do pro ces so ele i to ral em nos so
País. Não tem aque la Cor te pou pa do es for ços nes se
sen ti do. É mo men to, por tan to, de que ela una os seus
es for ços aos des ta Casa para ga ran tir a sa gra da in vi -
o la bi li da de do voto em nos so País.

A cri se de cre di bi li da de pela qual pas sam as
ins ti tu i ções do Bra sil – es pe ci al men te nós, no Se na -
do, nes te mo men to – exi ge que to me mos to das as
pre ca u ções. Pa re ce sen sa to pen sar que o res ta be le -
ci men to da con fi an ça do povo bra si le i ro, tan to nas
suas ins ti tu i ções quan to nos ho mens pú bli cos que as
fa zem, co me ça pela ga ran tia do res pe i to à ma ni fes ta -
ção da von ta de po pu lar nas ur nas.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, per mi te-me V. Exª um apar te?

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

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ma u ro Mi ran da. Ouvi com mu i ta aten -
ção o pro nun ci a men to de V. Exª, quan do ma ni fes ta
uma gran de pre o cu pa ção com o sis te ma ele i to ral vi -
gen te quan to à uti li za ção das ur nas ele trô ni cas.
Enten de mos, de iní cio, como um gran de avan ço o
fato de o Bra sil co nhe cer no mes mo dia o re sul ta do
das ele i ções – es ta du a is há cer ca de dois anos e mu -
ni ci pa is re cen te men te. Que gran de fe i to! Apla u sos à
Jus ti ça Ele i to ral! Mas, à pro por ção que os dias pas -
sam, os fa tos es fri am-se e va mos che gan do à con clu -
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são de que, hoje, o mun do po lí ti co, na sua qua se to ta -
li da de, está ex tre ma men te pre o cu pa do com esse sis -
te ma. Qu an do nós, que não en ten de mos de in for má -
ti ca, de com pu ta do res e de chips pas sa mos pela si -
tu a ção do pa i nel de vo ta ção do Se na do, con clu í mos
que o sis te ma cor re sé ri os ris cos de fra u des. Ilus tre
Se na dor Ma u ro Mi ran da, eu nun ca dis se isso a nin -
guém; vou di zer aqui, e vou dizê-lo por que a pes soa
está viva. V. Ex.ª me co nhe ce, eu nun ca fui ca paz de
anun ci ar qual quer fato que pu des se ser in ter pre ta do
como es cân da lo e pu des se pôr a mi nha pes soa em
evi dên cia. Nun ca fui ca paz de de nun ci ar uma ame a -
ça por te le fo ne, co i sa que mu i tos fa zem com fa ci li da -
de. Nun ca quis fi car no auge dos acon te ci men tos, por 
de ter mi na dos fa tos. Nun ca. E quan tas ve zes fui ame -
a ça do, quan tas car tas anô ni mas re ce bi, quan ta co i sa
acon te ceu! Nas úl ti mas ele i ções para Go ver na dor,
fal tan do 15 dias, as pes qui sas, de re pen te, mos tra -
ram um de sa ba men to da mi nha po si ção. O Esta do in -
te i ro as sus ta do, eu as sus ta do; veio a apu ra ção: per di
por 18 mil vo tos, sal vo en ga no, pa re ce que por um
pon to de di fe ren ça. Do pri me i ro para o se gun do tur -
no, re ce bo em mi nha casa um ci da dão tra zen do-me
uma pro pos ta, se eu qui ses se, se eu es ti ves se dis -
pos to a gas tar, os vo tos nu los se ri am com pu ta dos
para mim, quan do os téc ni cos re pro gra mas sem as
ur nas ele i to ra is de Go iás. Fi quei tão de pri mi do com
aque la pro pos ta. Ele, no tan do que fi quei des con for tá -
vel, me dis se: ”Olha, não sou ho mem des sas co i sas e
ja ma is...na hora eu a trou xe, por que me che gou a
pro pos ta...“ Res pon di que não, que nun ca na vida se -
ria ca paz de uma co i sa des sa na tu re za. Cha mei o Su -
pe rin ten den te da Po lí cia Fe de ral de Go iás em mi nha
casa ime di a ta men te e lhe dis se: ”Olha, não que ro me
en vol ver em es cân da lo, mas achei por bem co mu ni -
car e pe dir ao se nhor que pro cu re o Pre si den te do Tri -
bu nal Re gi o nal Ele i to ral e co mu ni car-lhe o fato de
que re ce bi essa pro pos ta e eu a re pe li“, para que o
Pre si den te do TER pos sa to mar as pre ca u ções ne -
ces sá ri as. Veja a mi nha boa-fé. Mais tar de, te le fo nei
para o Su pe rin ten den te da Po lí cia Fe de ral e per gun -
tei-lhe: ”Escu ta, o se nhor con se guiu?“. Ele res pon -
deu-me: ”Não con se gui, não tem pro ble ma, não tem
nada“. O que é in te res san te é que veio o se gun do tur -
no, e em to das as ci da des que vo ta ram me di an te ur -
nas ele trô ni cas – não fo ram to das, ape nas al gu mas
ci da des ti ve ram ele i ção ele trô ni ca -, em to das, ex ce to 
em duas, a mi nha vo ta ção re du ziu. Aqui no Entor no,
em Go iâ nia – onde per di no pri me i ro tur no para o meu 
ad ver sá rio -, au men tou, em Aná po lis, em to das as ci -
da des, ex ce to Ja taí e Ca ta lão, lá as mi nhas vo ta ções

au men ta ram. Em Ca ta lão, ga nhei por cin co mil vo tos
no pri me i ro tur no, e por oito mil, sal ve en ga no, no se -
gun do tur no. Em Ja taí, ga nhei no pri me i ro e no se -
gun do tur nos, nes te com mais vo tos. Pa re cia que era
para não dar na cara. Não que ria nun ca re gis trar esse 
acon te ci men to, mas o Su pe rin ten den te, em bo ra te -
nha sido subs ti tu í do re cen te men te, está vivo e pode
tes te mu nhar que eu o cha mei. Ago ra, fica aque la ini -
bi ção de que, sen do can di da to, po de ri am in ter pre tar
que eu es ti ves se que ren do, já an te ci pa da men te, ar -
ran jar des cul pas para uma der ro ta. Ve jam bem, te nho 
mi nhas dú vi das. Lou vo a ati tu de de V. Exª em tra zer à 
dis cus são, ao de ba te, um as sun to que con si de ro mu i -
to im por tan te, por que, caso con trá rio, quem sabe
ama nhã to dos nós, to das as pes so as de bem es ta rão
sen do ví ti mas de ma lan dra gem e de pi ca re ta gem em
ele i ções.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra -
de ço ao Se na dor Iris a sua con tri bu i ção, o tes te mu -
nho da sua pre o cu pa ção. 

Sr. Pre si den te, essa tam bém é uma pre o cu pa -
ção, in clu si ve, dos ju í zes. Hoje, os ju í zes já não são os 
prin ci pa is agen tes do pro ces so ele i to ral, mas sim os
téc ni cos de com pu ta ção. Como pu de mos per ce ber
nes ta Casa, fo ram os téc ni cos de uma fir ma ter ce i ri -
za da que ti ve ram de ser cha ma dos para afe ri ção do
pa i nel ele trô ni co. O mes mo ocor re na Jus ti ça. Os ju í -
zes ain da não es tão pre pa ra dos e es tão pre o cu pa dos 
tam bém, pois têm de re cor rer a téc ni cos de com pu ta -
dor e a fir mas ter ce i ri za das. 

O mais im por tan te, Sr. Pre si den te, é que o ci da -
dão bra si le i ro, no mo men to da vo ta ção, te nha a con fi -
an ça de que seu voto será re gis tra do da for ma como
foi di gi ta do na urna ele trô ni ca.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung, pela
Li de ran ça do PPS.

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES.
Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, como uma co mu ni ca ção de Li de ran ça, eu gos ta -
ria de fa zer o re gis tro de as sun to ex tre ma men te re le -
van te, da im por tan te ma té ria pu bli ca da hoje no jor nal
Va lor Eco nô mi co. 

Tra ta-se de uma en tre vis ta a res pe i to da con jun -
tu ra eco nô mi ca – e não vejo nin guém tran qüi lo com a
atu al con jun tu ra eco nô mi ca do País, há uma gran de
apre en são – com o Pre si den te do Ban co Cen tral,
Armí nio Fra ga. Con si de rei re le van te, sin ce ra e equi li -
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bra da a en tre vis ta e re co men do sua le i tu ra: ”Pre si -
den te do BC não vê, na su ces são de 2002, es pa ço
para re tro ces so no con tro le da Infla ção – Ma i or aber -
tu ra da eco no mia bra si le i ra aju da cres ci men to“.

O Pre si den te Armí nio Fra ga tece al gu mas con -
si de ra ções que jul go im por tan te re gis trar no ple ná rio
da Casa. A pri me i ra de las é uma si na li za ção im por -
tan te para o mer ca do, para os em pre sá ri os e con su -
mi do res des te País em re la ção à taxa de ju ros. O País 
fi cou mu i to apre en si vo com as úl ti mas duas re u niões
do Co pom – Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria – e re ce be
ago ra ma ni fes ta ção do Pre si den te do Ban co Cen tral,
a ma i or au to ri da de bra si le i ra em po lí ti ca mo ne tá ria.
Uma das per gun tas que res pon de é so bre a taxa de
ju ros, se ela é su fi ci en te para re du zir a pres são in fla ci -
o ná ria. O Sr. Armí nio Fra ga res pon de: ”A nos sa le i tu ra 
é que sim, su je i ta a re vi sões.“ É cla ro, por que a di nâ -
mi ca eco nô mi ca é per ma nen te.

Uma se gun da ques tão que an gus tia as pes so -
as, o mer ca do, os agen tes eco nô mi cos, é a re la ti va ao 
câm bio, ao dó lar. Fa lan do do im pac to da des va lo ri za -
ção so bre a dí vi da, ele diz que o im pac to já ocor reu:
”A lon go pra zo não é ra zoá vel se pen sar num câm bio
mais des va lo ri za do do que este que está aí.“ Isso é
mu i to im por tan te. Há uma cri se gra ve na Argen ti na;
há in cer te za em re la ção à eco no mia ame ri ca na, cu -
jos mo vi men tos aca bam aba lan do in dis tin ta men te to -
das as eco no mi as do mun do, prin ci pal men te a eco no -
mia de um país em de sen vol vi men to como o nos so. E
aqui está a ava li a ção, equi li bra da na mi nha vi são, so -
bre esse as sun to.

Fala do cres ci men to eco nô mi co, tema que nos
pre o cu pa. Um país como o nos so não pode e não
deve fi car pa ra li sa do. Isso ca u sa atri bu la ções no em -
pre go, na vida da pes so as. E a pre vi são que faz não é
exa ge ra da. Ela cor ri ge os ín di ces anun ci a dos pelo
Go ver no, da or dem de 5%. Cal cu la que será al gu ma
co i sa pró xi ma dis so, o que le va rá ao cres ci men to o
País, que vol tou a cres cer no ano pas sa do. Se ria mu i -
to tris te que o Bra sil pas sas se por uma nova pa ra li sa -
ção, como ocor reu no mo men to da des va lo ri za ção da 
mo e da.

Ou tro co men tá rio im por tan te, Sr. Pre si den te, é
em re la ção à nos sa vul ne ra bi li da de ex ter na, ou seja,
a di fi cul da de do País nas suas con tas ex ter nas. Ava lia 
o Pre si den te do Ban co Cen tral que ”a tra je tó ria na tu -
ral para o Bra sil será sim de que da gra du al no dé fi cit
em tran sa ções cor ren tes“. 

Ou tro co men tá rio dig no de re gis tro, digo mais,
dig no de tor ci da, mas me re ce dor tam bém de ação de
go ver no, é a res pe i to da po lí ti ca in dus tri al – es ta mos

aqui di an te de um gran de in dus tri al do nos so País, o
Se na dor José Alen car, que sabe do que es tou di zen -
do. Pre ci sa mos avan çar na subs ti tu i ção de pro du tos
im por ta dos, por que te mos tec no lo gia, co nhe ci men to
e con di ções de pro du zi-los in ter na men te. Re fi ro-me,
par ti cu lar men te, a com po nen tes ele trô ni cos, ao que
já te mos ca pa ci da de de fa bri car. É o caso dos com po -
nen tes ele trô ni cos de au to mó ve is e de ou tros pro du -
tos. Cre io que se tra ta de uma pre o cu pa ção ex tre ma -
men te im por tan te.

O jor nal fala, com mu i ta sin ce ri da de, a res pe i to
do pro ble ma ex ter no. A per gun ta do Va lor Eco nô mi -
co é: ”Se ria pos sí vel ima gi nar al gum sos se go na área 
ex ter na em cur to pra zo?“. O Sr. Armí nio Fra ga res -
pon de com sin ce ri da de – e por isso gos tei mu i to da
en tre vis ta – di zen do: ”Não. Se ria ir res pon sá vel se dis -
ses se isto.“ Por isso, Sr. Pre si den te, con si de ro im por -
tan te fa zer o re gis tro. É uma en tre vis ta que si na li za,
não digo que tran qüi li za, mas aler ta para nos sas fra -
gi li da des, apon tan do al guns ca mi nhos im por tan tes
que o País pre ci sa per cor rer na área eco nô mi ca.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Har tung, V. Exª tem sido crí ti co e tem es ti mu la -
do a pre sen ça mar can te e a atu a ção fir me de al guns
mi nis tros e au xi li a res do Go ver no Fe de ral. Eu que ro
aqui des ta car o tra ba lho do Pre si den te do Ban co
Cen tral, Armí nio Fra ga. Con si de ro que, na for te tur bu -
lên cia po lí ti ca que es ta mos vi ven do, ele tem sido uma 
ân co ra, tem tran qüi li za do todo o mer ca do. Tem fa la do
sem exa ge rar, com suas po si ções mu i to con cre tas,
com base em da dos, com mu i ta com pe tên cia e se re -
ni da de, sem acres cen tar o que não pre ci sa ser acres -
cen ta do. Asso cio-me a V. Exª no des ta que que deu à
en tre vis ta. Fi ca mos tran qüi los, hoje, por ter um Pre si -
den te do Ban co Cen tral com uma atu a ção tão se re na, 
tão fir me, tran qüi li zan do as Bol sas num mo men to
como este, em que nós, po lí ti cos, tal vez te nha mos
aju da do a pro vo car essa ebu li ção tão for te que tu mul -
tu ou a si tu a ção na ci o nal, por ca u sa das de nún ci as de
cor rup ção que es tão apa re cen do por to dos os la dos.
O Ban co Cen tral tem sido a ân co ra for te que tem pos -
si bi li ta do a tran qüi li da de e o cres ci men to da eco no -
mia na ci o nal. Pa ra be ni zo V. Exª por essa re fe rên cia e
o Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, pela
gran de atu a ção, que é per cep tí vel e que trans pa re ce
sem que ele pre ci se fa lar ou apa re cer na im pren sa;
trans pa re ce para to dos nós, es pe ci al men te para os
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em pre sá ri os, os tra ba lha do res, aque les que pre ci -
sam de tran qüi li da de para fa zer o Bra sil cres cer. 

O SR. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) –
Se na dor Ma u ro Mi ran da, aco lho com res pe i to e ad mi -
ra ção o apar te de V. Exª.

 Con clu in do a mi nha co mu ni ca ção, Sr. Pre si -
den te, con si de rei, nes sa en tre vis ta, um fato re le van te
ante tan tos pro ble mas por que pas sa nos sa eco no -
mia. No va men te o Pre si den te Armí nio Fra ga de fen de
uma tese pela qual tam bém te nho lu ta do: a re gu la -
men ta ção do art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
tra ta jus ta men te do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Há hoje um ar ti go nes se mes mo jor nal, as si na -
do pelo ex-pre si den te do Ban co Cen tral Gus ta vo Lo -
yo la, em que se dis cu te tam bém a ne ces si da de da
agên cia de su per vi são fi nan ce i ra. Re pi to, é uma en -
tre vis ta im por tan te, re fe re-se a ques tões pre o cu pan -
tes do pon to de vis ta de pro vi dên ci as que pre ci sa mos
to mar na eco no mia; es pe ci al men te em re la ção ao
cus to do ca pi tal bra si le i ro, si na li za que ha ve rá uma
cer ta tran qüi li da de nas pró xi mas re u niões do Co pom. 

Pen so que isso é mu i to bom para o Bra sil, a que
sem pre me re fi ro como de car ne e osso; este País do
tra ba lho; este País da pro du ção, seja ela agrí co la,
seja in dus tri al, seja no cam po dos ser vi ços, que pre ci -
sa de con di ções mí ni mas, mi cro e co nô mi cas, para po -
der pro du zir, com pe tir, ge rar em pre go, ren da e im pos -
tos, en fim, para cres cer.

É esse o pe que no re gis tro que eu gos ta ria de fa -
zer, fa lan do em nome da Li de ran ça do PPS.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 119, de
2001 (nº 375/2001, na ori gem), de 25 de abril úl ti mo,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do
art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, no va lor to tal equi va len te de cen to e trin ta mi lhões
de dó la res nor te-ame ri ca nos, de prin ci pal, en tre o
Go ver no do Dis tri to Fe de ral e o Ban co Inte ra me ri ca no 
de De sen vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par -
ci al men te, o Pro gra ma de Sa ne a men to Bá si co no
Dis tri to Fe de ral.

A Men sa gem vai à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, sen do o Ofí cio nº S/11, de 2001, a ela ane -
xa da, por se tra tar de ins tru ção da re fe ri da ma té ria.

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

O Se na dor Edi son Lo bão 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. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, a in ci dên cia de in va so -
res de ter ras pú bli cas, pelo que se lê no no ti ciá rio in -
ter na ci o nal, al can ça no Bra sil um dos mais ele va dos
per cen tu a is quan ti ta ti vos, se não o mais ele va do do
mun do. Bas ta que se per cor ra qual quer ci da de bra si -
le i ra, in clu si ve a nos sa Ca pi tal da Re pú bli ca, para a
lo ca li za ção de mas si vas in va sões.

Não me re fi ro ao in va sor in di vi du al – aque le
que, de ses pe ra do por fal ta de um lote onde pos sa
hos pe dar a fa mí lia, ocu pa um pe que no es pa ço que o
Po der Pú bli co não teve von ta de ou con di ções de lhe
as se gu rar -, em bo ra tam bém este co me ta uma ili ci tu -
de de fi ni da em lei pe nal.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, ao mal si na do “gri le i -
ro”: o au da ci o so in di ví duo que, cons ci en te men te, in -
va de ex ten sas ter ras pú bli cas e cor rom pe car tó ri os e
au to ri da des para “le gi ti mar” em es cri tu ras fra u du len -
tas, como suas, as ter ras que não lhe per ten cem. E
as sim ope ra para, logo adi an te, “ven der” a in ca u tos o
que não é de sua pro pri e da de.

O “gri le i ro”, ao apos sar-se de ter ras pú bli cas,
ge ral men te ri cas, tra ta de des ma tá-las e de las ar ran -
car o que pode an tes de em pur rá-las adi an te.

No Bra sil, a atu a ção do “gri le i ro” ga nhou fo ros
in ter na ci o na is, tal o vo lu me de ter ras fra u du len ta men -
te rou ba das do Po der Pú bli co e, por con se qüên cia,
rou ba das do povo.

A au dá cia do “gri le i ro”, po rém, não fica só nis so.
Ele vai além. Inva de, di la pi da e, por fim, ain da ousa
pro por ações con tra o Po der Pú bli co, bus can do in de -
ni za ções mi li o ná ri as quan do têm as ter ras de sa pro -
pri a das, às qua is acres cen tam ben fe i to ri as in de vi das
e ha bi tu al men te ine xis ten tes.

No Ma ra nhão, re cen te men te, o Mi nis té rio Pú bli -
co des co briu uma in va são de cin co mil hec ta res de
“gri lo”, na Re ser va do Gu ru pi, ao exa mi nar a pre ten -
são de um “gri le i ro” por in de ni za ção do Po der Pú bli co. 
Foi uma atu a ção tra ba lho sa e me ti cu lo sa do Mi nis té -
rio Pú bli co, mas tal atu a ção não im pe de a ob ser va ção 
de que, se não fora a au dá cia de um “gri le i ro” de se -
jan do avan çar ain da mais no di nhe i ro do Erá rio, ja ma -
is se des co bri ria tal enor me in va são.

Ima gi ne-se quan tos e vo lu mo sos ca sos con ti nu -
am en co ber tos para a pro te ção de “gri le i ros”!

E como se ex pli cam as in va sões de ter ras pú bli -
cas e a exis tên cia dos au da ci o sos “gri le i ros”?
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Se os “gri le i ros” não se aca nham de apli car seus 
“gol pes”, não raro re pe ti ti vos e mi li o ná ri os, em ple na
Ca pi tal da Re pú bli ca, evi den te que o fa rão, sem o me -
nor cons tran gi men to e com ma i or de sen vol tu ra, lon ge 
de olha res even tu al men te in dis cre tos.

Per mi to-me trans cre ver, nes ta opor tu ni da de,
um pe que no tre cho de re por ta gem da jor na lis ta
Andréa Vi a na, em O Impar ci al (21.03.01), so bre a
atu a ção dos “gri le i ros” do Gu ru pi, no qual ela cita a
atu a ção do Pro cu ra dor Ser gei Me de i ros:

O caso da área gri la da em Ca ru ta pe ra, 
re gis tra da por úl ti mo com o nome de Fa zen -
da Bri lhan te, che gou ao Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral como uma ação or di ná ria in de ni za -
tó ria por de sa pro pri a ção in dé bi ta, con tra o
Iba ma. O do cu men to foi emi ti do à Jus ti ça
Fe de ral do Ma ra nhão por Adri a no
D’Agnoluzzo, pro pri e tá rio da Flo ra plac
Indus tri al Ltda., com sede no Pará. O pe di do 
de in de ni za ção foi mo ti va do pela de sa pro -
pri a ção de cor ren te da cri a ção da Re ser va
do Gu ru pi, em 1998. No do cu men to,
D’Agnoluzzo pede que lhe se jam res sar ci -
dos o va lor da ter ra, da co ber tu ra ve ge tal,
das ben fe i to ri as, dos lu cros ces san tes e da -
nos emer gen tes. Os va lo res não ha vi am
sido cal cu la dos. Exa mi nan do os do cu men -
tos, Me de i ros en con trou o nome de Car los
Me de i ros como o pri me i ro pro pri e tá rio da
Fa zen da de po is de 59 anos no nome de
Ma nu el Jo a quim Pe re i ra e Ma no el Fer nan -
des de Oli ve i ra. O Pro cu ra dor so li ci tou ao
Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is da Co mar -
ca de Ca ru ta pe ra a ca de ia do mi ni al do imó -
vel. No do cu men to en vi a do pelo car tó rio a
mes ma pro pri e da de apa re ce re gis tra da no
nome de seis pes so as di fe ren tes e com duas
de no mi na ções. “Toda essa ca de ia é fal sa”, diz 
Me de i ros, en fá ti co. To dos os re gis tros po dem
ter sido for ja dos. É aí que en tra a par ti ci pa ção 
dos car tó ri os, que Me de i ros pre ten de in ves ti -
gar. O Impar ci al teve aces so às có pi as dos
do cu men tos, com ex clu si vi da de. “Eles se
apos sam e de po is, quan do a ter ra é de sa pro -
pri a da para a cri a ção de áre as de pre ser va -
ção am bi en tal, pe dem in de ni za ção ao Iba ma”, 
afir mou o Pro cu ra dor.

No pe río do em que go ver nei o Esta do do Ma ra -
nhão, cri ei uma Gu ar da Flo res tal com o ob je ti vo de
res guar dar as re ser vas no Esta do, tal como a de Gu -
ru pi, com 341.650 hec ta res a oes te do Ma ra nhão, no

Mu ni cí pio de Ca ru ta pe ra. Essa re ser va abri ga ex ten -
sa Flo res ta Tro pi cal Úmi da, com mu i ta ma de i ra de lei
e ou tras mi lha res de es pé ci es ve ge ta is. É uma área de
al tís si ma bi o di ver si da de. Tem vin te e uma es pé ci es de
aves con si de ra das vul ne rá ve is e qua tro es pé ci es de
ma mí fe ros ame a ça dos de ex tin ção. Não obs tan te tan ta
ri que za bi o di ver si fi ca da, lá em Gu ru pi fo ram re cen te -
men te er ra di ca dos 80% dos cer ca de um mi lhão de pés
de ma co nha que exis ti am no Ma ra nhão.

Sr. Pre si den te, é ur gen te que ao Iba ma se jam
ofe re ci das con di ções ade qua das para dar cum pri -
men to à sua mis são fis ca li za tó ria. 

Vê-se como se faz ina diá vel a pre ten di da re for -
ma do Ju di ciá rio. Os seus pró pri os in te gran tes al me -
jam a mo der ni da de, dan do ra pi dez, en tre ou tros apri -
mo ra men tos, à an gus ti an te len ti dão com que tra mi -
tam os pro ces sos sub ju di ce. Cri mes au da ci o sos
como os da in va são de ter ras pú bli cas são um agres -
si vo de sa fio às nos sas leis, a me re ce rem pron tas e
se ve ras pu ni ções.

Era o que eu ti nha a di zer.
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 de ama nhã,
a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 10, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra a alí nea ”d“ do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral  (ins ti tui a imu ni da de
tri bu tá ria para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor José Fo ga ça.

– 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 98, de 2000 (nº 111/95, na Casa de ori gem),
que acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 
1991, que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la, ten do
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Pa re cer sob nº 110, de 2001, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAS, de re da ção, que
apre sen ta.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 95, de 2000 (nº 250/99, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha 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 Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 114, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su -
plicy, Ge ral do Cân di do e La u ro Cam pos.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 104, de 2000 (nº 285/99, 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 Po me ro de Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Po me ro de, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 976, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Althoff, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 109, de 2000 (nº 296/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à Rede União 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
na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 913, 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.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 213, de 2000 (nº 198/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio FM 2000 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 Ma na ca pu ru, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2001, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 222, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 222, de 2000 (nº 471/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra Ga ri bal di
Ltda. para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ga ri bal di, Esta do do Rio 
Gran de do Sul , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.247, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do. 

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 223, de 2000 (nº 472/2000, 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 Edu ca ci o nal União da Ser ra 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 Ma rau, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.248, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do. 

– 9 –

REQUERIMENTO Nº 194, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
194, de 2001, do Se na dor Ro meu Tuma, so li ci tan do a 
tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei da Câ ma ra
nºs 88, de 2000 e 6, de 2001, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

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 19 
mi nu tos.)
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SENADO FEDERAL

Ata da 48ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 8 de maio 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 – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par -
ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa -
tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son
Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su -
plicy – 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 –
José Ro ber to Arru da – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro
Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra –
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 – 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 – Se bas tião Ro cha – Sér -
gio Ma cha do – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las – Wel ling ton Ro ber to. 

O SR. PRESIDENTE (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, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 249, DE 2001-CN
(Nº 402/2001, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 61 da Cons ti tu i ção Fe de -

ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce -
lên ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do
Se nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que ”Abre ao
Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to e de Ope ra ções Ofi ci -
a is de Cré di to, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$1.090.284.000.00, para re for ço de do ta ções con -
sig na das no vi gen te or ça men to“.

Bra sí lia, 26 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM Nº 89/MP

Bra sí la, 26 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar pro -
pos ta de aber tu ra de cré di to su ple men tar ao Orça -
men to Fis cal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro
de 2001), no va lor glo bal de R$1.090.284.000,00 (um
bi lhão, no ven ta mi lhões, du zen tos e oi ten ta e qua tro
mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to – MA e de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré -
di to – OOC – Re cur sos sob Su per vi são do Mi nis té rio
da Fa zen da.
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2 – A so li ci ta ção em tela ob je ti va per mi tir ao Go -
ver no Fe de ral, a ope ra ci o na li za ção de ins tru men tos
de apo io, com a fi na li da de de al can çar a es ta bi li da de
de pre ços pre co ni za da pela Po lí ti ca de Ga ran tia de
Pre ços Mí ni mos – PGPM. Ten do em vis ta a ocor rên -
cia de al te ra ções sig ni fi ca ti vas nas pre vi sões de sa -
fras, tor na-se ina diá vel e ur gen te a atu a ção do Go ver -
no no mer ca do com vis tas a evi tar o com pro me ti men -
to da ren da do se tor agrí co la e a con se qüen te re du -
ção da área de pro du ção da sa fra sub se qüen te.

3 – O quar to le van ta men to de sa fra re la ti vo ao
pe río do 2000/2001, re a li za do pelo Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra e do Abas te ci men to – MA, in di ca um acrés ci -
mo de 11,3 mi lhões de to ne la das de grãos em re la ção 
ao úl ti mo pe río do, com es pe ci al con cen tra ção nas
cul tu ras de ar roz, tri go e mi lho, esta úl ti ma com um in -
cre men to de mais de 20%, cor res pon den te a 6 mi -
lhões de to ne la das.

4 – Ten do em vis ta o ele va do grau de elas ti ci da -
de-preço des ses pro du tos, o Go ver no Fe de ral se vê
com pe li do a de sen ca de ar uma sé rie de ope ra ções
com vis tas a bus car o ade qua do equi lí brio, atu al e fu -
tu ro, da re la ção ofer ta-demanda nes se mer ca do, por
meio de ins tru men tos as se gu ra do res do in cre men to
da pro du ção e da pro du ti vi da de agrí co la, sem pre ju í -
zo da re gu la ri da de do abas te ci men to in ter no, tais
como: a aqui si ção de pro du tos agrí co las, o lan ça men -
to e re com pra de con tra tos de op ção de ven da e a
atu a ção do pro gra ma para o es co a men to do pro du to.

5 – As ações or ça men tá ri as que abri gam a ope -
ra ci o na li za ção des ses ins tru men tos de apo io es tão a
car go da Uni da de Com pa nhia Na ci o nal de Abas te ci -
men to – CONAB, em pre sa su per vi si o na da pelo MA e
da Uni da de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to – Re cur -
sos sob Su per vi são do Mi nis té rio da Fa zen da, as
qua is de ve rão ser con tem pla das com re cur sos adi ci o -
na is, de for ma que pos si bi li te a atu a ção do Go ver no
Fe de ral em par te do quan ti ta ti vo in cre men tal des sa
pro du ção, no ta da men te em 1.605,0 mil ton. de ar roz,
1.340,0 mil ton. de mi lho e 683,0 mil ton. de tri go.

6 – Da su ple men ta ção de R$400.000.000,00
(qua tro cen tos mi lhões de re a is) em fa vor de OOC,
R$54.858.000,00 (cin qüen ta e qua tro mi lhões, oi to -
cen tos e cin qüen ta e oito mil re a is) ocor re rá na ope ra -
ção es pe ci al ”Ga ran tia e Sus ten ta ção de Pre ços na
Co mer ci a li za ção de Pro du tos Agro pe cuá ri os (Lei nº
9.848/99)“ e des ti nam-se ao aten di men to de des pe -
sas re la ti vas ao pa ga men to de prê mi os de cor ren tes
do Pro gra ma para Esco a men to da Pro du ção – PEP,
bem como ao pa ga men to de di fe ren ças de cor ren tes

da re com pra de con tra tos de op ção; e
R$345.142.000,00 (tre zen tos e qua ren ta e cin co mi -
lhões, cen to e qua ren ta e dois mil re a is) ocor re rá na
ação ”Fi nan ci a men to e Equa li za ção de Pre ços nas
Aqui si ções do Go ver no Fe de ral e na For ma ção de
Esto ques Pú bli cos – AGF (Lei nº 8.427/92)“ e des ti -
nam-se à con ces são de em prés ti mo à CONAB, via
Ban co do Bra sil S/A, para aten der a des pe sas com
aqui si ção de es to ques de ali men tos de cor ren tes do
exer cí cio de con tra tos de op ções.

7 – Qu an to à su ple men ta ção no va lor de
R$690.284.000,00 (se is cen tos e no ven ta mi lhões,
du zen tos e oi ten ta e qua tro mil re a is) em fa vor da Co -
nab, R$345.142.000,00 (tre zen tos e qua ren ta e cin co
mi lhões, cen to e qua ren ta e dois mil) des ti nam-se à
aqui si ção de es to ques de ali men tos de cor ren tes do
exer cí cio dos con tra tos de op ção e
RS345.142.000,00 (tre zen tos e qua ren ta e cin co mi -
lhões, cen to e qua ren ta e dois mil) tem por fi na li da de
amor ti zar o em prés ti mo con tra í do jun to ao Ban co do
Bra sil, de cor ren te do me ca nis mo de ope ra ção das
aqui si ções do Go ver no Fe de ral – AGE.

8 – Os re cur sos ne ces sá ri os à aber tu ra do cré -
di to, no caso da Uni da de OOC, no va lor de
R$400.000.000,00 (qua tro cen tos mi lhões de re a is),
tem ori gem no su pe rá vit fi nan ce i ro de exer cí ci os an -
te ri o res do re tor no de re cur sos das ope ra ções ofi ci a is 
de cré di to.

9 – No caso da Co nab, R$345.142.000,00 de -
cor re rão da in cor po ra ção de re cur sos de ope ra ção de 
cré di to in ter na a ser efe tu a da jun to ao Ban co do Bra sil 
e R$345.142.000,00 de cor re rão da in cor po ra ção de
ex ces so de ar re ca da ção de re ce i ta pró pria, re fe ren te
à ven da de es to ques pú bli cos de ali men tos, con for me 
aba i xo evi den ci a do:

Va lo res R$1,00

Na tu re za da Re ce i ta Fon te Va lor da
 LOA/2000

Re es ti ma ti va

2212.02.00 – 
Ali e na ção de Esto -
ques Estra té gi cos

250 219.016.000 564.158.000

10 – O pre sen te cré di to vi a bi li zar-se-á me di an te
pro je to de lei, a ser en ca mi nha do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal, obe de ci das as pres cri ções do
art. 167, in ci so V, da Cons ti tu i ção, em con for mi da de
com o dis pos to nos arts. 41, in ci so I e 43, § 1º, in ci so I, 
II e IV, da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964.
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11 – Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li -
be ra ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei,
que visa a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to su -
ple men tar, res sal tan do o ca rá ter de ur gên cia que a
apre ci a ção do as sun to re quer, em con so nân cia com
o art. 64, § 1º, da  Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te. – Gu i lher me Go mes Dias,
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, Inte ri no.

PROJETO DE LEI Nº 6, DE 2001-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e
do Abas te ci men to e de Ope ra ções Ofi ci a -
is de Cré di to, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de R$1.090.284.000,00, para re -
for ço de do ta ções con sig na das no vi gen -
te or ça men to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001) cré di to
su ple men tar no va lor glo bal de R$1.090.284.000,00
(um bi lhão, no ven ta mi lhões, du zen tos e oi ten ta e
qua tro mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra 
e do Abas te ci men to e de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré -
di to, para aten der às pro gra ma ções cons tan tes do
Ane xo des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no ar ti go an te ri or de cor re rão:

I – da in cor po ra ção de su pe rá vit fi nan -
ce i ro, apu ra do no Ba lan ço Pa tri mo ni al da
União de 2000, no va lor de
R$400.000.000,00 (qua tro cen tos mi lhões de 
re a is);

II – do in gres so de re cur sos de ope ra -
ção de cré di to in ter na, no va lor de
R$345.142.000,00 (tre zen tos e qua ren ta e
cin co mi lhões, cen to e qua ren ta e dois mil
re a is); e

III – de aces so de ar re ca da ção de re -
ce i tas di re ta men te ar re ca da das, no va lor de
R$345.142.000,00 (tre zen tos e qua ren ta e
cin co mi lhões, cen to e qua ren ta e dois mil
re a is).

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

Bra sí lia,    de      de       2001.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001

Esti ma a Re ce i ta e fixa a Des pe sa
da União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2001.

LEI Nº 9.848, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999

Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
9.138, de 29 de no vem bro de 1995, 8.427,
de 27 de maio de 1992, e 9.126, de 10 de
no vem bro de 1995, que dis põem, res pec -
ti va men te, so bre o cré di to ru ral; so bre a
con ces são de sub ven ção eco nô mi ca nas 
ope ra ções de cré di to ru ral; au to ri za o Po -
der Exe cu ti vo a re ne go ci ar as obri ga ções 
fi nan ce i ras re la ti vas à li qui da ção de ope -
ra ções de Emprés ti mos do Go ver no Fe -
de ral – EGF, ven ci das e pror ro ga das a
par tir de 1991; e a apli ca ção da Taxa de
Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP so bre em -
prés ti mos con ce di dos com re cur sos dos
Fun dos Cons ti tu ci o na is e com re cur sos
das Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to.

LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992

Dis põe so bre a con ces são de sub -
ven ção eco nô mi ca nas ope ra ções de cré -
di to ru ral.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to
Fi nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le
dos or ça men tos e ba lan ços da União,
dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri -
to Fe de ral.

....................................................................................
Art. 41. Os cré di tos adi ci o na is clas si fi cam-se

em:
I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de

do ta ção or ça men tá ria;
II  – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 

qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;
III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas

ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.
....................................................................................

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní -

ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do 
no DO 3-6-64)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-64)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção: 
(Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is.
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za -
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-64)
....................................................................................

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

PARECER

PARECER Nº 282, DE 2001

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Di ver sos nº 24, de 1998,
que en ca mi nha o Re la tó rio de Ati vi da des 
do Tri bu nal de Con tas da União re fe ren te
ao 2º tri mes tre de 1998.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

Em aten ção ao pre ce i to cons ti tu ci o nal dis pos to
no art. 71, § 4º, o Tri bu nal de Con tas da União (TCU),
por in ter mé dio do Avi so nº 956-GP/TCU, re me teu ao
Con gres so Na ci o nal o Re la tó rio de Ati vi da des con -
cer nen te ao 2º tri mes tre do exer cí cio de 1998. No
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Se na do Fe de ral, o Re la tó rio foi iden ti fi ca do como Di -
ver sos nº 24, de 1998 e en vi a do a esta Co mis são para 
aná li se e de li be ra ção.

Nes te in tu i to, res pal da dos na Re so lu ção do Se -
na do Fe de ral nº 46, de 1993, fo mos de sig na dos para
re la tar a ma té ria, ten do em vis ta as dis po si ções nor -
ma ti vas apli cá ve is e a de le ga ção cons ti tu ci o nal de ti -
tu lar do con tro le ex ter no, con fe ri da pela Lei Ma i or ao
Con gres so Na ci o nal.

Cum pre men ci o nar que a sis te má ti ca atu al de
apre sen ta ção dos re la tó ri os do Tri bu nal às Ca sas Le -
gis la ti vas, par ce la im por tan te da fis ca li za ção a ser
exer ci da so bre o Órgão au xi li ar de con tro le ex ter no,
está pres cri ta, de for ma pou co abran gen te, na Lei nº
8.443/92 – Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da
união, ver bis:

“Art 90. A fis ca li za ção con tá bil, fi nan -
ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo -
ni al do Tri bu nal de Con tas da União será
exer ci da pelo Con gres so Na ci o nal, no for ma 
de fi ni da no seu re gi men to co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, tri mes tral e anu al men te,
re la tó rio de suas ati vi da des."

Des de logo, cabe res sal tar a au sên cia de re gu -
la men ta ção par la men tar dos di ta mes do ar ti go trans -
cri to, ge ran do in se gu ran ça quan to aos pa râ me tros de 
apre ci a ção e tra mi ta ção a se rem uti li za dos pelo Con -
gres so Na ci o nal e ao pró prio con te ú do a ser evi den ci -
a do nes ses re la tó ri os. A si tu a ção em tela está a exi gir, 
por con se guin te, uma ação le gis la ti va des ti na da a
col ma tar a la cu na em co men to. Nos ter mos do ca put
do art. 90 já re pro du zi do, essa re gu la men ta ção deve
ter a na tu re za de re so lu ção do Con gres so Na ci o nal.

Apro ve i tan do o en se jo, sa li en te-se que nos dias
atu a is o tra ta men to nor ma ti va da ques tão en con -
tra-se es ta be le ci do, de for ma in su fi ci en te, em uma
nor ma in ter na cor po ris do Tri bu nal de Con tas da
União (Re gi men to Inter no), apro va do pela Re so lu ção 
Admi nis tra ti va TCU nº 15, de 1993¹. Tem-se cla ro que
essa si tu a ção não aten de aos prin cí pi os bá si cos de
con tro le ad mi nis tra ti vo, por quan to o pró prio fis ca li za -
do emi te nor mas re la ti vas à sua fis ca li za ção.

1.1 – Aspec tos ge ra is do Re la tó rio

O Re la tó rio con tém, es sen ci al men te, qua tro ti -
pos de in for ma ções, con sig na das sob os tí tu los de
“Orga ni za ção e fun ci o na men to do Tri bu nal”, “Ati vi da -
des de con tro le ex ter no”, “Ati vi da des ad mi nis tra ti -
vas” e “Re la ções ins ti tu ci o na is”.

Para esta Casa Le gis la ti va, im por ta acom pa -
nhar e ava li ar as ações do Tri bu nal que es te jam mais
di re ta men te re la ci o na das à sua ati vi da de fim, sig ni fi -
ca di zer, suas ações fi na lis ti cas. Assim, de -
ter-nos-emos no exa me dos jul ga men tos re a li za dos,
en fa ti zan do prin ci pal men te o jul ga men to das con tas
dos ad mi nis tra do res, as au di to ri as e ins pe ções efe ti -
va das, as de ma is fis ca li za ções re la ti vas a atos, con -
tra tos, con vê ni os e si mi la res, as de nún ci as, con sul tas 
e re pre sen ta ções for mu la das, e, ob vi a men te, as so li -
ci ta ções ad vin das do Con gres so Na ci o nal. De i xa re -
mos de en fo car, nes te tra ba lho, al gu mas ações tí pi -
cas do TCU, como a fis ca li za ção dos atos su je i tos a
re gis tro (ad mis sões, pen sões, apo sen ta do ri as e ou -
tros), das trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is, da
ar re ca da ção e re nún cia de re ce i tas, das de cla ra ções
de bens e ren das de ser vi do res pú bli cos e au to ri da -
des fe de ra is, e ati vi da des me ra men te ad mi nis tra ti vas. 
Assim o fa re mos para po der nos de di car àque les te -
mas mais re le van tes en cer ra dos nas ati vi da des do
Tri bu nal.

Ou tros in for mes de gran de va lia a esta Casa en -
vol ven do ati vi da des da Cor te de Con tas são aque les
re fe ren tes aos va lo res de dé bi tos ins cri tos em co -
bran ça ju di ci al e ad mi nis tra ti va pro ve ni en tes de jul ga -
dos do Tri bu nal e às de ter mi na ções de ou tras san -
ções/ações ad mi nis tra ti vas pre vis tas na Lei nº
8.443/92 (co mi na ção de mul tas, en vio de do cu men ta -
ção ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para aju i za men to
das ações ca bí ve is, ina bi li ta ção do res pon sá vel para
o exer cí cio de car go pú bli co em co mis são ou fun ção
de con fi an ça por de ter mi na do pe río do, etc).

¹”Art. 241. O Tri bu nal de Con tas da União en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi -
da des.

§ 1º Os re la tó ri os tri mes tra is e anu a is se rão en ca mi nha dos pelo
Tri bu nal ao Con gres so Na ci o nal nos pra zos de ses sen ta dias e
no ven ta dias, res pec ti vat nen te, após o ven ci men to dos alu di das
pe río dos.

§ 2º Os re la tó ri os a que se re fe re o ca put des te ar ti go con te rão,
além de ou tros ele men tos, a re se nha das ati vi da des es pe cí fi cas
no to can te ao jul ga men to de con tas e à apre ci a ção de pro ces sos
de fis ca li za ção a car go do Tri bu nal.

§ 3º Os re la tó ri os se rão acom pa nha dos da re la ção das Atas do
Ple ná rio e das Câ ma ras re la ti vas às Ses sões ocor ri das no pe río -
do, com as res pec ti vas da tas de pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al  da
União, bem como de re fe rên cia às prin ci pa is de li be ra ções ado ta -
das e de de mons tra ti vos que se fi ze rem ne ces sá ri os ao bom es -
cla re ci men to da ação do Tri bu nal.“
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Com o fito de pro pi ci ar ma i o res in for ma ções
acer ca do com por ta men to das ati vi da des do Tri bu nal
no de cor rer do 2º tri mes tre de 1998, bus ca mos, em
fon tes ex ter nas ao Re la tó rio em co men to, al guns da -
dos con cer nen tes ao pe río do aná lo go do exer cí cio de 
1997, pos si bi li tan do o cru za men to de in for ma ções
quan ti ta ti vas. De todo modo, cabe la men tar a au sên -
cia de pre o cu pa ção do TCU no que se re fe re ao for -
ne ci men to de fer ra men tas úte is ao Con gres so Na ci o -
nal para efe tu ar esta aná li se. O Re la tó rio do 2º tri mes -
tre de 1998, tal como os an te ce den tes, não se re por ta 
a da dos his tó ri cos an te ri o res, di fi cul tan do a for ma ção
de mas sa crí ti ca quan to às ações do Tri bu nal. Con -
vém re for çar que isto se deve, tam bém, à fal ta de dis -
ci pli na men to da ma té ria por par te do Par la men to.

A par dis so, cum pre in for mar al guns da dos ge -
ra is des ta ca dos no Re la tó rio para o pe río do em tela.
Nes se sen ti do, fo ram re a li za das 49 ses sões, sen do
26 do Tri bu nal Ple no, 12 da 1ª Câ ma ra e 11 da 2ª Câ -
ma ra. De las re sul ta ram 293 acór dãos e 453 de ci sões
pro fe ri das.² Obser va mos ade ma is, uma re du ção
acen tu a da no nú me ro de pro ces sos jul ga dos ou apre -
ci a dos no se gun do tri mes tre de 1998, se co te ja do
com o res pec ti vo in ter reg no do ano de 1997. De abril
a ju nho de 1997 fo ram 3.511, ao pas so que em 1998
so ma ram 2.358, con fi gu ran do uma que da de 33%.

Um pon to que me re ce re le vo é a ine xis tên cia no
do cu men to do Tri bu nal de de mons tra ti vo acer ca das
ati vi da des do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU. Uma
vez que se en ten de que a Pro cu ra do ria em co men to
pos sui al gum vín cu lo ins ti tu ci o nal com a Cor te de
Con tas, es tan do to tal men te de sa ta da da es tru tu ra do
Mi nis té rio Pú bli co da União, é de bom al vi tre que se
in clua nos re la tó ri os en vi a dos ao Par la men to a de -
mons tra ção de suas ações.³ Vale lem brar que no Re -
gi men to Inter no do Tri bu nal cons ta a pre vi são de ela -
bo ra ção, pelo Pro cu ra dor-Geral ou por quem dele re -
ce ber de le ga ção, de re se nha das ati vi da des es pe cí fi -
cas a car go do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal re -
la ti vas ao exer cí cio en cer ra do.

Nas se ções se guin tes, ana li sa re mos de ti da -
men te aque les as pec tos mais re le van tes das ati vi da -
des da Cor te de Con tas, aten do-nos aos va lo res que
de man dem ma i or aten ção.

1.2 – Jul ga men to das con tas dos ad mi nis tra do res

Em con so nân cia com a Cons ti tu i ção Fe de ral e
com sua Lei Orgâ ni ca, o Tri bu nal de Con tas da
União jul ga as con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos,
bus can do ve ri fi car a le ga li da de, a le gi ti mi da de e a
eco no mi ci da de dos atos dos ges to res e de ma is res -

pon sá ve is pela guar da e em pre go dos re cur sos pú -
bli cos.4

² A tí tu lo in for mat ivo, no pe río do aná lo go do ano an te ri or, re a li za -
ram-se 55 ses sões, sen do 30 do Ple ná rio. O nú me ro de acór dãos 
apro va dos no mes mo pe río do foi con si de ra vel men te su pe ri or,
atin gin do 496, ao pas so que se man te ve a or dem de gran de za do 
nú me ro de de ci sões, 449.

³O en ten di men to so bre a des vin cu la ção en tre o Mi nis té rio Pú bli co 
da União e o Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Con tas da
União en con tra gua ri da em jul ga do do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

4 Vide arts. 71, II, da CF/88 e 1º, I,  da Lei nº 8.443/92.

Con so an te o Re la tó rio, no se gun do tri mes tre de
1998, o TCU jul gou um to tal de 1.006 pro ces sos de
to ma das e pres ta ções de con tas e de TCEs. Des se
to tal, 186 fo ram jul ga dos ir re gu la res, con de nan do-se
213 res pon sá ve is ao pa ga men to de mul ta ou ao res -
sar ci men to de dé bi to em um to tal de 14.195.385,98
UFIRs, cor res pon den tes a R$13.643.185.47, em 30
de ju nho de 1998. Além dis so, ou tros 16 res pon sá ve is 
fo ram mul ta dos em 35.584,22 UFIRs, ou
R$34.199,99, em va lo res de 30-6-98, pelo
não-cumprimento de de ci sões do Tri bu nal ou ir re gu -
la ri da des pra ti ca das.

Do to tal de jul ga men tos de con tas (in clu in do-se
as To ma das de Con tas Espe ci a is) efe tu a dos no tri -
mes tre, 60% fo ram con si de ra das re gu la res com res -
sal vas, 29% ir re gu la res e 11% re gu la res.

Re la ti va men te ao mes mo pe río do do ano an te ri -
or, re gis tra-se um de crés ci mo de apro xi ma da men te
17% no nú me ro to tal de jul ga dos con cer nen tes a con -
tas de ad mi nis tradores pú bli cos, vis to que atin gi ram
1.217 pro ces sos no 2º tri mes tre de 1997. Des tes, 335
fo ram jul ga dos ir re gu la res, im pu tan do-se a 388 res pon -
sá ve is dé bi tos no mon tan te de 7.484.895,88 UFIRs. Ou
seja, a des pe i to de no tri mes tre de 1998 exis tir um nú -
me ro acen tu a da men te in fe ri or de con de na dos a res sar -
cir o Erá rio (me nos 45%), o mon tan te apu ra do de dé bi -
tos foi in cre men ta do em cer ca de 90%.

Em fun ção de di ta mes pres cri tos nos arts. 1º e
3º da Lei Com ple men tar nº 64/90, com bi na do com o
art. 11 da Lei nº 9.504/97, o TCU res ta com pe li do a
en vi ar ao Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral, em mo men to
opor tu no, re la ção de no mes de agen tes pú bli cos, em
exer cí cio de car gos ou fun ções, in clu í dos em ca das -
tro de res pon sá ve is com con tas jul ga das ir re gu la res
por de ci são ir re cor rí vel nos úl ti mos cin co anos an te ri -
o res ao ple i to ele i to ral. No se gun do tri mes tre de 1998, 
dos 213 res pon sá ve is con de na dos 126 ti ve ram seus
no mes in clu í dos no ca das tro. No mes mo pe río do de
exer cí cio de 1997, 137 fo ram os no mes acres ci dos ao 
ca das tro.
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Ou tra ques tão fun da men tal acer ca do jul ga -
men to das con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos re fe -
re-se ao pra zo a que está sub me ti do o Tri bu nal para
emi tir o jul ga do. De acor do com o art. 14 da Lei nº
8.443/92, ”O Tri bu nal jul ga rá as to ma das ou pres ta -
ções de con tas até o tér mi no de exer cí cio se guin te
àque le em que es tas lhe ti ve rem sido apre sen ta das.“
Ora, é de co nhe ci men to ge ral que a Cor te de Con tas
não con se gue cum prir este dis po si ti vo, por ve zes re -
tar dan do por cin co, seis anos al gu mas de li be ra ções.
Obvi a men te, isso de põe con tra ri a men te à efe ti vi da de
de todo o sis te ma de con tro le ex ter no, es ti mu lan do a
im pu ni da de e a mal ver sa ção da co i sa pú bli ca. Esta é
uma pro va ine quí vo ca da pou ca efi ciên cia do TCU,
por quan to a des pe i to de gran de par te da es tru tu ra do
Tri bu nal es tar vol ta da para o jul ga men to de con tas
(algo que po de ria ser re pen sa do a par tir de uma vi são 
mais mo der na do con tro le), os re sul ta dos não são sa -
tis fa tó ri os.

No Re la tó rio do Tri bu nal, há uma pas sa gem dis -
cre ta que tan gen cia este pro ble ma, ao men ci o nar
como meta es ta be le ci da para a Enti da de ”cum prir,
até 30 de ju nho de 2000, o pra zo le gal para jul ga men -
to de to dos os pro ces sos de to ma da ou pres ta ção de
con tas.“ Sem em bar go, a si tu a ção atu al não nos ani -
ma a pre ver a con se cu ção da meta es ta be le ci da, sen -
do ne ces sá ri as al te ra ções mais pro fun das na es tru tu -
ra de fun ci o na men to do Tri bu nal para a efe ti va re a li -
za ção dos ob je ti vos co li ma dos. Enten de mos ser in -
dis pen sá vel a mo der ni za ção ins ti tu ci o nal, com a re vi -
são de ro ti nas for ma lís ti cas me ra men te pro te la tó ri as,
que não agre gam qua li da de à tra mi ta ção pro ces su al.

1.3 – Au di to ri as e ins pe ções

No de cur so do pe río do em exa me, fo ram ini ci -
a das 166 fis ca li za ções e apre ci a dos 115 re la tó ri os
de ins pe ção e au di to ria. Ao con fron tar es ses nú me -
ros com o ano an te ri or, cons ta ta mos que caiu cer ca
de 39% o nú me ro de fis ca li za ções ini ci a das (no
mes mo pe río do de 1997 ha vi am sido 274) e re du -
ziu-se em 10% o vo lu me de re la tó ri os apre ci a dos
(em 1997, 128).

1.4 – So li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal

Sen do um ór gão de au xí lio ao Par la men to,
cabe ao Tri bu nal de Con tas da União de sem pe nhar
uma sé rie de tra ba lhos ad vin dos de so li ci ta ções das 
Ca sas Le gis la ti vas ou de suas co mis sões téc ni cas
ou de in qué ri to. A Re so lu ção do Tri bu nal nº 110, de
6-5-98, as se gu ra, ain da, aos se na do res e de pu ta -
dos fe de ra is a prer ro ga ti va de te rem suas co mu ni ca -
ções de ocor rên cia de ir re gu la ri da des tra ta das como 

repre sen ta ção. Assim, os par la men ta res não mais te -
rão suas con si de ra ções clas si fi ca das como de nún ci -
as, sub me ti das à aná li se pre li mi nar pre vis ta no art.
213, pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no do TCU.

De acor do com a do cu men ta ção do Tri bu nal, 10
so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal fo ram aco lhi das
no in ter reg no em tela, para for ne ci men to de in for ma -
ções ou re a li za ção de au di to ria. Algu mas de las são:

– au di to ria nos con tra tos fir ma dos en tre a Pe tro -
brás e em pre sas pri va das do se tor pe tro quí mi co, com 
vis tas a iden ti fi car even tu a is pri vi lé gi os para as em -
pre sas;

– au di to ria no Ban co do Nor des te – BNB, com
di ver sos es co pos;

– so li ci ta ção de in for ma ções so bre as dis po ni bi -
li da des do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do 
Nor te – FNO;

– au di to ria nos con tra tos fir ma dos en tre o Mi nis -
té rio da Sa ú de e as en ti da des pres ta do ras de ser vi ço
de sa ú de, den tro do Re for sus.

Além dis so, apre ci a ram-se, no tri mes tre, 9 fis ca -
li za ções efe tu a das em de cor rên cia de so li ci ta ções do
Par la men to apre sen ta das an te ri or men te. De for ma
la men tá vel, o Tri bu nal nada in for ma a res pe i to da
data em que es tes tra ba lhos fo ram so li ci ta dos, o que
pos si bi li ta ria che car se a res pos ta pos sui a tem pes ti -
vi da de exi gi da nes sas si tu a ções.

Ao fa zer re fe rên cia às so li ci ta ções que fo ram
apre ci a das no pe río do, no en tan to, o Tri bu nal for ne ce
al gu mas in di ca ções so bre os pe río dos em que fo ram
pe di dos os tra ba lhos. Pela clas si fi ca ção dos pro ces -
sos ci ta dos no Re la tó rio, in fe re-se que as de man das
fo ram for ma li za das nos se guin tes exer cí ci os: 5 em
1996, 3 em 1997 e 1 em 1992. Cons ta ta-se, as sim,
que re gra ge ral as de man das do Con gres so Na ci o nal
sub me tem-se a trâ mi te in ter no no Tri bu nal por de ma is 
mo ro so, di fi cul tan do o al can ce dos ob je ti vos pre ten di -
dos pe los par la men ta res. Nes ses ca sos, po der-se-ia
es ta be le cer, seja por re so lu ção do Con gres so, seja
na pró pria so li ci ta ção de tra ba lho en vi a da ao TCU,
que es ses tra ba lhos ti ves sem ter mos de en cer ra men -
to e en vio ao Con gres so de ter mi na dos e com pa tí ve is
com a ne ces si da de das Ca sas Le gis la ti vas e de suas
co mis sões.

As fis ca li za ções que ti ve ram de li be ra ção no tri -
mes tre en con tram-se lis ta das em se gui da:

– au di to ria re a li za da nas obras ina ca ba das do
Hos pi tal Re gi o nal do Pa ra noá – DF;

– au di to ria re a li za da nas obras ina ca ba das do
Hos pi tal de Ita pe ce ri ca da Ser ra – SP;
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– au di to ria re a li za da nas obras ina ca ba das da
pon te ro do fer ro viá ria so bre o Rio Pa ra ná, no Esta do
de São Pa u lo;

– ins pe ção nos con vê ni os fir ma dos en tre o Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e Re for ma Agrá ria (ex tin to) e
21 mu ni ci pa li da des;

– so li ci ta ção para ins ta u ra ção de To ma da de
Con tas Espe ci al nos gas tos do Go ver no Fe de ral com
pu bli ci da de e pro pa gan da;

– au di to ria re a li za da nas obras ina ca ba das do
Hos pi tal Re gi o nal de Cam po Gran de – MS;

– acom pa nha men to das re ce i tas e des pe sas do
INSS no exer cí cio de 1996;

– au di to ria re a li za da no Ser vi ço Bra si le i ro de
Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas – SEBRAE e
no Se brae/SP para ve ri fi ca ção de des pe sas;

– au di to ria re a li za da na Ele tro brás e no BNDES
com o fito de exa mi nar ope ra ção de sa ne a men to nas
Cen tra is Elé tri cas de Ron dô nia – CERON.

1.5 – Exe cu ção das de ci sões en vol ven do dé bi -
tos

No jul ga men to ou apre ci a ção de pro ces sos,
ve ri fi ca da a ir re gu la ri da de, o Tri bu nal ou o re la tor do
pro ces so, ha ven do dé bi to, or de na a ci ta ção do res -
pon sá vel para apre sen tar de fe sa ou re co lher a im -
por tân cia de vi da. Caso haja ir re gu la ri da de sem apu -
ra ção de dé bi to, o TCU ou o re la tor de ten ni na a au -
diên cia de res pon sá vel para apre sen ta ção das jus ti -
fi ca ti vas per ti nen tes. O res pon sá vel que não aten der 
à ci ta ção ou à au diên cia é con si de ra do re vel, pros -
se guin do-se o pro ces so.

Mais à fren te, ocor re a de ci são do Tri bu nal, que
pode re sul tar na im pu ta ção de dé bi to ou co mi na ção
de mul ta ao res pon sá vel. Nes tes ca sos, a dí vi da ad -
qui re pre sun ção de li qui dez e cer te za, ten do efi cá cia
de tí tu lo exe cu ti vo.5 O pro ce di men to pa drão do Tri bu -
nal en vol ve a no ti fi ca ção para, no pra zo de quin ze
dias, o res pon sá vel re co lher o va lor de vi do aos co fres
pú bli cos.

O qua dro a se guir con tém um es bo ço com pa ra -
ti vo das ci ta ções, au diên ci as e no ti fi ca ções de ter mi -
na das pelo TCU nos se gun dos tri mes tres de 1997 e
1998.

Pro ce di men to2º tri mes tre 19972º tri mes tre 1998Evo lu ção (%)

Ci ta ções                 1.126                         911                    -19,1     

Au diên ci as                544                         536                      -1,5

Notificações             577                         726                        5,8     

Fon te: Re la tó ri os de Ati vi da des TCU – 2ºs tri mes tres de 1997 e
1998

Per ce bem-se evo lu ções di fe ren ci a das no vo lu -
me de ci ta ções, au diên ci as e no ti fi ca ções nos pe río -
dos ana li sa dos. Qu an to ao com por ta men to ob ser va -
do ati nen te a es sas va riá ve is, fal tam ele men tos no
Re la tó rio para se con clu ir pe las ca u sas do ocor ri do.

No mais, cha ma mos a aten ção pela au sên cia
no Re la tó rio sub exa mi ne de in for ma ções fun da men -
ta is acer ca da efe ti vi da de da ação do Tri bu nal. Não
cons tam do mes mo da dos como:

 –  mon tan te en vol vi do nas ci ta ções re a li za das;
 –  fra ção do va lor do item an te ri or que foi efe ti -

va men te re co lhi da aos co fres pú bli cos, bem como a
par ce la que foi con tes ta da ad mi nis tra ti va men te com
apre sen ta ção de de fe sa;

 –  va lor en vol vi do com a to ta li da de das no ti fi ca -
ções efe ti va das;

 –  quan tia re co lhi da após a fase de no ti fi ca ção
dos res pon sá ve is.

Mis ter des ta car que sem esse tipo de in for ma -
ção não se pode ava li ar de for ma es cor re i ta o fun ci o -
na men to da Insti tu i ção, por quan to al gu mas de suas
fun ções mais no bres não po dem ser afe ri das com a
pre ci são de se ja da.

Após o pro ce di men to de no ti fi ca ção, exis tem es -
sen ci al men te três pos sí ve is des do bra men tos do pro -
ces so: pa ga men to da quan tia apu ra da por par te do
res pon sá vel em ní vel ad mi nis tra ti vo, in ter po si ção de
um dos re cur sos ad mi nis tra ti vos pre vis tos nos arts.
32 e 48 da Lei nº 8.443/92 ou, caso não seja efe ti va da
ne nhu ma das al ter na ti vas an te ri o res, en ca mi nha -
men to à Advo ca cia Ge ral da União (AGU), por meio
do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao TCU, do pro ces so de
co bran ça exe cu ti va.6

Con so an te a do cu men ta ção do Tri bu nal, no 2º
tri mes tre de 1998 fo ram for ma li za dos 44 pro ces sos
de co bran ça exe cu ti va, no to tal de 1.005.436 UFIRs,
equi va len te a R$966.324,53, em 30-6-98. Sa li en te-se 
que hou ve um ex pres si vo de crés ci mo, não jus ti fi ca do, 
des ses mon tan tes em re la ção ao pe río do afim do ano 
an te ri or. Se não ve ja mos: de abril a ju nho de 1997, fo -
ram for ma li za dos 88 pro ces sos de co bran ça, no to tal
de 6.672.062 UFIRs, ou R$6.076.914,07 a pre ços
cor ren tes. Ou seja, a re du ção al can çou 50% no nú -
me ro de pro ces sos e cer ca de 85% no va lor glo bal em 
UFIR.

O Re la tó rio nada in for ma so bre o acom pa nha -
men to das ações ju di ci a is ori gi na das de de ci sões an -
te ri o res do TeU, di fi cul tan do a for ma ção de um ju í zo
apro fun da do so bre a qua li da de do pro ce di men to em
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voga. Não obs tan te, te mos in for ma ções pro ve ni en tes 
de ou tros Re la tó ri os de que as quan ti as efe ti va men te
res sar ci das aos co fres pú bli cos cor res pon dem a um
pe que no per cen tu al do va lor to tal co bra do, sen do in -
dis pen sá vel in se rir na agen da de dis cus sões so bre o
Tri bu nal as ra zões des ses per cal ços.

6 Os re cur sos aqui tra ta dos são: re cur so de re con si de ra ção, em -
bar go dc de cla ra ção, re cur so de re vi são e pe di do de re e xa me.
Com ex ce ção do re cur so de re vi são os de ma is têm efe i to sus -
pen si vo, pro te lan do a efi cá cia das de ci sões até que se jam di ri mi -
dos os ques ti o na men tos pro pos tos.

Res ta, ain da, re cor dar a pos si bi li da de pre vis ta
na Lei Orgâ ni ca do TCU (art. 28, I) de, em caso de
não in ter po si ção de re cur so e não re co lhi men to do
dé bi to em ní vel ad mi nis tra ti vo, o Tri bu nal de ter mi nar o 
des con to in te gral ou par ce la do da dí vi da nos ven ci -
men tos, sa lá ri os ou pro ven tos do res pon sá vel, ob ser -
va dos os li mi tes pre vis tos na le gis la ção per ti nen te.
Não te mos ciên cia da im ple men ta ção des sa me di da
pelo Tri bu nal, em face até da au sên cia de qual quer re -
fe rên cia a este tipo de san ção nos re la tó ri os de ati vi -
da des da Insti tu i ção. No en tan to, ha ven do pre vi são le -
gal nes te sen ti do e es tan do este tipo de ação pre vis ta
de for ma al ter na ti va à co bran ça ju di ci al – que se sabe
de pou ca efe ti vi da de  – , cabe ques ti o nar as ra zões
pe las qua is esse pre ce i to tem al can ça do tão pou ca
apli ca ção.

No que tan ge aos nú me ros de re cur sos im pe tra -
dos aos co le gi a dos do TCU, o Re la tó rio, de for ma sin -
té ti ca, as se ve ra que no pe río do em co men to fo ram
apre ci a dos 97 re cur sos, dos qua is 50 fo ram pro vi dos
to tal ou par ci al men te.7 Não se ci ta ram os da dos de re -
cur sos in ter pos tos no pe río do em tela. Nes te pon to,
mis ter en fa ti zar que ten do efe i to sus pen si vo a ma i o ria 
dos re cur sos im pe tra dos a de ci são do TCU, exis te a
ne ces si da de de rá pi da tra mi ta ção e apre ci a ção dos
mes mos, de for ma a evi tar que a ex ces si va mo ro si da -
de pro ces su al evi te os des do bra men tos pre vis tos em
lei. To da via, dos cin co ca sos re tra ta dos no Re la tó rio
en vol ven do apre ci a ção de re cur sos pelo Tri bu nal,
qua tro en vol vi am de ci sões de 1997 e um de 1996.
Isso su ge re que o tra ta men to des pen di do a es ses re -
cur sos, em mu i tos ca sos, é va ga ro so, ge ran do pre ju í -
zos à Admi nis tra ção.

1.6 – De nún ci as, con sul tas e re pre sen ta ções

O TCU apre cia de nún ci as apre sen ta das por
qua is quer ci da dãos, as so ci a ções, sin di ca tos ou par ti -

dos po lí ti cos so bre ir re gu la ri da des ou ile ga li da des em 
ór gãos ou en ti da des sob a sua ju ris di ção, sen do aco -
lhi das sem pre que ob ser va dos os re qui si tos pre vis tos 
nos arts. 212 a 215 do Re gi men to Inter no.

No tri mes tre es tu da do, 42 de nún ci as fo ram
apre ci a das (con tra 51 no 2º tri mes tre de 1997), as
qua is des do bra ram-se da se guin te for ma:

Me di das Ado ta das Qu an ti da de                                         %                        
Jul ga das im pro ce den tes               12                          28,5

Pe di dos de pro vi dên ci as às en ti da des     6 14,3

Aco lhi men to das jus ti fi ca ti vas            4 9,5

Insta u ra ção de TCE             3 7,1

 Jun ta da a ou tros pro ces sos                    3 7,1

De ter mi na ções in ter nas                           2 4,8

Assi na tu ra de pra zo                                 2 4,8

Re a li za ção de au di to ria/ins pe ção            1 2,4

De ter mi na ções à CISET                           1 2,4

Não aco lhi das                                           2 4,8

Arqui va men tos                                          6 14,3

To tal                                     42 100,0

Fon te: Re la tó rio de Ati vi da des TCU – 2º tri mes tre de 1998

No pe río do em tela, fo ram apre ci a das, ain da, 8
con sul tas, das qua is 5 aten de ram aos re qui si tos de
ad mis si bi li da de de fi ni dos no Re gi men to Inter no. Vale
ci tar, ou tros sim, que no tri mes tre en fo ca do o Tri bu nal
apre ci ou 100 re pre sen ta ções.

1.7 – Impu ta ção de ou tras san ções ad mi nis tra -
ti vas

Afi gu ra-se cer to que no zelo pela boa e re gu lar 
apli ca ção dos re cur sos pú bli cos, o TCU deve, no in -
tu i to de co i bir e de ses ti mu lar a ação de má fé de
ges to res pú bli cos e de par ti cu la res, va ler-se de to -
das as fer ra men tas que dis põe para pre ser var o in -
te res se pú bli co. Sa be mos, ain da, que a Cons ti tu i ção 
Fe de ral e a Lei nº 8.443/92 re ser va ram ao Tri bu nal
uma am pla gama de ins tru men tos ad mi nis tra ti vos
pró pri os para essa fi na li da de. Cum pre ao Con gres so 
Na ci o nal ava li ar a cor re ta uti li za ção des ses ins tru -
men tos.

                

7 Escla re ça-se que es ses re cur sos abran gem ques ti o na men tos
acer ca de to das as es pé ci es de de ci são ema na das do TCU, não
se res trin gin do às de ci sões que en vol ve ram im pu ta ção de dé bi to
ou mul ta. Como o Tri bu nal não for ne ceu da dos quan to à ori gem
des ses 97 re cur sos, não pu de mos de ta lhar a com po si ção des ses 
re cur sos quan to à sua na tu re za.
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Para os fins des ta Se ção, in clu i mos como pos sí -
ve is ações do Tri bu nal:

– ina bi li ta ção do res pon sá vel por in fra ção gra ve, 
as sim en ten di da pela ma i o ria dos mem bros do Tri bu -
nal, por um pe río do de cin co a oito anos, para o exer -
cí cio de car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça
no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca – art. 60 da Lei nº
8.443/92;

– so li ci ta ção à Advo ca cia-Geral da União ou
aos di ri gen tes das en ti da des ju ris di ci o na das das
me di das ne ces sá ri as ao ar res to de bens dos res -
pon sá ve is jul ga dos em dé bi to – art. 61 da Lei nº
8.443/92;

– de cla ra ção de ini do ne i da de do li ci tan te fra u -
da dor para par ti ci par, por até cin co anos, de li ci ta ção
na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral – art. 46 da Lei nº
8.443/92;

– re mes sa de có pia de do cu men ta ções que evi -
den ci em dano ao Erá rio de cor ren te de ato de ges tão
ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co ou, ain da, des fal que ou
des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli cos, ao Mi -
nis té rio Pú bli co da União para aju i za men to das ações 
cí ve is e pe na is ca bí ve is – art. 16, § 3º, Lei nº 8.443/92;

– sus ta ção de atos ad mi nis tra ti vos ile ga is e ir -
re gu la res, com a co mu ni ca ção da mes ma ao Con -
gres so Na ci o nal – art. 71, X, Cons ti tu i ção Fe de ral;

– co mu ni ca ção ao Con gres so Na ci o nal acer ca
de con tra tos ile ga is vi san do à sua sus ta ção; caso o
Par la men to não tome as me di das ca bí ve is no pra zo
de no ven ta dias, de ci são do Tri bu nal a esse res pe i to 
– art. 70, §§ 1º e 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 45 
da Lei nº 8.443/92.

O Re la tó rio em co men to re a li za uma omis são
sig ni fi ca ti va ao ol vi dar as ações do Tri bu nal nes ta
se a ra. Não se pôde iden ti fi car even tu a is im pu ta ções
des sas san ções àque les que de ram ca u sa aos fa tos 
pre vis tos le gal men te. A úni ca men ção con ti da no
do cu men to re fe re-se a al gu mas de ter mi na ções a ór -
gãos e en ti da des ju ris di ci o na das no sen ti do de anu -
lar al guns atos ad mi nis tra ti vos, ci ta das me ra men te a 
ti tu lo exem pli fi ca ti vo.

De ve-se aten tar, ade ma is, para a na tu re za co -
gen te das nor mas re tro ci ta das8. Isso de no ta que,
ao se ve ri fi car a ocor rên cia dos fa tos pres cri tos nos 
dis po si ti vos aci ma elen ca dos, o Tri bu nal de Con tas
da União não pode dis por de for ma con trá ria à pre -
vi são le gal. Cum pre à Insti tu i ção de ter mi nar fi el -
men te o que os man da men tos cons ti tu ci o na is e le -
ga is pre ce i tu am.

1.8 – Con clu sões e re co men da ções

A par tir do exa me do Re la tó rio e à luz das con -
si de ra ções apre sen ta das, po de mos sin te ti zar as se -
guin tes con clu sões so bre a ma té ria:

1) há uma ne ces si da de ine quí vo ca de re gu la -
men ta ção do tema, de for ma a de fi nir, por meio de
Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal, o con te ú do mí ni -
mo dos re la tó ri os de ati vi da des tri mes tra is e anu a is
en vi a dos pelo TCU às Ca sas Le gis la ti vas, a for ma de
tra mi ta ção des sa do cu men ta ção no âm bi to do Par la -
men to e os efe i tos de cor ren tes da de li be ra ção par la -
men tar acer ca do as sun to;

2) o Re la tó rio exa mi na do pos sui gran des la cu -
nas, não in for man do uma sé rie de da dos fun da men -
ta is a uma cor re ta ava li a ção do de sem pe nho da
Insti tu i ção. Além dis so, os da dos quan ti ta ti vos que
apre sen ta não são acom pa nha dos de in for mes re la -
ti vos a pe río dos an te ri o res, di fi cul tan do aná li ses
com pa ra ti vas no tem po;

3) re gra ge ral, a pro du ção quan ti ta ti va do Tri bu nal 
de Con tas da União para o se gun do tri mes tre de 1998
apre sen ta uma re du ção sig ni fi ca ti va, se co te ja da com o 
pe río do aná lo go do exer cí cio an te ri or. Cor ro bo ram essa 
as ser ti va os nú me ros de pro ces sos to ta is jul ga -
dos/apre ci a dos, acór dãos apro va dos, jul ga dos re la ti vos
a con tas de ad mi nis tra do res, fis ca li za ções ini ci a das, re -
la tó ri os re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções apre ci a dos,
pro ces sos for ma li za dos para co bran ça exe cu ti va, e, por 
fim, ci ta ções e au diên ci as de ter mi na das.

Além dis so, en ten de mos per ti nen te de fi nir al gu -
mas re co men da ções para que no fu tu ro as di fi cul da -
des de aná li se por nós en fren ta das não se jam re pe ti -
das:

1) O Tri bu nal de Con tas da União in clua em
seus re la tó ri os tri mes tra is e anu a is in for ma ções re la -
ti vas a:

a) pra zo mé dio de jul ga men to das con tas dos
ad mi nis tra do res pú bli cos; 

b) acompa nha men to cro no ló gi co in di vi du al das
so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal, ex pli ci tan do, para 
cada so li ci ta ção jul ga da no pe río do, a data do pe di do e 
to das as fa ses da tra mi ta ção in ter na e, para cada so li -
ci ta ção em an da men to, a data do pe di do, as fa ses da
tra mi ta ção ins ti tu ci o nal até o mo men to de fe i tu ra do re -
la tó rio e a pre vi são para o ter mo fi nal de en vio do tra -
ba lho ao Con gres so Na ci o nal;

c) va lo res efe ti va men te res sar ci dos e ar re ca da -
dos nas fa ses de co bran ça ad mi nis tra ti va e ju di ci al,
bem como os va lo res re fe ren tes a re cur sos im pe tra -
dos após as no ti fi ca ções;

08342 Qu ar ta-feira   9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio  de  2001



d) pra zos mé di os de jul ga men to dos re cur sos
in ter pos tos a de ci sões do TCU, in di vi du a li za dos por
mo da li da de de re cur so;

e) even tu a is atos ad mi nis tra ti vos ile ga is e ir re -
gu la res sus ta dos; 

f) even tu a is co mu ni ca ções ao Con gres so Na ci -
o nal de con tra tos ile ga is a se rem exa mi na dos pelo
Par la men to;

g) en vi os de do cu men ta ção para o Mi nis té rio Pú -
bli co da União para aju i za men to das ações ca bí ve is;

h) even tu a is de cla ra ções de ini do ne i da de de li -
ci tan tes fra u da do res para par ti ci par de li ci ta ção na
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral; 

i) even tu a is ina bi li ta ções de res pon sá ve is por
in fra ção gra ve para o exer cí cio de car go em co mis são 
ou fun ção de con fi an ça na ad mi nis tra ção pú bli ca;

j) even tu a is so li ci ta ções à AGU ou a di ri gen tes de
en ti da des ju ris di ci o na das das me di das ne ces sá ri as ao
ar res to de bens dos res pon sá ve is jul ga dos em dé bi to;

k) da dos quan ti ta ti vos con ce men tes a pe río dos
an te ri o res, de for ma a pro pi ci ar fá cil cru za men to en tre
as in for ma ções do pe río do em exa me e as an te ri o res.

2) Esta Co mis são en vi de es for ços no sen ti do de 
pri o ri zar a re gu la men ta ção da ma té ria, su ge rin do à
Mesa do Se na do Fe de ral a ime di a ta dis cus são das
pro po si ções em tra mi ta ção que ver sem so bre o ob je -
to em tela.

II – Voto

Ante o ex pos to, en ten de mos que o Re la tó rio de
Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas da União, re fe ren te
ao 2º tri mes tre de 1998, aten de às de ter mi na ções for -
ma is con ti das na Cons ti tu i ção Fe de ral e nas de ma is
nor mas apli cá ve is, vo tan do, ain da por que esta Co -
mis são:

a) co mu ni que ao Tri bu nal de Con tas da União as 
re co men da ções a ele ati nen tes, con ti das no item 1.8
des te Re la tó rio; e

b) en vi de es for ços no sen ti do de pri o ri zar a re -
gu la men ta ção da ma té ria, pro pon do à Mesa do Se na -
do Fe de ral a ime di a ta dis cus são e tra mi ta ção das
pro po si ções já apre sen ta das que dis cor ram so bre
este ob je to.

Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001 – Se na -
dor  Fre i tas Neto, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la -
tor  – Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral – Ge ral do
Althoff – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ma tu -
sa lém – Mo re i ra Men des – Alber to Sil va – Wel ling -
ton Ro ber to – Fran ce li no Pe re i ra

As re co men da ções cons tan tes do Pa -
recer nº 282 , de 2001, se rão pro vi den ci a -
das pela Mesa.

8 Exce to a so li ci ta ção das me di das ne ces sá ri as ao ar res to de
bens, que pode ser con si de ra da nor ma dis po si ti va.

O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 
– Do Expe di en te lido, que vai à pu bli ca ção, cons ta
men sa gem pre si den ci al en ca mi nhan do o Pro je to de
Lei n.º 6, de 2001-CN, que vai à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção n.º 2, de 1995-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção do pro je to:

Até 13-5 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 21-5 pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até 26-5 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das;
Até 5-6 en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 

– A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o
Re cur so nº 5, de 2001, in ter pos to no pra zo re gi men -
tal, no sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio 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.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 5, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 91, §§ 3º e 4º

do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja sub -
me ti do à apre ci a ção do Ple ná rio des ta Casa 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, apro va do em re u nião da Co mis são
de Assun tos So ci a is.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2001. – La u ro
Cam pos – Tião Vi a na – Álva ro Dias – Osmar Dias – 
Ro ber to Re quião – Ro me ro Jucá – Na bor Ju ni or –
José Agri pi no (apo i a men to) – He lo í sa He le na.
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O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 
– Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º,
do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to
re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do
Pro je to de Lei do Se na do nº 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-de sem pre go aos tra ba -
lha do res que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Assun tos So ci a is, o Pro je to 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, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio Car los Wil son.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 228, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, com fun da men to no art. 255, in ci so II,

alí nea c, nú me ro 12, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral, que seja re me ti do à apre ci a ção da dou ta
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 3/2001, que já se en con tra
na Co mis são de Assun tos So ci a is.

O pro je to al te ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019, de
3 de ja ne i ro de 1974, que dis põe so bre o tra ba lho
tem po rá rio nas em pre sas ur ba nas, dá ou tras pro vi -
dên ci as e dis põe so bre as re la ções de tra ba lho na
em pre sa de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros.

Em aná li se pre li mi nar da re fe ri da pro po si ção,
ve ri fi ca mos que a ma té ria re gu la re la ção con tra tu al
de tra ba lho, na em pre sa de tra ba lho tem po rá rio e na
em pre sa de pres ta ção de ser vi ços ter ce i ri za dos,
além de de fi nir si tu a ções que po dem ser ques ti o na -
das sob o as pec to ju rí di co.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2001. – João
Alber to Sou za.

REQUERIMENTO Nº 229, DE 2001

Se nhor Pre si den te
Re que i ro, com fun da men to no art. 255, in ci so II,

alí nea c, nu me ro 12, do Re gi men to Inter no do Se na -
do Fe de ral, que seja re me ti do à apre ci a ção da dou ta
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 3/2001, que já se en con tra na Co mis -
são de Assun tos So ci a is.

O pro je to al te ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019, de 3 
de ja ne i ro de 1974, que dis põe so bre o tra ba lho tem -
po rá rio nas em pre sas ur ba nas, dá ou tras pro vi dên ci -

as e dis põe so bre as re la ções de tra ba lho na em pre sa 
de pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros.

Em aná li se pre li mi nar da re fe ri da pro po si ção,
ve ri fi ca mos que a ma té ria terá re fle xos nas re la ções
eco nô mi cas e fi nan ce i ras exis ten tes en tre em pre sas
con tra tan tes, con tra ta das e em pre ga dos, que são de -
ter mi nan tes para a de fi ni ção de po lí ti ca co mer ci al
equi li bra da.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2001. – João
Alber to Sou za.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os re que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e
opor tu na men te in clu í dos em Ordem do Dia, nos ter -
mos do art. 255, Inci so II, alí nea c, Item 12 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 Car los Wil son.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 230, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 50, §§ 2º e 5º, in -

ci so XXXIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, se jam for ne ci -
das pelo Mi nis tro da Fa zen da lis ta de to das as ope ra -
ções de cré di to ex ter no (em prés ti mos e fi nan ci a men -
tos) re a li za das com o se tor pri va do bra si le i ro, de 1990 
à pre sen te data, es pe ci fi can do:

a) or ga nis mo fi nan ce i ro ou es ta be le ci -
men to que pro por ci o nou o cré di to, dis cri mi -
na do por país de ori gem;

b) des cri ção do tipo de ins ti tu i ção que
con ce deu o cré di to;

c) va lor in di vi du al das ope ra ções e va -
lor por país;

d) des cri ção do ob je ti vo de cada ope -
ra ção e sín te se dos con tra tos; tipo e des cri -
ção das im por ta ções con di ci o na das a cada
cré di to;

f) a que pro je tos fo ram des ti na dos os
fi nan ci a men tos con tra ta dos, sua lo ca li za ção 
e ob je ti vos; e

g) con di ções es ta be le ci das em cada
uma das ope ra ções con tra ta das.

Jus ti fi ca ção

Mu i to se fala do pa pel do in ves ti men to es tran -
ge i ro como ala van ca para o de sen vol vi men to eco nô -
mi co bra si le i ro atra vés da im por ta ção de bens de ca -
pi ta is, ne ces sá ri os para equi par o par que pro du ti vo
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na ci o nal. No en tan to, o que pre sen ci a mos nos úl ti -
mos anos foi a in va são do mer ca do na ci o nal com pro -
du tos im por ta dos de to dos os ti pos, afe tan do ne ga ti -
va men te a ca pa ci da de pro du ti va lo cal, oca si o nan do
que bras de em pre sas e per da de pos tos de tra ba lhos
e não raro, im pac tan do ne ga ti va men te o meio am bi -
en te, além de pro vo car o dé fi cit da ba lan ça co mer ci al
apre sen ta do nos úl ti mos anos.

O art. 220 do Ca pí tu lo V – Da Co mu ni ca ção So -
ci al da Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na: A ma ni fes ta -
ção, a cri a ção, a ex pres são e a in for ma ção, sob qual -
quer for ma, pro ces so ou ve í cu lo não so fre rão qual -
quer res tri ção, ob ser va do o dis pos to nes ta Cons ti tu i -
ção", e em seu § lº “Ne nhu ma lei con te rá dis po si ti vo
que pos sa cons ti tu ir em ba ra ço à ple na li ber da de de
in for ma ção jor na lís ti ca em qual quer ve í cu lo de co mu -
ni ca ção so ci al, ob ser va do o dis pos to no art. 5º, IV, V,
X, XIII e XIV”.

Man ter como si gi lo sas, ou de di fí cil aces so ao
pú bli co bra si le i ro, in for ma ções de suma im por tân cia
por seu im pac to na eco no mia, no meio am bi en te e na
vida de cada um de nós, prin ci pal men te con si de ran do 
que as mes mas es tão dis po ní ve is no ex te ri or, nos pa -
re ce eti ca men te inad mis sí vel, além de con tra ri ar os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is aci ma men ci o na dos.

Orga nis mos in ter na ci o na is dis po ni bi li zam in for -
ma ções de ta lha das so bre seus cli en tes da ini ci a ti va
pri va da, in clu si ve atra vés de si tes, como é o caso da
IFC – Inter na ti o nal Fi nan ce Cor po ra ti on, vin cu la da ao 
BIRD, com de ta lhes que che gam à sín te se do pro je to
e des cri ção do pro je to am bi en tal agre ga do. No caso
es pe cí fi co dos fi nan ci a men tos e pro je tos re fe ren tes
ao se tor pú bli co, além da dis po ni bi li za ção das in for -
ma ções du ran te sua tra mi ta ção no Se na do, a Se cre -
ta ria de Assun tos Inter na ci o na is – SEAN, do Mi nis té -
rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão – MPOG,
di vul ga em seu site a lis ta de pro je tos fi nan ci a dos
com re cur sos ex ter nos e os res pec ti vos or ga nis mos
fi nan ci a do res, no âm bi to da União, Esta dos e Mu ni cí -
pi os. Nes te sen ti do, so li ci ta mos que nos se jam pres -
ta das as in for ma ções es pe ci fi ca das, com o de ta lha -
men to des cri to.

Sala de ses sões, 8 de maio de 20001. – Ma ri na
Sil va.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa
para de ci são.

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 73, DE 2001

Alte ra o art. 112 da Lei nº 7.210, de
11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção
Pe nal -, mo di fi can do con di ções para a
con ces são da pro gres são de re gi me no
cum pri men to da pena.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho

de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal –, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 112 ...............................................
§ 1º No caso de cri me pra ti ca do me di -

an te uso de vi o lên cia ou com ame a ça à
mão ar ma da, ou da soma ou uni fi ca ção de
pe nas em que, ao me nos, um dos de li tos foi 
co me ti do com uso de vi o lên cia ou com ame -
a ça à mão ar ma da, o tem po mí ni mo de
cum pri men to de pena será de um ter ço.

§ 2º A de ci são será mo ti va da e pre ce -
di da de pa re cer da Co mis são Téc ni ca de
Clas si fi ca ção e do exa me cri mi no ló gi co,
quan do ne ces sá rio.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O ins ti tu to ju rí di co da pro gres são da pena tem
apli ca ção ex ces si va men te be ne vo len te para com o
cri mi no so, se gun do as nor mas pre vis tas na Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe -
nal.

É evi den te a in se gu ran ça e a in sa tis fa ção da so -
ci e da de di an te do fato de que cri mi no sos de alta pe ri -
cu lo si da de pos sam, fa cil men te, após o cum pri men to
de so men te um sex to da pena, pas sar a go zar dos be -
ne fí ci os do re gi me se mi-aberto e vol tar ao con ví vio
so ci al.

Esta pro po si ção visa a au men tar o tem po mí ni -
mo de pro va, para pro gres são da pena do con de na do
por cri me pra ti ca do me di an te uso de vi o lên cia ou ar -
ma do e, com isso, man tê-lo mais tem po afas ta do da
so ci e da de.

Cre mos es tar con cor ren do para o aper fe i ço a -
men to da Lei Pe nal e da Jus ti ça, ra zão pela qual pe di -
mos o apo io dos no bres Pa res para esta ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2001. – Se na -
dor Arlin do Por to.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

....................................................................................
O Pre si den te da Re pú bli ca ,faço sa ber que o

Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................

Art 112 – A pena pri va ti va de li ber da de será exe -
cu ta da em for ma pro gres si va, com a trans fe rên cia
para re gi me me nos ri go ro so, a ser de ter mi na da pelo
juiz, quan do o pre so ti ver cum pri do ao me nos um sex -
to da pena no re gi me an te ri or e seu mé ri to in di car a
pro gres são.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são será mo ti va da e pre -
ce di da de pa re cer da Co mis são Téc ni ca de Clas si fi -
ca ção e do exa me cri mi no lá gi co, quan do ne ces sá rio.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia em de ci são ter mi na ti va.)

O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 
– O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à co mis são
com pe ten te.

So bre a mesa, ofí 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:

OF. 27/01-LPSDB

Bra sí lia, 30 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 a se guin -
te al te ra ção quan to à com po si ção do Blo co
PSDB/PPB, na Co mis são Par la men tar de in qué ri to
cri a da pelo Re que ri men to nº 23, de 2000, com ”fi na li -
da de de apu rar, em todo País, o ele va do cres ci men to
de rou bo de car gas trans por ta das pe las em pre sas de
trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri os“:
subs ti tu ir o Se na dor Ri car do San tos pelo Se na dor
Fer nan do Ma tu sa lém, como ti tu lar da re fe ri da Co mis -
são.

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 PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em Subs ti tu i ção à de sig na ção des ta pre -

si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a co -
mis são es pe ci al:

MP Nº: 2094-26

Pu bli ca ção DOU: 20-4-01

Assun to: Dis põe so bre o Fun do de Fi nan ci a -
men to ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri or e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Nilo Te i xe i ra
Su plen te: Ri car do San tos
Bra sí lia, 8 de maio de 2001. – Sér gio Ma cha do,

Lí der do PSDB.
Se nhor Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº 2.100-31

Pu bli ca ção DOU: 25-4-01

Assun to: Dis põe so bre o re pas se de re cur sos
fi nan ce i ros do Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção
Esco lar, ins ti tui o Pro gra ma Di nhe i ro Di re to na Esco -
la, al te ra a Lei nº 9.533, de 10 de de zem bro de 1997,
que dis põe so bre o pro gra ma de ga ran tia de ren da
mí ni ma, ins ti tui pro gra mas de apo io da União às
ações dos Esta dos e Mu ni cí pi os, vol ta das para o
aten di men to edu ca ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Nilo Te i xe i ra
Su plen te: Ri car do San tos
Bra sí lia, 8 de maio de 2001. – Sér gio Ma cha do,

Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta pre -

si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin -
te me di da pro vi só ria:

MP Nº: 2101-31

Pu bli ca ção DOU: 27-4-01

Assun to:  Dis põe so bre as re la ções fi nan ce i ras
en tre a União e o Ban co Cen tral do Bra sil e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Jose Roberto Arruda
Su plen te: Nilo Teixeira
Bra sí lia, 8-5-01 – Se na dor Ser gio Ma cha do, Lí -

der do PSDB.
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Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta pre -

si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin -
te me di da pro vi só ria:

MP Nº 2109-51

Pu bli ca ção DOU: 27-4-01

Assun to: Acres ce e al te ra dis po si ti vos do De -
cre to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de 1941, das Leis
nºs 4.504, de 30 de no vem bro de 1964, 8.177, de 1º
de mar ço de 1991, e 8.629, de 25 de fe ve re i ro de
1993, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Osmar Dias
Su plen te: Nilo Te i xe i ra
Bra sí lia, 8-5-01
Se na dor Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta pre -

si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin -
te me di da pro vi só ria:

MP Nº 2116-18

Pu li ca ção DOU: 27-4-01 

Assun to: Asse gu ra per cep ção de gra ti fi ca ção por 
ser vi do res das Car re i ras Po li ci al Fe de ral, De le ga do de
Po lí cia do Dis tri to Fe de ral e de Po lí cia Ci vil do Dis tri to
Fe de ral, al te ra as Leis nºs 4.878, de 3 de de zem bro de
1965, 5.619, de 3 de no vem bro de 1970, e 5.906, de 23
de ju lho de 1973, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Ro me ro Juca
Su plen te: Nilo Te i xe i ra
Bra sí lia, 8 de maio de 2001. –  Se na dor Sér gio

Ma cha do, Lí der do PSDB.
Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a Co -
mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se guin -
te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº 2.131-4

Pu bli ca ção DOU: 27-4-01

Assun to: Dis põe so bre a re es tru tu ra ção da re -
mu ne ra ção dos mi li ta res das For ças Arma das, al te ra
as Leis nº 3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, de 9
de de zem bro de 1980, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Ge ral do Melo
Su plen te: Nilo Te i xe i ra
Bra sí lia, 8 de maio de 2001. – Sér gio Ma cha do,

Lí der do PSDB.

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria:

MP Nº: 2.142-1

Pu bli ca ção DOU: 27-4-01

Assun to: Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir 
de 1º de abril de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu lar: Ri car do San tos
Su plen te: Le o mar Qu in ta ni lha
Bra sí lia, 8 de maio de 2001. – Sér gio Ma cha do,

Lí der do PSDB

OFÍCIO Nº 79/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra dc di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.062-65.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍ CIO Nº 80/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.065-20.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFI CIO Nº 81/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.071-30.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.
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OFI CIO Nº 82/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2072-67.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, Lí -
der do PT.

OFÍ CIO Nº 83/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2073-36.

Aten ci o sa men te. – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍ CIO Nº 84/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.075-38.

Aten ci o sa men te. – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍ CIO Nº 85/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi sória nº 2.076-36.

Aten ci o sa men te. – De pu ta do Wal ter  Pi nhe i ro
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 86/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa u -

lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2077-31. – Aten ci o sa -
men te, Wal ter Pi nhe i ro, Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 87/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis sao Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.080-62.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO  Nº 88-PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên -
cia a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do
João Pa u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Wal ter Pi nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na -
da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ri a nº 2.081-48.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 89/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.085-35

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT. 

OFÍCIO Nº 90/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên -
cia a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do
João Pa u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Wal ter Pi nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na -
da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.086-38

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 91/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.087-31.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 92/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.088-39.

Aten ci o sa men te,  –  De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 93/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.089-27.

Aten ci o sa men te,  –  De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT

OFÍCIO 94/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.091-19.

Aten ci o sa men te,  –  De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 95/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -

u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.092-23.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 96/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Arlin do Chi -
na glia, PT/SP, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.093-24.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 98/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.095-74.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 99/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.097-39.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 100/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.100-31.

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 101/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa u -
lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi nhe -
i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa -
re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.101-31.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 102/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.102-30.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 103/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.103-40.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 104/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.108-13.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 105/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -

u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.109-51.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 106/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.113-30. 

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 107/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.116-18. 

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 108/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên -
cia a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do
João Pa u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Wal ter Pi nhe i ro, PT/BA, na Con fis são Mis ta des ti na -
da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.118-30.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 109/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên -
cia a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do
João Pa u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Antô nio Pal loc ci, PT/SP, na Co mis são Mis ta des ti na -
da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.126-11. 

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 110/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Pal -
loc ci, PT/SP, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.128-9.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 11/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia
a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Pal -
loc ci, PT/SP, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.129-8.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 112/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Pal -
loc ci, PT/SP, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.131/4.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 113/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.132-44.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 114/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -

nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.134-29.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 115/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.136-37. 

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 116/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Pal -
loc ci, PT/SP na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.137-4.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 117/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên -
cia a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do
João Pa u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Wal ter Pi nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na -
da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.139-65.

Aten ci o sa men te. – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 118/PLEN 

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên -
cia a fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do João
Pa u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter
Pi nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.141-1. 

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.
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OFÍ CIO Nº 119/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do João Pa u lo,
PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer
à Me di da Pro vi só ria nº 2142-1

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 120/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa -
u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi -
nhe i ro, PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.143-32.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro
Lí der do PT.

OFÍCIO Nº 121/PLEN

Bra sí lia, 8 de maio de 2001

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia

a fim de in di car, como ti tu lar, o De pu ta do João Pa u lo,
PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro,
PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer
à Me di da Pro vi só ria nº 2.144. 

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro
Lí der do PT.

O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 
– O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 27
de abril de 2001 e pu bli cou no dia 30 do mes mo mês e 
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 2.144, que ”Abre cré di to
ex tra or di ná rio ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al da 
União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal
e do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, no
va lor glo bal de R$ 96.000.000,00, para os fins que es -
pe ci fi ca“.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, e da Re so lu ção nº 2/2000-CN, fica as sim
cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa -
re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Iris Re zen de
José Alen car Amir Lan do

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Bel lo Par ga Ro meu Tuma

Blo co (PSDB/PPB)

Ser gio Ma cha do Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PPS)

José Edu ar do Du tra Pa u lo Har tung

PSB

Ade mir Andra de Ro ber to Sa tur ni no

*PTB

Arlin do Por to

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Ju tahy Ju ni or  João Alme i da
Ro ber to Jef fer son Ri car do Fer ra ço

Blo co (PFL/PST)

Ino cên cio Oli ve i ra Aris ton Andra de
Abe lar do Lu pi on  Expe di to Jú ni or

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Albé ri co Fi lho

PT

João Pa u lo Alo i zio Mer ca dan te

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

*Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

Dia 8-5-2001 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
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Dia  9-5-2001 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até  5-5-2001 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até – 14-5-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  29-5-2001 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– 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.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª, nos ter mos re gi men -
ta is, a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel, no mo men to opor tu no.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, nos mes mos ter mos, so li ci to a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te V. Exªs
te rão as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, 
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, § 2º, do Re gi men to Inter no. 

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

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
Se na dor Tião Vi a na, por vin te 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 o dia de
hoje para re lem brar ao Se na do Fe de ral e a to dos os
Se na do res que, logo mais, após a Ordem do Dia, ini -
ci a re mos uma eta pa de ci si va de de ba te na Casa, a
res pe i to do pro je to in ti tu la do Re pro du ção Me di ca -
men te Assis ti da. 

Jul go ser um dos mo men tos mais im por tan tes
da vida do Par la men to o de ba te que va mos tra var so -
bre esse as sun to. 

La men to que a gran de ma i o ria da Casa não es -
te ja aten ta à im por tân cia e à gran de res pon sa bi li da de 
que tem na con du ção des sa ma té ria le gis la ti va. Ma té -
ria que tra mi ta des de 1993 den tro do Con gres so Na -
ci o nal, que pas sou ini ci al men te pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos e, em 1997, foi apre sen ta do na for ma de um
ou tro pro je to de lei na que la Casa. Em 1999, sur giu
como um pro je to de au to ria do emi nen te Se na dor Lú -

cio Alcân ta ra, cuja re la to ria foi do Se na dor Ro ber to
Re quião.

Acre di to que o pro je to seja de ex tra or di ná ria im -
por tân cia para o Con gres so Na ci o nal e para a so ci e -
da de bra si le i ra, em fun ção de que, atu al men te, o ho -
mem está en vol vi do num pro ces so de ma nu se io que,
até há pou cos anos – eu di ria, até há pou cos me ses -,
se ria con si de ra do um mis té rio; um ma nu se io cuja
con se qüên cia se ria exa ta men te o DNA. 

O pro je to de re pro du ção as sis ti da não é, sim -
ples men te, nos dias de hoje, uma com po si ção do es -
per ma to zói de com o óvu lo, re dun dan do num em -
brião, mas, sim, o ma nu se io de uma es tru tu ra ge né ti -
ca, par te do DNA hu ma no. E, hoje, sem uma le gis la -
ção em vi gor, sem uma de ter mi na ção cla ra, do pon to
de vis ta mo ral, do pon to de vis ta éti co, do pon to de
vis ta ju rí di co, do pon to de vis ta cul tu ral, sem um de ba -
te am plo e pro fun do so bre o tema, o Bra sil se ar vo ra o 
di re i to de ser o País mais avan ça do em ma té ria de re -
pro du ção as sis ti da. 

A re vis ta Veja, na úl ti ma se ma na, no seu úl ti mo
exem plar, trou xe um tra ba lho jor na lís ti co ex tra or di ná -
rio, da jor na lis ta Ga bri e la Bu i tor Ca rel li, que, em mais
de seis pá gi nas, abor da o as sun to. 

Eu di ria que é as sus ta dor o tes te mu nho que
pude ter – e acre di to que gran de par te da co mu ni da -
de ci en tí fi ca bra si le i ra tam bém – so bre essa ma té ria,
apre sen ta da pela re vis ta Veja. 

Esta mos aqui pro mo ven do um de ba te no Se na -
do Fe de ral so bre os trans gê ni cos, por exem plo, onde
já exis te um ou tro so bre mo ra tó ria. Há um re ce io ins -
ta la do na co mu ni da de bra si le i ra, tan to ci en tí fi ca
quan to eco nô mi ca, e tam bém na po pu la ção de uma
ma ne i ra ge ral, em re la ção aos trans gê ni cos. 

A ma té ria da re vis ta apon tou que o Bra sil já pro -
du ziu os seus trans gê ni cos hu ma nos; já pro du ziu os
seus hí bri dos; já faz a per mu ta de DNA de um em -
brião para ou tro; já faz o trans plan te de ci to plas ma,
sem con si de rar, de ma ne i ra ju di ci o sa, de ma ne i ra ri -
gi da men te ci en tí fi ca, que pode es tar al te ran do a es -
tru tu ra gê ni ca, que pode es tar me xen do na es tru tu ra
ge né ti ca sem pre ver as con se qüên ci as. 

Por tan to, o que será des se pro je to, que acom -
pa nha e fica no en tor no do cha ma do pro je to ge no ma,
da qui a 10, 20, 30 ou 40 anos? Qual a res pon sa bi li da -
de me di da hoje pela co mu ni da de ci en tí fi ca que atua
na área de re pro du ção as sis ti da, em re la ção à con se -
qüên cia des se ma nu se io com ma te ri al hu ma no, na -
qui lo que é a es sên cia da nos sa vida, que são exa ta -
men te o nos so có di go ge né ti co e o DNA? 
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A res pon sa bi li da de do Bra sil com re la ção a
essa ma té ria é pro fun da. Pos so até di zer que o Go -
ver no bra si le i ro tem sido omis so em re la ção ao de ba -
te da re pro du ção as sis ti da. Os pa í ses, de um modo
ge ral, tra tam des sa ma té ria des de 1963. 

Nos Esta dos Uni dos, al guns Esta dos apre sen -
ta ram ma ni fes ta ções de le gis la ção ou de con du ção
da ma té ria so bre re pro du ção as sis ti da. Em 1985, o
tema foi as sun to no con gres so na ci o nal ame ri ca no e
pas sou três anos sen do de ba ti do por uma co mis são,
para po der ser elu ci da do como um pro je to de lei, que,
mes mo as sim, teve as suas li mi ta ções. Em 1984, o
Bra sil apre sen tou à so ci e da de o pri me i ro bebê de
pro ve ta e, até hoje, não tem uma le gis la ção que es ta -
be le ça re gras, nor mas bem cla ras a res pe i to do as -
sun to. Esta mos ain da à mer cê de uma de ci são, de
uma nor ma téc ni ca do Con se lho Fe de ral de Me di ci -
na, cha ma da 1.358, de 1993, que es ta be le ce al gu -
mas re gras e al gu mas de ci sões obre o tema.

Entre ga mos, uma de ci são tão com ple xa, que
en vol ve o ser hu ma no, na sua es sên cia, no seu có di -
go ge né ti co, a uma nor ma que está ro tu la da de mo ral -
men te in cor re ta, por que é apre sen ta da pelo Con se -
lho Fe de ral de Me di ci na, am pa ra da, em tese, na es -
tru tu ra ju rí di ca na ci o nal; am pa ra da em todo o com po -
nen te mo ral, re li gi o so e éti co do Bra sil. Fi ca mos à
mer cê de uma con se qüên cia im pre vi sí vel.

Vale lem brar que o Bra sil é o País mais avan ça -
do do Mun do em ter mos de pes qui sa em re pro du ção
as sis ti da. Sem me dir mos de modo al gum as con se -
qüên ci as, es ta mos tor nan do hí bri da a com po si ção de 
um em brião, re a li zan do o trans plan te de ci to plas ma
e, com mo di fi ca ções ge né ti cas, trans for man do uma
cé lu la da pele hu ma na em um óvu lo pron to para ser
vi a bi li za do na re pro du ção e for ma ção do em brião. 

Vol tan do um pou co na His tó ria, lem -
brar-nos-emos do Tri bu nal de Nu rem berg, que nos
mos trou o na zis mo uti li zan do a pes qui sa hu ma na de
ma ne i ra des va i ra da, in con se qüen te e ir res pon sá vel,
com to das as trans gres sões mo ra is e éti cas, e le vou à 
cas sa ção de pro fis si o na is de sa ú de.

O Bra sil está me xen do no que há de mais sa gra -
do na vida – o ge no ma, o gen hu ma no, a es tru tu ra do
DNA – de uma ma ne i ra pre ci pi ta da, mo vi do por ra -
zões eco nô mi cas. No País, já es tão es ta be le ci das
cen to e trin ta clí ni cas que ma nu se i am óvu los e es per -
ma to zói des, e, con se qüen te men te, in ter fe rem no
DNA hu ma no. O Po der Pú bli co fi cou à par te, de i xan -
do essa si tu a ção à mar gem de um de ba te pri o ri tá rio,
e só co nhe ce re mos suas con se qüên ci as da qui a vin -
te, trin ta ou qua ren ta anos. Espe ro, sin ce ra men te,

que o pre ço des sa ati tu de pos sa ser re ver ti do de ma -
ne i ra ime di a ta e que o Con gres so Na ci o nal sa i ba con -
fe rir a ce le ri da de de vi da, opor tu na e ime di a ta que a
gra vi da de do as sun to me re ce.

Para ex por a si tu a ção que vi ve mos, com pa ra rei
os pro je tos de lei apre sen ta dos no Con gres so Na ci o -
nal.

Em 1993, a re pro du ção as sis ti da ti nha como pú -
bli co alvo mu lhe res ou ca sa is in fér te is; a clo na gem
ain da não era men ci o na da; o con sen ti men to para se
pro ce der à re pro du ção as sis ti da ne ces si ta va de au to -
ri za ção da mu lher e do côn ju ge; a trans fe rên cia era de 
no má xi mo qua tro em briões por ten ta ti va; o des car te
de em briões era pro i bi do; a re du ção em bri o ná ria era
pro i bi da; a pes qui sa com em briões era pro i bi da; a do -
a ção de em briões fi ca va em si gi lo e a co mer ci a li za -
ção era pro i bi da.

Em 1997, o pú bli co alvo eram mu lhe res ou ca sa -
is in fér te is; a clo na gem era pro i bi da; o con sen ti men to
era so men te da mu lher; a trans fe rên cia de em briões
era de no má xi mo qua tro por ten ta ti va; o des car te de
em briões era per mi ti do após cin co anos; a re du ção
em bri o ná ria era per mi ti da em caso de ris co de vida
da ges tan te; a do a ção fi ca va em si gi lo e a co mer ci a li -
za ção era pro i bi da.

Em 1999, com o pro je to do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, o pú bli co alvo era a mu lher ca sa da em ida -
de re pro du ti va; a clo na gem não era men ci o na da; ha -
via a ne ces si da de de au to ri za ção da mu lher e do côn -
ju ge; a trans fe rên cia de em briões era de no má xi mo
três por ten ta ti va; o des car te de em briões era pro i bi -
do; a re du ção em bri o ná ria era per mi ti da em caso de
ris co de vida da ges tan te, ape nas, e a pes qui sa com
em briões não era men ci o na da. A do a ção era es ta be -
le ci da com a pos si bi li da de de que bra de si gi lo e a co -
mer ci a li za ção era pro i bi da.

Sr. Pre si den te, no País há oito mi lhões de pes -
so as com di fi cul da des de re pro du ção na tu ral que po -
dem ter aces so a es sas téc ni cas e já nas ce ram sete
mil cri an ças pelo mé to do ar ti fi ci al. Há vin te mil em -
briões con ge la dos e não te mos lei para di zer o que se
fa zer com eles. Exis tem pes qui sas com em briões,
ins ta la das à re ve lia da lei, de hi bri di za ção de DNA
para cri a ção de trans gê ni cos hu ma nos. Óvu los ar ti fi -
ci a is es tão sen do cri a dos e o des con ge la men to des -
sas cé lu las está sen do usa do, em bo ra se sa i ba, ci en -
ti fi ca men te, que esse pro ces so ca u sa le sões ir re ver -
sí ve is que in vi a bi li zam a im plan ta ção dos óvu los no
úte ro ma ter no. Então, es ta mos brin can do de Deus.

A co mu ni da de bra si le i ra que tra ba lha no se tor,
de uma ma ne i ra ge ral, não con se guiu leis que a am -
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pa rem e as au to ri da des ci en tí fi cas en vol vi das nas
pes qui sas não têm uma nor ma le gal que as pro te ja.
Ao mes mo tem po, al guns apro ve i tam e fa zem a brin -
ca de i ra de Deus: que rem me xer na es sên cia da vida;
es tão ma ni pu lan do o DNA hu ma no. Com isso, di mi -
nu iu-se o nú me ro de ado ções. So men te nos or fa na -
tos do Esta do de São Pa u lo, não bas tas se a re je i ção
na tu ral que so frem as cri an ças com mais de qua tro
anos de ida de, hou ve uma re du ção de 20% nos pro -
ces sos de ado ção.

Tra ta-se de uma si tu a ção ab so lu ta men te de li ca -
da e gra ve que será de ba ti da na Co mis são de Assun -
tos So ci a is, com a pre sen ça de pen sa do res de re no -
me do cam po da bi oé ti ca, como a Drª Eli a ne de Aze -
ve do, da Uni ver si da de Esta du al de Fe i ra de San ta na,
na Ba hia; a Drª Dé bo ra Di niz, Dou to ra em Antro po lo -
gia pela Uni ver si da de de Bra sí lia; di ver sos ou tros
pen sa do res de ori gem re li gi o sa e aca dê mi ca que re -
pre sen tam as pes so as en vol vi das com a re pro du ção
hu ma na, e o Con se lho Fe de ral de Me di ci na, o úni co
que teve a ou sa dia de as su mir uma po si ção ime di a ta
de res pon sa bi li da de so bre o as sun to. No en tan to, no
Con gres so Na ci o nal ain da não en con tra mos cla re za
e sen si bi li da de para a im por tân cia e a emer gên cia
des se pro je to de lei.

O Go ver no Fe de ral de ve ria as su mir a res pon sa -
bi li da de até mes mo da qui lo que não gos ta ría mos de
de fen der de ma ne i ra al gu ma, que é a me di da pro vi só -
ria. Enquan to essa ma té ria não é le va da adi an te, po -
de ría mos es ta be le cer uma es pé cie de pac to para li -
mi tar as ações das em pre sas que tra ba lham com
pes qui sa que en vol va ma te ri al hu ma no, a fim de que
pu dés se mos ter a de vi da con se qüên cia na hora do
apro ve i ta men to des se pro je to de lei que tra mi ta no
Se na do Fe de ral. Ele já pas sou na Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde teve o mé ri to de
ser dis cu ti do pe los Se na do res Ro ber to Re quião, Ro -
ber to Fre i re e Lú cio Alcân ta ra, mas pen so que ain da
não al can ça mos, no Par la men to e na so ci e da de bra -
si le i ra, a pro fun di da de que o de ba te da ma té ria exi ge,
e cujo re sul ta do, es pe ro sin ce ra men te, seja um bas ta
à ou sa dia in con se qüen te de al guns se to res da ciên -
cia bra si le i ra e a re to ma da do ca mi nho se re no e fir me
da bi oé ti ca, que deve ser o ali cer ce de con du ção des -
se pro ces so.

Não po de mos ima gi nar que o Bra sil ouse ter
uma le gis la ção so bre a ma té ria, que não foi apre sen -
ta da de ma ne i ra in con se qüen te, mais avan ça da do
que a ame ri ca na, a es pa nho la, a do Re i no Uni do, a da 
Fran ça, a da Aus trá lia, a do Ca na dá ou a de di ver sos
pa í ses que ado ta ram uma pos tu ra ex tre ma men te ca -

u te lo sa em re la ção à ma té ria. Se não to mar mos o de -
vi do cu i da do, te re mos uma le gis la ção ex ces si va ou
des ne ces sá ria. 

Exis te um se tor da Aca de mia de Ciên ci as Bra si -
le i ra que está vol ta da para um in ves ti men to que tem
ge ra do bi lhões de re a is. Se pen sás se mos que por
trás de toda a mo vi men ta ção ci en tí fi ca da ma té ria
está lo ca li za do ape nas o in te res se pela vida, por dar
aos pais que têm pro ble mas de fer ti li da de o di re i to a
um fi lho, es ta ría mos mu i to tran qüi los, mas, in fe liz -
men te, as opi niões são mu i to dis tin tas. O pró prio res -
pon sá vel pelo pri me i ro bebê de pro ve ta, Dr. Pe ter
Gre e na way*, afir ma que, in fe liz men te, o tra ba lho com 
re pro du ção de se res hu ma nos trans for ma a vida em
um ne gó cio. Não po de mos de i xar que a nos sa so ci e -
da de pa gue o pre ço de ver trans for ma da em ne gó cio
a bus ca de pais e mães que não pu de ram, ao lon go
dos anos, ter aces so a um fi lho. 

É atí pi co que o in ves ti men to ci en tí fi co na ma té -
ria seja fe i to, qua se que na to ta li da de, pela ini ci a ti va
pri va da, pois a re gra, no Bra sil, é que ele seja re a li za -
do pela ini ci a ti va pú bli ca. Ape nas há pou co tem po al -
gu mas uni ver si da des bra si le i ras e hos pi ta is pú bli cos
têm in ves ti do na aber tu ra des se ca nal para a po pu la -
ção de ba i xa ren da. 

Assim, a ma té ria é de alta com ple xi da de, ex tre -
ma men te de li ca da do pon to de vis ta éti co, mo ral, cul -
tu ral, ju rí di co e re li gi o so. Por tan to, Sr. Pre si den te, es -
pe ro que haja a de vi da res pon sa bi li da de e sen si bi li -
da de dos Srs. Se na do res, para que nós a pos sa mos
con du zir da ma ne i ra mais opor tu na, mais pro ve i to sa
e ágil para aten der mos as ge ra ções fu tu ras. 

Hoje pela ma nhã, em um de ba te com a Drª Ma -
ria Eli a ne de Aze ve do, au to ra do li vro in ti tu la do Di re i to 
de Vir a Ser Após o Nas ci men to, já com pu bli ca ção in -
ter na ci o nal, ela di zia que che ga mos a um pon to, de vi -
do à tec no lo gia, em que uma cri an ça pode ser, ao
mes mo tem po, por ca u sa da re pro du ção ar ti fi ci al, fi -
lha de cin co pais. Isso é mu i to gra ve! Que con se qüên -
ci as psi cos so ci a is ha ve rá para a cri an ça por ter que
con vi ver com essa nova re a li da de? 

Co men tam que a pri me i ra cri an ça de pro ve ta,
no Bra sil, pa gou um alto pre ço, pelo pre con ce i to e
pela ins ta bi li da de como foi tra ta da quan do do aces so
à es co la ou até mes mo a sua co mu ni da de. 

Sr. Pre si den te, o Bra sil, de fato, pre ci sa es tar
aten to a esse pro ble ma, além de ter a mais ab so lu ta
res pon sa bi li da de com o seu con te ú do. As au to ri da -
des go ver na men ta is não po dem con du zir essa ma té -
ria como têm fe i to, fa zen do vis ta gros sa. Não po de -
mos de i xar com o Con se lho Fe de ral de Me di ci na ape -
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nas, como uma en ti da de iso la da, a res pon sa bi li da de
por todo o ar ca bou ço mo ral, cul tu ral, éti co e ju rí di co
que a ma té ria en vol ve. Te mos de dis tin guir as uni da -
des de re pro du ção hu ma na lo ca li za das em hos pi ta is,
em ser vi ços de sa ú de, que têm como in te res se ape -
nas aju dar ca sa is para que pos sam ver um dia um fi -
lho nas cer. Não po de mos mis tu rar os que têm in te -
res se eco nô mi co ape nas com os que têm in te res se
ci en tí fi co e bi oé ti co.

Sr. Pre si den te, faço ao Ple ná rio do Se na do Fe -
de ral um ape lo e so li ci to aos meus co le gas que não
per cam a au diên cia pú bli ca a ser re a li za da hoje, na
Co mis são de Assun tos So ci a is. A au diên cia está di vi -
di da em duas eta pas: a de hoje e a de da qui a al guns
dias, a ser di ri gi da pelo Se na dor Ro meu Tuma. 

No bres Pa res, acre di to ser essa a gran de opor -
tu ni da de para não de i xar mos pas sar como um as sun -

to a mais da Ordem do Dia, como um as sun to a mais
do pro ces so le gis la ti vo um tema que pode com pro -
me ter o fu tu ro do nos so País de ma ne i ra tão as sus ta -
do ra. 

Sr. Pre si den te, esse tema en vol ve a es sên cia da 
vida. De vem por tan to, ser im pe di das as pes so as que
que i ram con ti nu ar a brin car de de u ses. Nos so pro ce -
di men to deve es ta be le cer re gras de bi oé ti ca cla ras. 

Mu i to obri ga do. 

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR TIÃO VIANA EM
SEU PRONUNCIAMENTO, QUE SERÃO
PUBLICADOS, A PEDIDO DO ORADOR,
NOS TERMOS DO ART. 210, DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO
FEDERAL.
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ESTUDO Nº 55, DE 2001

Re fe rên cia: STC nº 200100942

Assun to: Le gis la ção com pa ra da so bre re pro du ção as sis ti da

So li ci tan te: Se na dor Tião Vi a na

1 – Esta dos Uni dos

Em vis ta do ca rá ter fe de ra ti vo dos Esta dos Uni dos, são vá -

ri os os es ta dos que pos su em le gis la ção es pe cí fi ca. A União, por

meio do De par ta men to de Sa ú de, Edu ca ção e Bem-Estar, ela bo -

rou, em 1979, um có di go es pe ci al so bre a ma té ria, cujo ob je ti vo

ma i or é pro te ger a cri an ça con ce bi da ar ti fi ci al men te, in clu si ve

quan to a seus di re i tos.

As le gis la ções re gu la men ta do ras es ta du a is co me ça ram a

ser ado ta das a par tir de 1964, ca rac te ri zan do-se pela uni for mi da de 

no que diz res pe i to à li mi ta ção da in se mi na ção he te ró lo ga a pes so -

as ca sa das.

Em 1974, vin te e cin co es ta dos pro i bi ram ou li mi ta ram a

pes qui sa fe tal.

No iní cio da dé ca da de 80, fo ram apre sen ta das vá ri as pro -

po si ções le gis la ti vas, além de te rem sido cri a das co mis sões de in -

ves ti ga ção so bre a ma ter ni da de de subs ti tu i ção nos le gis la ti vos es -

ta du a is. Em 1985, o Par la men to, es ti mu la do por es tu do e pro po si -

ção da Asso ci a ção Mé di ca Ame ri ca na, ins ti tu ia uma co mis são para 

es tu dar o pro ble ma, cujo re la tó rio, no en tan to, só vi ria a pú bli co em

1988.

Dos 29 es ta dos que ado ta ram le gis la ção re gu la men tan do

as con se qüên ci as da in se mi na ção he te ró lo ga so bre a fi li a ção, 15

pre vê em a ne ces si da de do con sen ti men to do ma ri do fren te ao mé -

di co, que tem res pon sa bi li da de ci vil ab so lu ta, res pon den do por

qual quer dano ou pre ju í zo de cor ren te.

Vin te e cin co es ta dos li mi tam a pes qui sa so bre o em brião,

in clu in do a to ta li da de ou par te das téc ni cas de fe cun da ção in ví tro.

No Esta do de Illi no is, a cus tó dia da cri an ça ori un da de in se -

mi na ção ar ti fi ci al é da pes soa que teve o óvu lo fer ti li za do.

O Esta do da Pen sil vâ nia obri ga o re gis tro de to dos os en vol -

vi dos bem como de to das as in for ma ções re la ti vas ao pro ces so,

como, por exem plo, o nú me ro de óvu los fer ti li za dos e des pre za dos.

Con nec ti cut e Ca li fór nia exi gem que os en vol vi dos no pro -

ces so de pro cri a ção ar ti fi ci al com pro vem, por ates ta do mé di co, sa -

ni da de fí si ca e psi co ló gi ca.

No Alas ca, na Ca li fór nia e no Ha vai, no caso de bar ri ga de

alu guel, a cri an ça é re gis tra da como fi lha do pai bi o ló gi co e de sua

mu lher, não sen do re co nhe ci do ne nhum di re i to à mãe subs ti tu ta.

Seis es ta dos pro i bem o con ge la men to dos em briões, e ne -

nhu ma le gis la ção li mi ta a do a ção de ga me tas, com ex ce ção de três

es ta dos que a im pe dem para por ta do res de do en ças trans mis sí ve is.

Sete es ta dos pro i bem a do a ção de em briões con ce bi dos in
vivo.

A re mu ne ra ção pe las do a ções não é ex pli ci ta men te pro i bi -

da. No en tan to, leis es ta du a is so bre trans plan tes e do a ções de ór -

gãos se apli cam, por ana lo gia, em dez es ta dos, onde tal re mu ne ra -

ção é pro i bi da, tan to pela ofer ta de ga me tas quan to de em briões.

Não exis tem leis fe de ra is so bre a ma ter ni da de de subs ti tu i -

ção. No en tan to, na ma i o ria dos ca sos, a mãe que dá a luz é con si -

de ra da como mãe da cri an ça, em ra zão do que o ca sal que en co -

men dou a cri an ça de ve rá ado tá-la para re gu la ri zar a pa ter ni da de e

a ma ter ni da de.

A in se mi na ção ar ti fi ci al he te ró lo ga e a ma ter ni da de de subs -

ti tu i ção pro vo cam con se qüên ci as di fe ren tes no es ta be le ci men to da 

fi li a ção: em vin te e oito es ta dos, a lei dis põe que o ma ri do que con -

sen tiu na in se mi na ção da mu lher é o pai le gal, sen do-lhe, por isso,

ve da do ne gar a pa ter ni da de. Em ou tros, no en tan to, a pre sun ção

le gal da pa ter ni da de exis te em fa vor do ma ri do.

2 – Ca na dá

Ape nas duas pro vín ci as – Qu e bec e Yu kon – dis põem de

le gis la ção so bre o as sun to. Ontá rio ado tou uma re so lu ção sem

for ça le gal, ba se a da no Re la tó rio War nock
1
.

––––––––
1Vide item 4 des te es tu do

Por for ça da lei que re gu la men ta a vi gi lân cia sa ni tá ria no

país, no en tan to, o pro ces sa men to e a dis tri bu i ção de sê mem para

fe cun da ção as sis ti da é re gu la men ta do por nor ma de abran gên cia

na ci o nal. Ela con fe re aos mé di cos e aos cen tros de tra ta men to da

fer ti li da de a res pon sa bi li da de so bre todo o pro ces so.

Cen tros e im por ta do res de sê mem de vem ser re gis tra dos

no Mi nis té rio da Sa ú de (He alth Ca na da). A mes ma exi gên cia se faz 

sem pre que o do a dor não é o ma ri do ou o par ce i ro se xu al da mu -

lher re cep to ra.

A par tir de mar ço de 2000, por de li be ra ção do Par la men to,

en trou em vi gor uma re gu la men ta ção da Ca na di an Fer ti lity and

Adro logy So ci ety (CFAS), de no mi na da CFAS 2000 Gu i de li ne for

The ra pe u tic Do nor Inse mi na ti on. Esse re gu la men to am pli ou os cri -

té ri os para ex clu são de do a do res, exi gin do, en tre ou tros, a re a li za -

ção de tes tes la bo ra to ri a is de alta sen si bi li da de para de tec ção de

do en ças in fec ci o sas.

3 – Fran ça

Di fe ren te men te de ou tros pa í ses – como a Espa nha e a

Su é cia, por exem plo – que con si de ra ram de se já vel a exis tên cia

de uma le gis la ção so bre a ma té ria, a Fran ça op tou por não re gu -

la men tá-la pela via le gal. Isso se de veu, prin ci pal men te, em vis ta

não ape nas do ace le ra do avan ço tec no ló gi co da área, como tam -

bém da su fi ciên cia dos me ca nis mos de con tro le exis ten tes, en tre

os qua is os co mi tês de éti ca das ins ti tu i ções, o có di go de de on to -

lo gia mé di ca e as nor mas de boas prá ti cas da in dús tria.

Isso con tri bui para a exis tên cia de uma ati tu de vo lun tá ria de re -

ser va fren te à pos si bi li da de de en qua dra men to ju rí di co das prá ti cas.

De ze nas de pro po si ções le gis la ti vas fo ram apre sen ta das,

mas não pros pe ra ram. Enquan to isso, os con fli tos e li tí gi os le va dos
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à Jus ti ça es tão ge ran do ju ris pru dên cia e são, cada vez mais, re sol -

vi dos por ne go ci a ção me di a da en tre as par tes.

Por ou tro lado, um ver da de i ro có di go de con du tas foi sen do

cons tru í do atra vés dos anos pela prá ti ca dos cen tros mé di cos e

suas co mis sões de éti ca, que, na au sên cia de leis, for mu la ram e

es ta be le ce ram uma sé rie de prin cí pi os ou nor mas que têm sido

ado ta das e que fo ram in clu í das nas pro po si ções le gis la ti vas que

tra mi tam atu al men te.

Essas nor mas ou prin cí pi os con tem plam: a gra tu i da de da

do a ção, a exi gên cia da pré via pa ter ni da de do do a dor, a no ção de

do a ção do ca sal fér til ao ca sal es té ril e o ano ni ma to dos do a do res.

O caso fran cês re pre sen ta uma ex ce ção no con ti nen te eu ro -

peu, na me di da em que a pre va lên cia de uma éti ca – es ta be le ci da

pe los cen tros mé di cos en vol vi dos com a ques tão e hoje re co nhe ci -

da em ní vel na ci o nal pe los seus bons re sul ta dos – tem di fi cul ta do a

in ge rên cia de mo de los le gis la ti vos con si de ra dos ora ex ces si vos,

ora per fe i ta men te dis pen sá ve is.

4 – Ingla ter ra

Em 1984, o par la men to bri tâ ni co ins ti tu iu uma co mis são

para ana li sar os pro ble mas ori un dos das pro cri a ções ar ti fi ci a is e

pro por me di das ade qua das, o que re al men te veio a acon te cer².

Em 1990, lei fe de ral (Hu man Fer ti li za ti on and Embri o logy

Act) atri bu iu ao Hu man Fer ti li za ti on and Embri o logy Aut ho rity

(HFEA) com pe tên cia para re gu la men tar os cen tros de tra ta men to

da in fer ti li da de, a do a ção, os ser vi ços de cri o pre ser va ção e a pes -

qui sa com em briões hu ma nos.

Na que le país, os cen tros mé di cos que pra ti cam a fer ti li za -

ção ar ti fi ci al só po dem atu ar me di an te li cen ça es pe ci al e de vem se -

guir um es ta tu to de fi ni do e fis ca li za do por or ga nis mo es pe ci fi co do

go ver no.

A do a ção de óvu los e em briões é per mi ti da so men te com li -

cen ça es pe ci al, con fi gu ran do-se como cri me a pres ta ção de in for -

ma ção fal sa para ob ter tal au to ri za ção. É exi gi do ano ni ma to do do -

a dor e do ca sal re cep tor. O re que ri men to do ca sal deve se dar por

ins tru men to es cri to.

O ma te ri al ge né ti co de cada do a dor só pode ser uti li za do

para um má xi mo de dez con cep ções.

É per mi ti da a con ser va ção de em briões In Vi tro, li mi tan -

do-se essa prá ti ca a oito ou nove dias após a ocor rên cia da fer ti li za -

ção, ex clu í do o tem po de con ge la men to.

                
²As con clu sões dos tra ba lhos da co mis são en con tram-se no Re -
la tó rio War nock.

Na ocor rên cia de mor te de um dos côn ju ges cujo ma te ri al

ge né ti co fe cun da do se en con tre cri o pre ser va do, o re ma nes cen te

pode de ci dir o des ti no do mes mo. No caso da mor te de am bos, a

de ci são com pe te à clí ni ca em que se en con tre o em brião. No caso

de in se mi na ção ar ti fi ci al post mor tem do côn ju ge, no en tan to, a

cri an ça as sim ge ra da não tem di re i tos a su ces são.

É per mi ti da a ex pe riên cia com em briões ge ra dos ar ti fi ci al -

men te des de que au to ri za da pe los do a do res, não de ven do se es -

ten der além do es tá gio da pri me i ra di vi são ce lu lar.

O tem po de ar ma ze na men to dos em briões con ge la dos é de, 

no má xi mo, dez anos, ve da da a im plan ta ção de em briões já uti li za -

dos em ex pe riên ci as ci en tí fi cas e a cri a ção de em briões hí bri dos.

A pro du ção ale a tó ria de em briões que não te nha por fim a

im plan ta ção em úte ro de mu lher é ti pi fi ca da como cri me. São tam -

bém cri mi na li za das a trans fe rên cia de em briões para o úte ro de

qual quer ou tro ani mal di ver so da es pé cie hu ma na e a pes qui sa

ten den te a esse fim.

A cri an ça nas ci da por meio de in se mi na ção ar ti fi ci al tem sua 

fi li a ção atri bu í da ao ca sal que a en co men dou, não ca ben do aos do -

a do res qua is quer di re i tos so bre a cri an ça.

O re cru ta men to e o ali ci a men to de mu lhe res para lo ca ção

de úte ro cons ti tui cri me. Os con tra tos re sul tan tes de tais aven ças

não pos su em qual quer va lor le gal.

5 – Itá lia

As fon tes de con sul ta re fe rem-se ape nas à exis tên cia de pro -

po si ções le gis la ti vas do iní cio da dé ca da pas sa da sem in for mar so -

bre seus re sul ta dos.

Tais pro po si ções vi sam pos si bi li tar às pes so as sol te i ras, in -

clu si ve às mu lhe res sem par ce i ros, e aos ca sa is ho mos se xu a is o

aces so à pro cri a ção ar ti fi ci al, ao mes mo tem po em que le gi tí ma a

fa mí lia como lu gar na tu ral de nas ci men to dos fi lhos.

6 – Espa nha

A uti li za ção de téc ni cas de pro cri a ção ar ti fi ci al só é per mi -

ti da para so lu ci o nar pro ble mas de es te ri li da de hu ma na e ape nas

quan do ou tros mé to dos te nham se mos tra dos ab so lu ta men te ine -

fi ca zes. Des de que ma i o res, mu lhe res ca sa das, sol te i ras e vi ú vas 

po dem sub me ter-se ao pro ce di men to.

A lei per mi te a re a li za ção de in se mi na ção ar ti fi ci al a ca sa is

não uni dos pelo vín cu lo do ma tri mô nio, sem pre ju í zo de even tu al

ação ju di ci al de re co nhe ci men to de pa ter ni da de.

É exi gi da am pla in for ma ção e acon se lha men to de ca rá ter bi o -

ló gi co, ju rí di co, éti co e eco nô mi co pré vi os ao pro ce di men to, bem

como o re gis tro de ta lha do dos da dos re la ti vos à ope ra ção que, no en -

tan to, são sub me ti dos a obri ga to ri e da de de se gre do pro fis si o nal.

A do a ção de ga me tas e pré-embriões é ca rac te ri za da como

um con tra to gra tu i to, for mal e se cre to, for ma li za do en tre o do a dor e

um cen to au to ri za do. A se le ção do do a dor é com pe tên cia da equi -

pe mé di ca, se gun do cri té ri os pre vis tos em lei.³

A con ser va ção de sê mem e dos pré-embriões ex ce den tes é

per mi ti da em ban cos au to ri za dos por um tem po má xi mo de cin co

anos. A in ter ven ção so bre pré-embriões é per mi ti da com a fi na li da -

de de pre ven ção, di ag nós ti co ou tra ta men to, cum pri dos de ter mi na -

dos re qui si tos.

É pro i bi da a fe cun da ção de óvu los que não se des ti nem a

ou tra fi na li da de que não a pro cri a ção hu ma na.
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A in se mi na ção com ma te ri al de do a dor que não o ma ri do

exi ge o con sen ti men to for mal des te não sen do pos sí vel a pos te ri or

im pug na ção da fi li a ção por qual quer um dos dois. A do a ção de es -

per ma tem ca rá ter anô ni mo, ao am pa ro do se gre do pro fis si o nal do

mé di co. A do a ção de ga me tas é pro i bi da.

3.si mi li tu de fe no tí pi ca e imu no ló gi ca com o ca sal so li ci tan te.

A lei es pa nho la afas tou o re co nhe ci men to da fi li a ção quan -

do do fa le ci men to do ma ri do an tes de que o ma te ri al ge né ti co te -

nha sido im plan ta do no úte ro ma ter no, com ex ce ção da si tu a ção na 

qual hou ve au to rização para a fe cun da ção ar ti fi ci al post mor tem,

que deve se dar no pra zo má xi mo de seis me ses após o fa le ci men to.

Nes se caso, per mi te-se a pro du ção dos efe i tos le ga is que de ri vam

da fi li a ção ma tri mo ni al.

É pro i bido e nulo de ple no di re i to o con tra to que vin cu le a

ges ta ção e a re nún cia de fi li a ção em fa vor de con tra tan tes de alu -

guel de bar ri ga ou de ter ce i ros. A fi li a ção da cri an ça ge ra da por

mães de subs ti tu i ção será de ter mi na da pelo par to. É per mi ti do, no

en tan to, ao pai a pos si bi li da de de re cla ma ção da pa ter ni da de.

Com o ob je ti vo de de ses ti mu lá-la, a lei es pa nho la co lo ca os

ato res en vol vi dos na prá ti ca da ma ter ni da de de subs ti tu i ção em ex -

tre ma vul ne ra bi li da de.

A lei con ce de aos fi lhos o di re i to de ob ter in for ma ções ge ra is 

so bre os do a do res dos ga me tas em pre ga dos na fe cun da ção que

lhes deu ori gem, mas não so bre sua iden ti da de, com ex ce ção de

cir cuns tân ci as ex tra or di ná ri as que com por tem nsco com pro va do

para a vida do fi lho.

O fi lho ori un do de pro cri a ção ar ti fi ci al é em tudo equi pa rá vel

ao fi lho de cor ren te de pro cri a ção na tu ral, O re gis to ci vil não po de rá

con ter ne nhum dado do qual se pos sa in fe rir o ca rá ter da ge ra ção.

Ma ri do e mu lher não po de rão im pug nar a fi li a ção ma tri mo ni al do fi -

lho nas ci do por con se qüên cia de pro cri a ção ar ti fi ci al.

A in ter ven ção so bre o pré-embrião, in vivo ou in vi tro, com

fins di ag nós ti cos ou te ra pêu ti cos, só po de rá ocor rer para de ter mi -

nar sua vi a bi li da de ou di ag nos ti car do en ças he re di tá ri as. A uti li za -

ção de ga me tas para fms de pes qui sa bá si ca ou ex pe ri men tal é

per mi ti da, in clu si ve a que vise a fe cun da ção en tre ga me tas hu ma -

nos e ani ma is. Pro i be-se, no en tan to, a ex pe ri men ta ção em

pré-embriões vi vos. Os pré-embriões abor ta dos po de rão ser ob je to 

de in ves ti ga ção e ex pe ri men ta ção.

7 – Para con clu ir

A le gis la ção dos vá ri os pa í ses so bre pro cri a ção ar ti fi ci al –

ou, como se quer ado tar em nos so país, pro cri a ção me di ca men te 

as sis ti da – é mu i to he te ro gé nea e tem so fri do al te ra ções no tem -

po. A for ma de abor dar a mes mas ques tões di fe re enor me men te

de um país para ou tro.

Enquan to a Fran ça opta por não le gis lar para per mi tir que se 

cons trua pela prá ti ca um có di go éti co e se es cla re ça o en ten di men -

to e os va lo res so ci a is so bre a ques tão, ou tros pa í ses – como a

Espa nha, por exem plo

– to mam ca mi nho ab so lu ta men te di ver so, pro mo ven do uma

re gu la men ta ção de ta lhis ta pela via da le gis la ção fe de ral, como re -

cur so con si de ra do in dis pen sá vel para di ri mir qual quer con ten da

que en vol va pro ces sos de fer ti li za ção ar ti fi ci al.

Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, com seu fe de ra lis -

mo exa cer ba do, op tou por uma ou tra es tra té gia: a de pro du zir, no

ní vel fe de ral, ape nas có di gos de con du ta, no âm bi to do se tor sa ú -

de, de i xan do para os en tes fe de ra dos a pro po si ção e im ple men ta -

ção de le gis la ção so bre a ma té ria, o que per mi te que aque le país

te nha uma ver da de i ra col cha de re ta lhos le gis la ti va so bre a ma té -

ria. Ca na dá e Aus trá lia se guem o mes mo pa drão, com cada es ta do

ela bo ran do e pro mul gan do sua pró pria le gis la ção.

Alguns pon tos, no en tan to, são co muns a to das as le gis la -

ções es tu da das:

1 – a per mis são da fer ti li za ção me di ca men te as sis ti da com

sê mem do ma ri do ou com pa nhe i ro;

2 – a ne ces si da de de au to ri za ção do ma ri do, no caso de mu -

lher ca sa da, para a fer ti li za ção he te ró lo ga;

3 – re gis tro da cri an ça re sul tan te como fi lha do ca sal, não re -

ca in do so bre o do a dor qual quer di re i to ou obri ga ção;

4 – ano ni ma to do do a dor de sê mem;

5 – a pro i bi ção do co mér cio de em briões hu ma nos;

6 – a pro i bi ção de trans plan te de em brião hu ma no para o

úte ro de ou tro ani mal e do seu uso para clo na gem.

Ou tros te mas pos su em tra ta men to bas tan te he te ro gê neo,

en tre eles:

1 – a au to ri za ção para o fun ci o na men to dos cen tros mé di -

cos e seus es ta tu tos;

2 – pra zo de con ser va ção do em brião;

3 – a re gu la men ta ção da ma ter ni da de subs ti tu ta (bar ri ga de

alu guel) e dos seus efe i tos le ga is.

Con sul to ria Le gis la ti va, 4 de maio de 2001. – Luiz Car los
Pe li za ri Ro me ro,  Con sul tor Le gis la ti vo.

Fon tes uti li za das nes te es tu do:

1.  SCARPARO, M. Fer ti li za ção as sis ti da: ques tão aber ta:

as pec tos ci en tí fi cos e le ga is. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se Uni ver si tá -

ria, 1991, 189 p.

2. LEITE, E. O. Pro cri a ções ar ti fi ci a is e o di re i to: as pec tos

mé di cos, re li gi o sos, psi co ló gi cos, éti cos e ju rí di cos). São Pa u lo:

Edi to ra Re vis ta dos Tri bu na is, 1995, 479 p.

3. RAFFUL, A. C. A re pro du ção ar ti fi ci al e os di re i tos da per -

so na li da de. São Pa u lo: The mis Li vra ria e Edi to ra, 2000. 245 p.

4. HEALTH CANADA Infor ma ti on Back groun der.

http://www.hc-sc.ca

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 Si que i ra
Cam pos, por per mu ta com o Se na dor Edi son Lo bão.
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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, an -
tes de en trar di re ta men te no tema que me traz hoje a
esta tri bu na, que ro – em fun ção do pro nun ci a men to
que re a li zei na tar de de on tem – pa ra be ni zar o Pre si -
den te da Re pú bli ca por ter tido a sen si bi li da de de
ado tar uma po si ção sem le var em con si de ra ção su -
ges tões e es tu dos que lhe fo ram apre sen ta dos que
con ti nham a in fe liz idéia de ta xar ou mul tar os con su -
mi do res de ener gia elé tri ca. 

Sr. Pre si den te, ape lei, on tem, des ta tri bu na, a
Sua Exce lên cia, para que, ao pa tro ci nar hoje a re u -
nião do Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca, ti -
ves se como es tra té gia es ten der be ne fí ci os àque les
que es tão eco no mi zan do ener gia, e não vi es se a pe -
na li zar o con su mi dor, prin ci pal men te o de ba i xa ren -
da, que já não pode mais ser sub me ti do a sa cri fí cio.

A no tí cia foi al vis sa re i ra! Acho que o Pre si den te
da Re pú bli ca fez a op ção cor re ta. É Sua Exce lên cia,
Sr. Pre si den te, que tem o ônus e a res pon sa bi li da de
de uma de ci são que é po lí ti ca, sim, mas que en vol ve
as pec tos emi nen te men te téc ni cos. Estão equi vo ca -
dos, a meu ver, aque les que pro pu se ram a Sua Exce -
lên cia a co bran ça de mul ta.

O Bra sil cer ta men te vai se can sar des se as sun -
to, que ain da será mu i to de ba ti do. 

Re cen te men te, o Se na dor Pa u lo Har tung, que
vejo aqui da tri bu na, par ti ci pou de uma sa ba ti na de
dois mem bros in di ca dos para a Ane el, onde S. Exª fez 
im por tan tes co lo ca ções. S. Exª ana li sou a fal ta de in -
ves ti men tos, a prin ci pal ra zão. 

Se na dor Pa u lo Har tung, que ro di zer a V. Exª
que, in clu si ve, va lho-me de uma ex pres são uti li za da
por V. Exª na que le en con tro: ”Não va mos cul par São
Pe dro.“ 

A ques tão é ou tra. Ela está re ves ti da de ou tras
ca rac te rís ti cas e de ou tras fa lên ci as, an te ri o res e
mais iden ti fi ca das com o foco do pro ble ma do que a
fal ta de chu vas. É, prin ci pal men te, a fal ta de in ves ti -
men tos a ra zão. Isso é uma re a li da de. V. Exª e eu, jun -
ta men te com ou tros Srs. Se na do res, na que la sa ba ti -
na, ti ve mos opor tu ni da de de ou vir e de dis cu tir um
pou co o pa pel da Ane el. Eu es ta va ex tre ma men te
pre o cu pa do, Se na dor Pa u lo Har tung, por que exa ta -
men te hoje re a li za-se a re u nião do Con se lho Na ci o -
nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca. 

Eu es ta va pre o cu pa do por que a co mis são no -
me a da pelo Pre si den te da Re pú bli ca para pro ce der,
para pro mo ver os es tu dos, aca bou por en con trar,
den tre to das as es tra té gi as – den tre vá ri as e não ape -

nas uma –, a mul ta. E após aná li ses fe i tas pelo Idec,
pe los Pro cons, por tri bu ta ris tas e ju ris tas de todo o
País, to dos es ses ór gãos e pro fis si o na is avi sa ram
que iri am en ve re dar por uma ba ta lha ju rí di ca sem
pre ce den tes, por que, afi nal de con tas, como es ta va
fe i ta a pro pos ta, 73% dos con su mi do res, prin ci pal -
men te os re si den ci a is, de ba i xa ren da, es ta ri am sub -
me ti dos a essa pe na li za ção – mul ta, taxa ou qual quer 
ou tra de no mi na ção que se que i ra dar. 

Ha via in clu si ve, Se na dor Pa u lo Har tung, aque -
les que es ta vam an te ven do a pos si bi li da de de in gres -
sar mos em uma ou tra CPMF, des ta vez pe na li zan do
aque les que não têm mais o que nem como eco no mi -
zar, por que di an te da es cas sez de re cur sos e da fal ta
de in ser ção no mer ca do de tra ba lho são con su mi do -
res pre des ti na dos a não con su mir. Mul tar quem, en -
tão? Os con su mi do res re si den ci a is, que cons ti tu em
25% do to tal e têm, em sua ma i o ria, ba i xa ren da? Ou,
quem sabe, os 42% de con su mi do res da in dús tria?
Ou os 19% do co mér cio? Enfim, o pro ble ma é gra ve!
E ele não é um pro ble ma de uma se ma na ou des te
mês. O pro ble ma é ma i or. 

De qual quer sor te, fez bem o Pre si den te da Re -
pú bli ca, que, an te ci pan do-se à de ci são que, hoje, iria
aco lher ou ado tar o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca
Ener gé ti ca, pro nun ci ou uma pa la vra po lí ti ca, mais
for te do que a de ci são téc ni ca a ser por ven tu ra to ma -
da pela co mis são. 

Fi quei sa tis fe i to, Se na dor Pa u lo Har tung, por -
que já ouvi nes te ple ná rio que tal vez o prin ci pal re sul -
ta do de todo o nos so tra ba lho, do qual o ple ná rio é
ape nas uma pe que na par te, se ria a pro li fe ra ção de
áca ros por de ba i xo des tes ta pe tes azu is tão bo ni tos e 
tão ad mi ra dos pela po pu la ção bra si le i ra. 

Ontem, fi quei com a sen sa ção, Se na dor Pa u lo
Har tung, de que a tese de V. Exª foi vi to ri o sa, de que a 
nos sa tese é vi to ri o sa. Po de mos dis cu tir em que grau
va mos ace i tar a par ti ci pa ção do ca pi tal pri va do; se ele 
é im por tan te, se não é; se é bem-vindo ou não na
cons tru ção de usi nas hi dre lé tri cas. Eu, par ti cu lar -
men te, pre fi ro ver o ca pi tal pri va do atra í do para a
cons tru ção de usi nas hi dre lé tri cas do que vê-lo to mar
con ta de uma usi na hi dre lé tri ca já pron ta. 

Então, te mos mu i to o que dis cu tir e de ba ter. E
to dos nós – prin ci pal men te o con su mi dor bra si le i ro –
ti ve mos uma vi tó ria on tem, por que o Pre si den te já
pen sa em uma al ter na ti va que ve nha a, gra da ti va -
men te, pro mo ver des con tos para aque les que, efe ti -
va men te, con si gam eco no mi zar.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – V. Exª
me per mi te um apar te?
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, as so cio-me às pa la -
vras de V. Exª. Mais do que às pa la vras, as so cio-me
às re fle xões que V. Exª fez no dia de on tem e que, de
cer ta for ma, está apro fun dan do no dia de hoje. A pri -
me i ra ques tão que res sal to da fala de V. Exª, com a
qual con cor do, é a ati tu de po si ti va do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so ao mu dar a po si ção que se
es ta va for man do no in te ri or do Go ver no. Não ti nha ca -
bi men to o es ta be le ci men to de mul tas, como V. Exª
aca bou de di zer, o que ge ra ria mais um con ten ci o so
ju rí di co em nos so País. Não ti nha ca bi men to tam bém
por que o res pon sá vel pela si tu a ção atu al é o po der
pú bli co. Infor ma ago ra o Tem po Real que o
ex-Presidente Ita mar Fran co de sa fia o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so a de ba ter essa si tu a ção, 
para fi car mos sa ben do quem é o cul pa do. Bas ta pe -
gar mos os nú me ros e ob ser va re mos que as omis -
sões são an ti gas e se apro fun da ram du ran te o atu al
Go ver no. No en tan to, mais im por tan te do que de ter -
mi nar o cul pa do – e, se gu ra men te, não é São Pe dro
–, é a cons tru ção de um con jun to de pro pos tas de
ações de go ver no para que um pro ble ma gra ve como
esse, que já está afe tan do a po pu la ção, e afe ta rá ain -
da mais, que vai atin gir o sis te ma pro du ti vo bra si le i ro,
não acon te ça no va men te nos pró xi mos anos. Há al -
gu mas ques tões com as qua is que ro con tri bu ir para o
pro nun ci a men to de V. Exª. A pri me i ra diz res pe i to à
pri va ti za ção do se tor elé tri co. Não sou con tra a pre -
sen ça do ca pi tal pri va do nes se se tor, mas a mo de la -
gem pre ci sa ser re dis cu ti da. Para mim, está cla ro que
ven der ati vo ve lho, com o pou co di nhe i ro que te mos
no mer ca do na ci o nal e in ter na ci o nal, é um equí vo co.
O pou co di nhe i ro de que dis po mos deve ser di re ci o -
na do para a cons tru ção de no vas ge ra do ras e para a
am pli a ção da ma lha de dis tri bu i ção, de trans mis são
de ener gia exis ten te no País. A se gun da ques tão re fe -
re-se às ter me lé tri cas. Há um pro je to di re ci o na do ao
se tor que está há dois anos en ga ve ta do. No Go ver no,
há dú vi das so bre a for ma de fa zer o trans por te e de
acer tar o pre ço do gás na tu ral, par ti cu lar men te do
gás que vem da Bo lí via, mas tam bém do gás pro du zi -
do pela Pe tro bras. Tra ta-se de algo que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so de ve ria tra zer à opi nião
pú bli ca para po der de ci dir. Essa con tro vér sia já exis te
há dois anos e pre ci sa mos que ela seja re sol vi da.
Uma ter me lé tri ca é mon ta da mais ra pi da men te no lo -
cal da de man da por con su mo, ou seja, o in ves ti men to
em trans mis são de ener gia é mu i to me nor. Essa é

uma ques tão im por tan tís si ma. E a ou tra ques tão tem
re la ção com uma sé rie de de ci sões equi vo ca das, to -
ma das para as es ta ta is exis ten tes, como foi o caso de 
Fur nas, de pro i bi ção de no vos in ves ti men tos. Para
Fur nas, o CND já le van tou essa pro i bi ção – que pre ci -
sa ser le van ta da para todo o se tor. Esta mos no mo -
men to de in ves tir para ge rar mais ener gia e para que
a trans mis são seja fe i ta. Por úl ti mo, pen so que o
BNDES pode cum prir um pa pel mu i to im por tan te, fi -
nan ci an do o apro ve i ta men to das pe que nas que das
d’água exis ten tes no País. Não sei se foi V. Exª quem
dis se, ou se foi o Dr. Abdo, no dia da sa ba ti na dos
dois mem bros da Ane el, que ain da te mos um po ten ci -
al hi dre lé tri co de mais ou me nos 70% a ser ex plo ra do, 
do qual uma par te im por tan te é cons ti tu í da por pe -
que nas que das d’água. Esse re ce i tuá rio e ou tros que
es tão sen do apre sen ta dos nos úl ti mos dois, três
anos, por aca dê mi cos e es tu di o sos do se tor, o Go ver -
no de ve ria usar, para sair de vez do imo bi lis mo. O
Pre si den te to mou uma ati tu de lou vá vel, on tem, em
uma ques tão cen tral para o País. Ou tras ati tu des pre -
ci sam ser to ma das, se não, quan do co me çar o pro -
ces so de apa gar a luz aqui e aco lá, a si tu a ção po lí ti ca
do Go ver no se agra va rá mu i to mais do que se agra -
vou com qual quer des sas de nún ci as que es tão hoje
no no ti ciá rio na ci o nal. Isso é o que de ve mos fa zer
nes te mo men to. Te nho de fen di do, e V. Exª sabe dis -
so, a apu ra ção das de nún ci as e a pu ni ção dos res -
pon sá ve is pela vi o la ção do pa i nel. Esta Casa não
pode fi car pa ra da, por que o Bra sil não está pa ra do, o
povo ne ces si ta que o Par la men to fun ci o ne. So li da ri -
zo-me com V. Exª por ter as so ma do à tri bu na on tem e 
vol ta do hoje para tra tar de um as sun to que tem a ver
com a vida da po pu la ção, com o de sen vol vi men to e a
pro du ção na ci o nal. Pa ra béns a V. Exª. 

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço a V. Exª pelo apar te, que in cor po ro ao 
meu pro nun ci a men to. V. Exª traz a ex pe riên cia de
uma ges tão mu ni ci pal mu i to co me mo ra da pelo povo
de Vi tó ria, em seu Esta do, as sim como a pas sa gem
pelo BNDES e o seu de sem pe nho nes ta Casa. Esti -
ve mos jun tos na Câ ma ra dos De pu ta dos e vol ta mos a 
nos en con trar aqui no Se na do da Re pú bli ca.

Con fes so – e co men ta va isso hoje com o Se na -
dor Pa u lo Sou to – que to dos nós, que fo mos ele i tos
por aque la ava lan che de vo tos, cer ta men te não es pe -
rá va mos vi ver este mo men to que o Se na do está vi -
ven do. Mas não de i xa de ser im por tan te, Se na dor Pa -
u lo Har tung, por mais di fí cil que seja. Con cor do com
V. Exª, não há mais como re cu ar. Te mos que vi rar esta 
pá gi na. Mas não de ve mos de i xar – e aí mos tro a mi -
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nha pri me i ra pre o cu pa ção com a par te fi nal do apar te
de V. Exª – que esta Casa seja ce ná rio ape nas des se
lado dos acon te ci men tos na ci o na is.

Um jor na lis ta, meu ami go, cos tu ma va me di zer
que no tí cia so bre uma rua tra duz-se no nú me ro de
atro pe la men tos, ou seja, o que é no tí cia, efe ti va men -
te, é o atro pe la men to, e não aque le que con se gue
atra ves sar a rua. A im pren sa, a meu ver, cum pre o
seu pa pel, não ca ben do aqui re cla ma ções des sa or -
dem. Há pou cos dias, vi um co le ga nos so, de for ma
mu i to apro pri a da e in dig na da, ma ni fes tar-se, em ple -
ná rio, con tra um de ter mi na do mo nu men to, uma es -
cul tu ra, ou algo se me lhan te, fe i to por um dos gran des
no mes da arte, meu ami go pes so al, por quem te nho
gran de ad mi ra ção, o ar tis ta Si ron Fran co. Mas é como 
re cla mar de uma char ge do jor nal O Glo bo ou de ou -
tro jor nal qual quer. Às ve zes, elas são re al men te pe -
sa das, mas sem pre guar dam re la ção com algo que
acon te ceu ou que está acon te cen do. De for ma que
con si de ro le gí ti ma a pre o cu pa ção. Mas não será cri ti -
can do ou re cla man do da im pren sa que re sol ve re mos
esse as sun to. 

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, peço des cul pas por
per tur bar V. Exª mais uma vez.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Em ab so lu to, Se na dor Pa u lo Har tung. 

O Sr. Pa u lo Har tung (Blo co/PPS – ES) – Não
sei se é uma po si ção mu i to cor re ta, mas sou até oti -
mis ta com o que está acon te cen do no Se na do. Pen so
que, quan do pas sar esse epi só dio e olhar mos para
trás, ve re mos que isso tem mu i to a ver com uma sé rie
de mu dan ças que es tão se pro ces san do na vida do
nos so País. Os me i os de co mu ni ca ção, os avan ços
tec no ló gi cos es tão in flu en ci an do a po lí ti ca. E há o re -
ba ti men to, lá e cá. E tudo isso tem um ou tro lado,
como V. Exª já fa lou: to das es sas cri ses tam bém car -
re gam, em seu bojo, enor mes opor tu ni da des. So mos
da sa fra dos no vos Se na do res, so mos um ter ço da re -
pre sen ta ção. Na pró xi ma ele i ção ha ve rá re no va ção
dos ou tros dois ter ços. Será uma opor tu ni da de para
os po lí ti cos que têm as sen to nes ta Casa. Te mos de
nos es for çar para trans for mar es sas opor tu ni da des
em uma ação po lí ti ca me lhor qua li fi ca da. V. Exª está
dan do uma con tri bu i ção, não está olhan do para o
chão, como se fos se um aves truz. Está le van tan do a
ca be ça e ten tan do olhar para a fren te para iden ti fi car
os pro ble mas na ci o na is e ver o que po de rá ser fe i to
pelo nos so País nes te mo men to e no fu tu ro. Mais uma 
vez, as so cio-me ao pro nun ci a men to de V. Exª, que é
mu i to opor tu no no ce ná rio que es ta mos vi ven do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Com cer te za, Se na dor Pa u lo Har tung, para to -
dos nós, em que pese a nos sa in sa tis fa ção com os
acon te ci men tos, nada me lhor do que pas sar por essa 
par te da His tó ria. Che guei a ima gi nar – me di ta va so -
bre isso há pou cos dias – que o pior mo men to, o mo -
men to mais di fí cil que eu atra ves sa ria na mi nha vida
pú bli ca se ria o do im pe ach ment do Pre si den te Fer -
nan do Col lor. Eu es ta va no Con gres so na que la opor -
tu ni da de. Fo ram dias di fí ce is, no vos. Fo ram dias de
de mo cra cia, mas fo ram tam bém dias pe sa dos, de
mu i ta res pon sa bi li da de, e jul guei que não ha ve ria ou -
tro mo men to pior na His tó ria do País. Logo de po is,
veio a cri se do or ça men to den tro do Con gres so, e,
hoje, es ta mos vi ven do es tes mo men tos ter rí ve is.

Não de i xo de ver, tam bém, essa si tu a ção como
uma for ma ”de pas sar este Bra sil a lim po“, como diz o
gran de jor na lis ta Bo ris Ca soy. Este mo men to é pe no -
so para mu i tos de nós que cer ta men te de se jam, cada
um com seu en fo que, esta Casa tra ba lhan do de ou tra
for ma; para nós que, nas Co mis sões, de bru ça mo-nos 
so bre os pa re ce res, dis cu ti mos; para nós que que re -
mos res pe i to pelo man da to que pro cu ra mos exer cer
de for ma dig na, a fim de re tri bu ir mos um pou co da es -
pe ran ça que en con tra mos na que las pes so as hu mil -
des e sim ples que nos aguar dam quan do re gres sa -
mos a nos sos Esta dos.

Sr. Pre si den te, vou para a par te fi nal do meu
pro nun ci a men to, di zen do que, re al men te, o as sun to
era o apro ve i ta men to do nos so po ten ci al hi dre lé tri co,
o peso que, gra ças a Deus, Se na do ra He lo í sa He le -
na, foi re ti ra do dos con su mi do res bra si le i ros. Di an te
da pos si bi li da de do apa gão, da fal ta de ener gia, da
mul ta, o Pre si den te da Re pú bli ca cha mou a si o pro -
ces so e dis se: ”Não, não será im pu ta da mul ta“. Exis -
tia, como dis se bem o Se na dor Pa u lo Har tung, todo
um em ba sa men to téc ni co; es tu dos apon ta vam para
essa di re ção e fo ram o mo ti vo do meu pro nun ci a men -
to na data de on tem. Então, pelo me nos, des se mal,
des se pro ble ma, pen so que o con su mi dor bra si le i ro
fi cou li vre.

Hoje o con su mi dor bra si le i ro, que mu i to se be -
ne fi ci ou do Có di go de De fe sa do Con su mi dor e que
tam bém é ele i tor, efe ti va men te, acom pa nha, com
aten ção, as au diên ci as pú bli cas des ta Casa, os tra ba -
lhos do Se na do da Re pú bli ca. Assim, não vou per der
mais esta opor tu ni da de de fa zer um pe di do aos meus
Pa res. Está tra mi tan do, de sa ne xa do de ou tros pro je -
tos, o pro je to da cri a ção da Co mis são de De fe sa do
Con su mi dor no âm bi to do Se na do Fe de ral. Sr. Pre si -
den te, sin to mu i ta fal ta des se ins tru men to! São mu i -
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tas as ques tões – como a do en va sa men to do GLP, o
gás de co zi nha, so bre a qual es ti ve mos hoje de bru ça -
dos, e a do Se ra sa – pe las qua is o con su mi dor bra si -
le i ro quer es tar den tro do Se na do. Ele já par ti ci pa dos
nos sos tra ba lhos, acom pa nha o que aqui acon te ce,
de ba te, dis cu te.

Este é o mo men to de o Se na do Fe de ral apro var
o pro je to de re so lu ção que cria a Co mis são de De fe sa 
do Con su mi dor nes ta Casa. Po de ría mos tra tar de to -
das es sas ques tões, re a li zar au diên ci as pú bli cas, es -
tre i tar nos sos con ta tos com o Pro con e com to das as
en ti da des que tra ba lham na área do di re i to do con su -
mi dor. Enfim, esta Casa ga nha ria mu i to, pois es ta ria
mu i to mais pró xi ma do povo.

Sr. Pre si den te, mes mo sem ter ido di re ta men te
ao as sun to re la ci o na do ao meu Esta do e à Ama zô nia, 
ob je ti vo prin ci pal do meu pro nun ci a men to, não po de -
ria de i xar de co me mo rar esse ga nho que teve o con -
su mi dor bra si le i ro com a ati tu de to ma da pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca na data de on tem.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Por ces são do Se na dor Edi son Lo bão, con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, do PFL
de Ro ra i ma.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

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, gos ta -
ria, ini ci al men te, an tes de en trar no tema do meu pro -
nun ci a men to, de fa zer um ape lo ao Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, ór gão que se tem ha vi do com mu i ta re ti dão,
co e rên cia e ju ri di ci da de nos seus jul ga men tos, no
sen ti do de que exa mi nas se os pro ces sos, que lá es -
tão há vá ri os anos, de pes so as que fo ram ele i tas e
con de na das pe los Tri bu na is Re gi o na is res pec ti vos,
por abu so de po der eco nô mi co, pro pa gan da ile gal ou
uma sé rie de ou tros fa to res. Só no meu Esta do, há
uma de ze na des ses pro ces sos.

Da tri bu na do Se na do, que ro fa zer esse ape lo, já 
que, no pró xi mo ano, se rão re a li za das ele i ções e há
Par la men ta res e ou tros po lí ti cos sub ju di ce; con de -
na dos pe los Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is, seus pro -
ces sos es tão no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ain da sem 
jul ga men to.

Esse era o tema que gos ta ria de abor dar como
par te ini ci al do meu pro nun ci a men to. Em ou tro mo men -
to, vol ta rei à tri bu na para de ta lhar com da dos essa so li -
ci ta ção que faço ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Sr. Pre si den te, o mo ti vo cen tral do meu dis cur -
so, hoje, é no va men te a Ama zô nia. Há al guns me ses,
o Se na dor Ber nar do Ca bral de nun ci ou a ação de pe -
ru a nos e de guer ri lhe i ros das Farc no Esta do do Acre.
Hou ve uma ação da Po lí cia Fe de ral e do Exér ci to,
mas, ape nas re cen te men te, com a pri são de Fer nan -
di nho Be i ra-Mar na Co lôm bia, cons ta ta mos, de ma -
ne i ra ine quí vo ca, o in ter-relacionamento en tre os nar -
co tra fi can tes da que le país – e, por tan to, do Peru –
com os nar co tra fi can tes bra si le i ros. Sa be-se, ago ra,
de ma ne i ra com pro va da, que o nar co trá fi co do Bra sil
não é uma ilha nes se pro ces so; pelo con trá rio, o nos -
so País está in trin se ca men te li ga do a ele. Até di ria
que exis tem fi gu ras pro e mi nen tes do nar co trá fi co
bra si le i ro atu an do na Co lôm bia. Re pi to: com a pri são
do Fer nan di nho Be i ra-Mar, não há mais con jec tu ras,
nem as pos sí ve is fan ta si as meio as sus ta do ras em re -
la ção à Ama zô nia.

Gos ta ria de tra zer, hoje, mais uma de nún cia, fe i -
ta, ago ra, não por po lí ti cos, nem por ad mi nis tra do res
ou mi li ta res, mas por um ca ci que. Essa ma té ria está
pu bli ca da no jor nal A Crí ti ca, do dia 3 de maio do cor -
ren te:

NAR CO TRA FI CAN TES 
Ca ci que de nun cia in va são 
de pe ru a nos na Ama zô nia

A PF vai re a li zar ain da esta se ma na
uma ope ra ção para in ves ti gar a de nún cia fe -
i ta pe los ín di os da tri bo Asha nin ca.

BRASÍLIA – Gu er ri lhe i ros e nar co tra fi -
can tes pe ru a nos es tão usan do a sel va bra si -
le i ra, no Acre, para le var pas ta-base de co ca í -
na até la bo ra tó ri os de re fi no da Co lôm bia. Os
tra fi can tes abri ram uma es tra da de 80 qui lô -
me tros de ex ten são na re gião de Ma re chal
Tha u ma tur go (AC), lo ca li za da na fron te i ra do
Bra sil com o Peru, para fa ci li tar o trans por te
da dro ga. A uti li za ção do ter ri tó rio bra si le i ro
pe los tra fi can tes foi de nun ci a da à Po lí cia Fe -
de ral pelo Ca ci que Mo i sés Pi an ko, da tri bo
as ha nin ca do rio Anô mea, que em de zem bro
foi in va di da por ma de i re i ros pe ru a nos.

A PF vai ini ci ar, até o fi nal des ta se ma -
na, uma ope ra ção na re gião para in ves ti gar
as de nún ci as dos ín di os, anun ci ou o su pe -
rin ten den te Ney Fer re i ra de Sou za. O Ser vi -
ço de Inte li gên cia da PF in ves ti ga de nún ci as 
de que tra fi can tes do Peru e da Co lôm bia
es ta ri am re cru tan do se rin gue i ros e mo ra do -
res da re gião do Par que Na ci o nal da Ser ra
do Di vi sor (PNSD), onde a al de ia fica lo ca li -
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za da, para trans por tar dro gas no meio da
sel va, em di re ção à Co lôm bia.

Se gun do mo ra do res da re gião, os tra fi -
can tes es ta ri am re cru tan do os se rin gue i ros
para atu a rem como ”mu las“ (trans por ta do -
res de dro ga) me di an te o pa ga men to em dó -
lar, do a ção de ali men tos e rou pas. Em al guns
ca sos, os ”mu las“ se ri am obri ga dos a an dar
150 qui lô me tros de sel va, em ter ri tó rio bra si le -
i ro, para le var a pas ta de co ca í na pro du zi da
no Peru até os car téis da Co lôm bia.

A PF tem in for ma ções de que os tra fi can -
tes que atu am na área es tão for te men te ar ma -
dos. Mo ra do res da re gião re la ta ram a po li ci a is
que eles uti li zam lan ça-gra na das, fu zis AR-15 e
me tra lha do ras du ran te as ope ra ções de trans -
por te de co ca í na no meio da sel va. O ser vi ço
re ser va do da Po lí cia Mi li tar do Acre tam bém co -
lheu in for ma ções idên ti cas com os mo ra do res
da área do Par que da Ser ra do Di vi sor.

Invasão
Em de zem bro do ano pas sa do, agen -

tes da PF, do Exér ci to e da Fun da ção Na ci -
o nal do Índio (Fu nai) re a li za ram uma ope ra -
ção para ex pul sar um gru po de cer ca de
300 ma de i re i ros pe ru a nos que in va diu a
área in dí ge na Cam pa, no rio Amô nea. De
acor do com as li de ran ças in dí ge nas, as in -
va sões co me ça ram há cer ca de dois anos.

Na épo ca, a ope ra ção foi de ter mi na da
pelo Mi nis tro da Jus ti ça, José Gre go ri, após
os ín di os ame a ça rem re a gir à bala caso os
in va so res con ti nu em em suas ter ras. Os ín di -
os es ta vam ar ma dos com ar cos, fle chas e
es pin gar das. A re ser va in va di da tem 87.205
hec ta res e fica lo ca li za da em Ma re chal Tha -
u ma tur go (AC), na di vi sa com o Par que Na ci -
o nal da Ser ra do Di vi sor.

Sr. Pre si den te, te nho re i te ra da men te fe i to es sas 
de nún ci as, des ta tri bu na do Se na do, como é do meu
de ver, como Se na dor da Ama zô nia, como um Se na -
dor que se pre o cu pa efe ti va men te com a so be ra nia
bra si le i ra na que la re gião e, prin ci pal men te, com o
des ca so para com aque la imen sa re gião de fron te i ra
por par te do Go ver no Fe de ral.

Cre io que o que a Po lí cia Fe de ral e o Exér ci to
têm fe i to está além das pos si bi li da des des sas ins ti tu i -
ções, por que a ca rên cia de re cur sos hu ma nos e de
equi pa men tos é imen sa. Exis tem re cur sos nes te País 
para mu i ta co i sa, mas não exis tem re cur sos se quer
para vi gi ar mos ade qua da men te as nos sas fron te i ras.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – V.
Exª me con ce de um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço o apar te do ilus tre Se na dor Jef fer son Pé res.

O Sr. Jef fer son Pé res (Blo co/PDT – AM) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, o epi só dio que V. Exª re la -
ta é sin to má ti co de uma si tu a ção gra ve no in te ri or da
Ama zô nia, prin ci pal men te da Ama zô nia Oci den tal: o
es va zi a men to eco nô mi co, em vir tu de do es go ta men to
do ex tra ti vis mo, e as res tri ções am bi en ta is, às ve zes
ex ces si vas. Sou um am bi en ta lis ta, mas cre io que é
pre ci so ter bom sen so e cri té rio. É pre ci so que isso
seja subs ti tu í do e acom pa nha do por po lí ti cas pú bli cas, 
que não exis tem na Ama zô nia. Vou re la tar um bre ve
fato acon te ci do há al guns me ses no ae ro por to de Bra -
sí lia. Fui con ta ta do por um gru po de con ter râ ne os
meus, do Mu ni cí pio de Ben ja min Cons tant, de sin di ca -
tos de ma de i re i ros, que me di zi am que, na ati vi da de
ma de i re i ra, que já foi mu i to prós pe ra, com a re pres são
fe i ta pelo Iba ma, mu i tas ser ra ri as fe cha ram e mu i tos
ex tra to res fi ca ram sem em pre go. Alguns se de di ca ram
à pes ca; fo ram pes car no rio Ja va ri, que faz fron te i ra
com o Peru. De re pen te, hou ve o co me ço da de mar ca -
ção das ter ras in dí ge nas, e eles fo ram pro i bi dos de
pes car na mar gem bra si le i ra e, as sim, pas sa ram para
a mar gem pe ru a na. Me ses de po is, os pe ru a nos tam -
bém re pri mi ram essa ati vi da de, e eles es ta vam aqui
em Bra sí lia bus can do so lu ção para esse pro ble ma.
Um de les me per gun tou: ”Se na dor, que rem o quê?
Que nos de di que mos ao nar co trá fi co?“. Foi essa a per -
gun ta dra má ti ca a qual eu não sou be dar res pos ta.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço o im por tan te apar te de V. Exª, que, como
bem fri sou, é um am bi en ta lis ta. Mas, com cer te za, V.
Exª é um da que les que não são nem eco ter ro ris tas
nem eco di ta do res. Por tan to, pre o cu pa-se, como um
ama zô ni da, em bus car al ter na ti vas para o de sen vol vi -
men to da Ama zô nia. É pre ci so, prin ci pal men te, que
haja sa í das con cre tas e rá pi das, para que a Ama zô nia
não fi que à mer cê de in va sões pe rió di cas. Se es sas in -
va sões já es tão sen do de nun ci a das pe los ca ci ques – e 
te mos co nhe ci men to de las há mu i to tem po –, é pre ci -
so, efe ti va men te, se o Go ver no Fe de ral não toma ini ci -
a ti vas, que o Se na do co me ce a tomá-las. Pen so que o
Se na do já co me çou a to mar al gu mas ini ci a ti vas,
como, por exem plo, o pro je to de mi nha au to ria – e V. 
Exª o re la tou e apre sen tou um subs ti tu ti vo – que
pre vê a cri a ção de ter ri tó ri os fe de ra is na que la
imen sa fa i xa de fron te i ra do Ama zo nas com a Co -
lôm bia e com o Peru. Tra ta-se de uma for ma de le var a
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pre sen ça do Po der Pú bli co para aque la imen sa re -
gião aban do na da.

Mas é evi den te que ou tras co i sas mais ur gen tes 
têm que ser fe i tas, por que não po de mos as sis tir,
como se es ti vés se mos de cos tas para a Ama zô nia, a
essa en tra da por essa imen sa área ter ri to ri al, que re -
pre sen ta qua se 60% da área do País, sem fa zer mos
nada ou, pelo me nos, sem di zer mos nada. Mas, nes -
se par ti cu lar, te nho que re co nhe cer – e te nho dito isso 
em toda a par te – que a Ban ca da da Ama zô nia tem
fe i to o seu pa pel. To dos os Se na do res da Ama zô nia,
in va ri a vel men te, têm de nun ci a do e re cla ma do pro vi -
dên ci as.

Qu e ro, por tan to, ao en cer rar e re gis trar essa de -
nún cia, Sr. Pre si den te, so li ci tar que ela faça par te in -
te gran te do meu pro nun ci a men to. Ao mes mo tem po,
di ri jo um ape lo não só ao Mi nis tro da Jus ti ça, José
Gre go ri, para que in ten si fi que a ação da Po lí cia Fe de -
ral, dan do-lhe me i os para agir na que la re gião, como
tam bém ao Sr. Mi nis tro da De fe sa, Ge ral do Qu in tão,
para que co lo que mais in ten sa men te a pre sen ça do
Exér ci to e da Ae ro náu ti ca na que las re giões.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Mo za ril do Ca val can -
ti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Embo ra já ti ves se anun ci a do o tér mi no do meu pro -
nun ci a men to, eu não po de ria con cluí-lo sem ou vir o
apar te do Se na dor Ber nar do Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, é opor tu no que V. Exª uti li ze a
tri bu na, por que há tem pos nós, os in te gran tes da
Ban ca da da Ama zô nia, te mos tro ca do idéi as so bre
isso. No ta da men te V. Exª, ao to mar co nhe ci men to da -
que la de nún cia que fiz e que V. Exª re gis trou da tri bu -
na, viu-se na con tin gên cia de re que rer a aber tu ra de
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que en vol -
ves se to dos es ses as pec tos que são in ter li ga dos e
que de mons tra que o Go ver no Fe de ral pre ci sa ela bo -
rar uma po lí ti ca para a nos sa área. Sei que V. Exª já ti -
nha con clu í do o seu dis cur so, mas não po de ria de i xar 
de cum pri men tá-lo e de apre sen tar a mi nha so li da ri e -
da de a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço imen sa men te o apar te de V. Exª, que não
só abri lhan ta o meu pro nun ci a men to, como o en ri -
que ce de for ma sig ni fi ca ti va. V. Exª é um dos ar do ro -
sos de fen so res da Ama zô nia per ma nen te men te da
tri bu na do Se na do, como tam bém nas Co mis sões.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço o apar te do Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª tem sido um cons -
tan te de fen sor da nos sa re gião, qua se sem pre da tri -
bu na de nun ci an do e mos tran do esse des ca so que há
em re la ção à Ama zô nia. Efe ti va men te, a nos sa re gião 
está pa gan do um pre ço mu i to alto por pos su ir uma
gran de flo res ta e uma gran de mas sa de água. No en -
tan to, ape sar da co bi ça exis ten te em re la ção à re gião, 
há uma co ni vên cia in ter na mu i to gran de para que,
cada vez mais, seja di fi cul ta da a vida de lá. Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, há pou co tem po, o Go ver no
lan çou o seu pro gra ma de ações es tra té gi cas para a
apli ca ção dos re cur sos or ça men tá ri os nes te ano, e,
no meu Esta do, o Ama zo nas – Esta do tam bém dos
Se na do res Jef fer son Pé res e Ber nar do Ca bral –, que
re pre sen ta qua se 30% da Ama zô nia e qua se 20% do
ter ri tó rio bra si le i ro, não exis te uma úni ca ação es tra -
té gi ca. O mais gri tan te é que, em to dos os ou tros
Esta dos bra si le i ros, há ações es tra té gi cas, mas não
no co ra ção da Ama zô nia. É que há in te res se em cri ar
di fi cul da des para se vi ver na re gião, ape sar – como
lem bra aqui o Se na dor Jef fer son Pé res – de ser um
Esta do em que a flo res ta tem 98,2% de sua mata ori -
gi nal. É a re gião mais pre ser va da do mun do. No en -
tan to, ela é ob je to, de vez em quan do, de es cân da los,
de men ti ras em re la ção, por exem plo, à ex tra ção ma -
de i re i ra e a que i ma das, que não exis tem nes sa re -
gião, nes se co ra ção da Ama zô nia. Qu an do o Go ver -
no faz al gu ma co i sa em re la ção à Ama zô nia, o faz nos 
mol des des sa re cen te me di da pro vi só ria que ex tin -
guiu a Su dam – aca ban do com os in cen ti vos – e cri ou
um ór gão que tor na im pra ti cá vel qual quer em pre en di -
men to na re gião. Ape sar de di zer que vai fa zer cons -
tar no Orça men to re cur sos para dis tri bu i ção, a ma ne -
ia de fa zer vai tor nar im pos sí vel que qual quer in ves ti -
dor, qual quer em pre sá rio se es ta be le ça na re gião. É
mu i to do lo ro so di zer que pa re ce que o fo men to, o es -
tí mu lo à ati vi da de ile gal é pa tro ci na do pelo pró prio
Go ver no bra si le i ro. Pa ra béns, Se na dor, pelo seu pro -
nun ci a men to!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agra de ço a V. Exª a opor tu ni da de de ou vir-lhe nes -
se apar te, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to – V.
Exª, que é, tal vez, o ma i or co nhe ce dor da Ama zô nia,
ho mem que já foi três ve zes Go ver na dor do Esta do do 
Ama zo nas e tam bém De pu ta do Fe de ral, in clu si ve
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pelo meu Esta do, e hoje é Se na dor pelo Esta do do
Ama zo nas.

Sr. Pre si den te, ao en cer rar, que ro re i te rar o meu 
ape lo ao Mi nis tro da Jus ti ça e ao Di re tor da Po lí cia
Fe de ral no sen ti do da in ten si fi ca ção des sa vi gi lân cia
na Ama zô nia e, tam bém, ao Mi nis tro da De fe sa para
que a Ama zô nia con ti nue sen do re al men te bra si le i ra. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Iris Re zen de, do PMDB de Go iás. Em se gui -
da, pas sa re mos à Ordem do Dia.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o prin ci pal fe nô -
me no que ob ser va mos hoje no pro ces so edu ca ci o nal
bra si le i ro é o da pro li fe ra ção de uni ver si da des pri va -
das, que sur gem a todo mo men to nos di ver sos Esta -
dos da Fe de ra ção, lo tan do as suas sa las de aula com
con tin gen tes cada vez ma i o res de es tu dan tes que
não con se gui ram es pa ços nas ins ti tu i ções pú bli cas.

É uma si tu a ção inu si ta da, que evi den cia o avan -
ço do en si no pago no País, ao mes mo tem po em que
co lo ca em ques ti o na men to a ca pa ci da de do Po der
Pú bli co de aten der às cres cen tes de man das de uma
na ção que tem pela fren te o imen so de sa fio de cri ar
os me i os para abri gar as no vas ge ra ções que che -
gam ao mer ca do de tra ba lho. 

Os da dos ofi ci a is do Mi nis té rio da Edu ca ção
apon tam para a exis tên cia de uma po pu la ção uni ver -
si tá ria de 2.369.945 es tu dan tes. Des se to tal, ape nas
832 mil – veja bem, Sr. Pre si den te: de 2 mi lhões e
qua se 400 mil, ape nas 832 mil – es tão abri ga dos em
ins ti tu i ções pú bli cas em ní vel fe de ral, es ta du al ou mu -
ni ci pal. Já as fa cul da des que pra ti cam o en si no pago
aco lhem qua se o do bro, ou seja, 1.535.923 alu nos.

Esses nú me ros, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, 
por si sós, são su fi ci en tes para evi den ci ar a pre ca ri e -
da de do sis te ma edu ca ci o nal bra si le i ro, que aca ba
fun ci o nan do como o prin ci pal in du tor de gri tan tes in -
jus ti ças so ci a is. Isso por que, na re a li da de, quem está
so fren do nos ban cos das uni ver si da des pa gas não
são os fi lhos das eli tes, mas os das ca ma das mé di as
e po bres da so ci e da de. Quem está ar can do com o
pre ço mu i tas ve zes ele va do das men sa li da des são os 
fi lhos dos tra ba lha do res, são os jo vens tra ba lha do res
que tra ba lham duro du ran te o dia para, com mu i to sa -
cri fí cio, sus ten tar os es tu dos à no i te, em pre en den do
uma es ta fan te du pla jor na da de ati vi da des.

O en si no pago é uma re a li da de que to mou con -
ta do País e que cres ce de ma ne i ra ver ti gi no sa.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, devo re co nhe -
cer – e se ria in jus to se não o fi zes se – o gran de es for -
ço do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, sob a co or de na ção do Mi nis tro da Edu ca -
ção, Dr. Pa u lo Re na to, em re la ção ao en si no bá si co.
Avan ça mos mu i to, mu i to mes mo, pois cres ceu mu i to
o nú me ro de cri an ças hoje ma tri cu la das nas es co las
pri má ri as e tam bém au men ta ram mu i to os re cur sos
que o Go ver no Fe de ral en ca mi nha aos Mu ni cí pi os
bra si le i ros, aos Esta dos – são bi lhões.

No en tan to, la men ta vel men te, quan to ao en si no
su pe ri or, devo ma ni fes tar o meu in con for mis mo, pois
quan to a ele o Go ver no tem de i xa do mu i to a de se jar.
É jus ta men te em ra zão do in ves ti men to acer ta do, da
pre o cu pa ção do Go ver no em in ves tir no en si no bá si -
co que a ini ci a ti va pri va da na área edu ca ci o nal vem
in ves tin do – e mu i to – no en si no su pe ri or. Isso acon te -
ce em Go iás e está acon te cen do no Bra sil in te i ro.
Pes so as de ele va da vi são fi nan ce i ra e – por que não
di zer e re co nhe cer? – tam bém de vi são edu ca ci o nal
têm in ves ti do no en si no su pe ri or. 

Não pos so me co lo car con tra o en si no par ti cu lar 
por que os edu ca do res da área pri va da têm con tri bu í -
do mu i to para a edu ca ção da ju ven tu de bra si le i ra. Ai
de nós, ai do Bra sil, se não fos se a ini ci a ti va pri va da
para in ves tir na edu ca ção.

Sr. Pre si den te, como eu di zia, há uma ver da de i -
ra fe bre de fa cul da des pa gas pelo País afo ra, que as -
su mem – aí devo res sal tar – o pa pel e a res pon sa bi li -
da de que nor mal men te ca be ria ao Po der Pú bli co, vez
que são a úni ca op ção para mi lha res de es tu dan tes
que não en con tram es pa ços no en si no gra tu i to.

Sr. Pre si den te, al guém po de ria nes ta hora re cri -
mi nar a ob ser va ção que faço, uma vez que, re cen te -
men te, ou seja, no dia 22 de mar ço des te ano, o Go -
ver no, por meio da Me di da Pro vi só ria nº 2.094-25, cri -
ou o Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te do Ensi -
no Su pe ri or, o Fies.

No en tan to, como se não bas tas se o peso que
re pre sen ta o em prés ti mo, para ter aces so ao Fies o
es tu dan te pre ci sa pas sar por uma ri go ro sa se le ção e
apre sen tar ex ten sa lis ta de do cu men tos, o que o de -
sa ni ma logo no iní cio. Exi gem-se até mes mo ava lis -
tas, co lo can do obs tá cu los imen sos que, por sua vez,
aca bam tam bém eli ti zan do o fun do. 

O re sul ta do das di fi cul da des im pos tas pelo
FIES es tão aí: de um to tal de 1 mi lhão 535 mil es tu -
dan tes ma tri cu la dos nas es co las pa gas, ape nas 102
mil são fi nan ci a dos pelo fun do. Ou seja, em bo ra se -
jam lou vá ve is os ob je ti vos do fun do, há exi gên ci as
que di fi cul tam a con ces são do be ne fí cio para os es tu -
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dan tes de ní vel su pe ri or. Isso sig ni fi ca que a ma i o ria
dos es tu dan tes de cur so su pe ri or con ti nua se de ba -
ten do com a fal ta de con di ções para le var adi an te
seus es tu dos e al can çar o so nha do di plo ma de cur so
su pe ri or.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so
que exis ta no País uma to ma da de cons ciên cia so bre
as de fi ciên ci as do nos so en si no su pe ri or, tra ba lhan do 
em uma ur gen te re es tru tu ra ção que pos sa con tem -
plar, prin ci pal men te, as ca ma das ca ren tes da so ci e -
da de.

É do lo ro so cons ta tar o quan to os fi lhos dos tra -
ba lha do res têm so fri do para se guir adi an te em seus
es tu dos por fal ta ab so lu ta de con di ções e de apo io
dos ór gãos pú bli cos. A gran de ma i o ria pára no meio
do ca mi nho por que não tem re cur sos para pros se guir
adi an te e en fren tar o caro mer ca do do en si no. É esse
o as pec to cen tral que faz do Bra sil um dos cam peões
mun di a is em ín di ces de eva são es co lar.

É ver go nho so es tar mos di an te de uma Na ção
com 170 mi lhões de ha bi tan tes e dis pon do de uma
po pu la ção uni ver si tá ria de ape nas pou co mais de 2
mi lhões de es tu dan tes.

A des pe i to das ano ma li as pró pri as do pro ces so
de de sen vol vi men to bra si le i ro, a des pe i to de to dos os
en tra ves de or dem eco nô mi ca, me re cía mos es tar em
uma po si ção mais avan ça da nes se se tor pri o ri tá rio e
im pres cin dí vel.

Ne nhu ma na ção con se guiu ven cer as agru ras
do atra so e do sub de sen vol vi men to se não por meio
da edu ca ção. O Bra sil está ra te an do nes se se tor, por -
que lhe fal ta a gran de de ci são po lí ti ca de fa zer uma
apos ta de ter mi nan te e de ci si va para seu fu tu ro.

É pre ci so, de ime di a to, a to ma da de duas pro vi -
dên ci as: a pri me i ra de las diz res pe i to a ado tar me ca -
nis mos efi ci en tes para au men tar a ofer ta de va gas
nas ins ti tu i ções de en si no su pe ri or cus te a das pelo
Po der Pú bli co. É ne ces sá rio ur gen te men te ex pan dir o 
en si no gra tu i to como me di da ina diá vel para ofe re cer
as opor tu ni da des que nos sos jo vens tan to es pe ram.
A se gun da pro vi dên cia é, sem dú vi da, apro var no
Con gres so Na ci o nal e im plan tar no País o sis te ma de
co tas nas uni ver si da des pú bli cas para aten der aos
es tu dan tes ca ren tes. É me di da de jus ti ça que pre ci sa
me re cer a con si de ra ção das au to ri da des para tor -
ná-la viá vel o mais rá pi do pos sí vel. 

O en si no pú bli co su pe ri or, Sr. Pre si den te, pre ci -
sa de uma po lí ti ca efe ti va que pos sa le vá-lo à uni ver -
sa li za ção e à im pres cin dí vel me lho ria da qua li da de,
com in ves ti men tos de ci si vos em pes qui sa. Mo di fi car
ra di cal men te a men ta li da de so bre a es tru tu ra re i nan -

te é uma ati tu de ina diá vel. É pre ci so de i xar de lado os
ve lhos pa drões e os ve lhos con ce i tos. A pri va ti za ção
do en si no su pe ri or, que ca mi nha a pas sos lar gos, só
fará acen tu ar a ex clu são e a in jus ti ça, im pe din do a
mo bi li da de so ci al e le van do mi lha res de jo vens a sa -
cri fí ci os ex tre mos para dar pros se gui men to aos es tu -
dos. 

Hoje já vi ve mos uma in jus ti ça gri tan te, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res: 90% das va gas do en si -
no su pe ri or gra tu i to são di ur nas, o que sig ni fi ca que
ape nas os jo vens que não pre ci sam tra ba lhar para
aju dar a fa mí lia é que po dem fre qüen tar as uni ver si -
da des pú bli cas. Além dis so, a ma i o ria dos es tu dan tes
das uni ver si da des par ti cu la res le van tam às 5 ho ras
da ma nhã para che ga rem à ofi ci na, ao ate liê de tra ba -
lho às 7 ou 8 ho ras da ma nhã. Eles, en tão, tra ba lham
o dia todo, sa in do dos seus tra ba lhos, na ma i o ria das
ve zes, di re ta men te para a uni ver si da de.

Qual o ín di ce de apro ve i ta men to des se jo vem
após um dia exa us ti vo de tra ba lho? O que esse jo vem 
pode usu fru ir em uma sala de aula, já to ma do pelo
can sa ço e pelo sono? Mas isso é uma re a li da de. E
ain da as sim, Sr. Pre si den te, só têm essa opor tu ni da -
de aque les que ain da dis põem de uma so bra para pa -
gar as anu i da des.

Não se ria exa ge ro pe dir, nem ab sur do su ge rir
que o Go ver no Fe de ral ins ti tua ime di a ta men te uma
bol sa-escola para os jo vens re co nhe ci da men te po -
bres que fre qüen tam ou que que i ram fre qüen tar uma
fa cul da de nes te País. É o mí ni mo que a ju ven tu de
me re ce da so ciedade, por meio do Po der Pú bli co. Isso
cus ta ria mu i to pou co ao Go ver no, mu i to pou co à so ci e -
da de, di an te dos re sul ta dos al ta men te po si ti vos que o
País como um todo al can ça ria com uma in je ção de re -
cur sos nes sa área. Enten do que a so ci e da de não deve 
per mi tir que o Go ver no de i xe fal tar a opor tu ni da de a
um jo vem para fre qüen tar um cur so su pe ri or.

Sr. Pre si den te, tra ze mos uma re a li da de cru el.
Nós, Par la men ta res, vi ve mos em con ta to com a po -
pu la ção mais ca ren te. Esse é o dia-a-dia do Se na dor,
o dia-a-dia do De pu ta do. E sa be mos quan tos hoje
são apro va dos nos ves ti bu la res das fa cul da des par ti -
cu la res e quan tos de i xam o cur so, a cada ano, jus ta -
men te por que não con se guem pa gar os seus es tu -
dos. Que re a li da de gri tan te, cru el, ina ce i tá vel!

E é jus ta men te por essa pre o cu pa ção que fa ze -
mos um ape lo ao Go ver no, ao Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, ao Mi nis tro Pa u lo Re na to, por que
co nhe ce mos a pre o cu pa ção e o ide al de cada um de -
les, so bre tu do nes sa área da edu ca ção, para que
bus quem uma so lu ção ime di a ta men te, en ten den do
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que o fun do cri a do re cen te men te não está cor res pon -
den do às ex pec ta ti vas da ju ven tu de es tu di o sa de
nos so País, e, cre io, com es tas afir ma ções, não es ta -
rá cor res pon den do tam bém à ex pec ta ti va do pró prio
Go ver no. 

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por cin co mi nu -
tos para con ce der a pa la vra, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – De sis to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – S. Exª de cli na da pa la vra.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 74, DE 2001 

De no mi na “Pa u lo Cu ra do” tre cho da 
ro do via BR-235.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na do “Ro do via Pa u lo Cu ra -

do” o tre cho da ro do via BR-235 que liga a BR-153 à
ci da de de Pe dro Afon so, no Esta do do To can tins.

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

Pa u lo Cu ra do foi um dos pri me i ros a acre di tar
no po ten ci al do Esta do do To can tins. Lá che gou em
1980 e du ran te to dos es ses anos – até fa le cer em 15
de mar ço úl ti mo – foi um exem plo de de di ca ção ao
bem-estar da co mu ni da de e ao de sen vol vi men to do
Esta do.

Sua ca pa ci da de em pre en de do ra e sua cons tan -
te pre o cu pa ção com o povo to can ti nen se re ve la -
ram-se, tan to no exer cí cio das ati vi da des de Se cre tá -
rio da Agri cul tu ra, nos tem pos di fí ce is da con so li da -
ção do Esta do, quan to de mem bro e con se lhe i ro das
fe de ra ções es ta du a is como a da Indús tria (FIETO) e a 
da Agri cul tu ra (FAETO) bem como nas li des diá ri as.
São bas tan te co nhe ci das, e re co nhe ci das, suas
ações de apo io à edu ca ção, à sa ú de, à ele tri fi ca ção
ru ral, en tre ou tras.

Por es sas ra zões, con si de ro de ple na jus ti ça
que o nome de Pa u lo Cu ra do pas se a iden ti fi car um
tre cho de ro do via fe de ral que, sem dú vi da, será uma
jus ta ho me na gem a essa per so na li da de que tan to lu -
tou pelo de sen vol vi men to do Esta do do To can tins.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2001. – Car los
Pa tro cí nio.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 75, DE 2001

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 9.619, de 
2 de abril de 1998, que au to ri za a Cen tra -
is Elé tri cas Bra si le i ras S.A., –
ELETROBRÁS e a União a ad qui ri rem
ações da Com pa nhia Elé tri ca de Ala go as
– CEAL, da Com pa nhia Ener gé ti ca do Pi -
a uí – CEPISA, da Cen tra is Elé tri cas de
Ron dô nia S.A., – CERON, e da Com pa -
nhia de Ele tri ci da de do Acre –
ELETROACRE, para efe i to de in clu são
des sas em pre sas no Pro gra ma Na ci o nal
de De ses ta ti za ção – PND, bem como o
au men to do ca pi tal so ci al das Com pa nhi -
as Do cas do Rio de Ja ne i ro CDRJ e Do -
cas do Esta do de São Pa u lo – CODESP e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.619, de 2 de abril de

1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 2º Efe ti va da a aqui si ção do con tro le aci o ná -

rio, na for ma pre vis ta no ar ti go an te ri or, a Ceal, a Ce -
ron e a Ele tro a cre se rão in clu í das no Pro gra ma Na ci -
o nal de De ses ta ti za ção – PND, ca ben do à Ele tro brás
im ple men tar as me di das de sa ne a men to eco nô mi -
co-fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo que se fi ze rem ne ces -
sá ri as para a pri va ti za ção des sas em pre sas, se gun do 
as nor mas da Lei  nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997.
(NR)

§ 1º Até que se re a li ze a pri va ti za ção da Ceal,
da Ce ron e da Ele tro nor te, as ações re pre sen ta ti vas
da par ti ci pa ção aci o ná ria da Ele tro brás no ca pi tal
da que las em pre sas fi ca rão de po si ta das no Fun do
Na ci o nal de De ses ta ti za ção – FND, para os efe i tos do 
dis pos to na Lei nº 9.491, de 1997. (NR)

§ 2º A Ele tro brás con ser va rá as ações re pre -
sen ta ti vas de sua par ti ci pa ção no ca pi tal da Ce pi sa
até 1º de ja ne i ro de 2005, quan do a Ce pi sa será in -
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clu í da no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção –
PND."

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

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo do pre sen te Pro je to de Lei é re ver um
caso es pe cí fi co den tro do pro ces so de pri va ti za ção
do se tor elé tri co. Embo ra se re co nhe ça que esse pro -
ces so vem ca u san do gran de po lê mi ca, exis tin do hoje
qua se con sen so a res pe i to da ne ces si da de de cor re -
ções no mo de lo ado ta do, pre ten de mos tra tar de
ques tão que as su me gran de re le vân cia em uma das
re giões mais ca ren tes do País e exi ge pro vi dên ci as
em ca rá ter ur gen te.

Como se sabe, a Cepisa é res pon sá vel pela dis -
tri bu i ção de ener gia para o Pi a uí, de no tó ri as de fi ciên -
ci as nes se e em ou tros se to res. Seu con tro la dor, seja
o Po der Pú bli co, seja uma em pre sa pri va da, fa tal men -
te se verá di an te de enor me ca rên cia e de ba i xo re to -
mo do ca pi tal in ves ti do. Não ape nas pelo mer ca do
que aten de, mas tam bém pela ne ces si da de de in ves -
ti men tos a que pre ci sa rá fa zer fren te, di fi cil men te tra -
rá lu cros ime di a tos.

Essa si tu a ção fi cou evi den te quan do não com -
pa re ce ram in te res sa dos no le i lão da em pre sa, ori gi -
nal men te mar ca do para o dia 16 de agos to de 2000 e
de po is fi xa do para o dia 25 de ou tu bro se guin te. Caso
a pri va ti za ção ocor ra a cur to pra zo, ha ve rá uma subs -
tan ci al mo di fi ca ção no qua dro hoje pre va le cen te.

Até o iní cio do pro gra ma Luz no Cam po, ape nas
6 por cen to das pro pri e da des e do mi cí li os ru ra is do
Pi a uí con ta vam com o for ne ci men to de ener gia elé tri -
ca. Fe de ra li za da a Cepisa e ini ci a do o pro gra ma Luz
no Cam po, vem se de sen vol ven do im por tan te tra ba -
lho nes se sen ti do. Qu an do con clu í da sua pri me i ra
eta pa, hoje em cur so, essa pro por ção de ve rá su bir
para algo en tre 13 e 14 por cen to dos do mi cí li os e pro -
pri e da des ru ra is.

Para se ter uma idéia da gra vi da de da si tu a ção,
nem mes mo as se des mu ni ci pa is po di am con tar, to -
das elas, com for ne ci men to de ener gia. Só após a fe -
de ra li za ção esse pro ces so foi ace le ra do, com ple tan -
do-se há um ano. Esse for ne ci men to se deve, por tan -
to, à ação do Po der Pú bli co, mais es pe ci fi ca men te ao
Po der Pú bli co fe de ral.

Con for me re co nhe ceu o mi nis tro das Mi nas e
Ener gia, José Jor ge, em de po i men to pres ta do du ran -
te ses são con jun ta das Co mis sões de Infra-Estrutura
e de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do Fe de ral, a 17
de abril de 2001, “como gran de par te dos in ves ti men -

tos para a ex pan são do se tor de ener gia elé tri ca vêm
ago ra da ini ci a ti va pri va da, os re cur sos se to ri a is ad -
mi nis tra dos pelo Go ver no pu de ram ser apli ca dos em
pro gra mas como o Luz no Cam po, de ele tri fi ca ção ru -
ral, be ne fi ci an do um mi lhão de pro pri e da des ru ra is, aí 
in clu í dos os do mi cí li os de tra ba lha do res ru ra is; os in -
ves ti men tos apli ca dos nes se pro gra ma, so ma dos às
me tas anu a is a se rem exi gi das pela Ane el, per mi ti rão
che gar à uni ver sa li za ção dos ser vi ços, fa zen do com
que todo bra si le i ro te nha aces so à ener gia elé tri ca
até 2005". De cor re daí o pra zo que es ta be le ce mos
para iní cio do pro ces so a pri va ti za ção, 1º de ja ne i ro
de 2005.

No caso do Pi a uí, os re cur sos in ves ti dos pela
Ce pi sa na pri me i ra eta pa do Luz no Cam po vão a
R$30 mi lhões. Tra ta-se, ob vi a men te, de re cur sos de
ori gem fe de ral ou ne go ci a das pela União, como men -
ci o na o mi nis tro das Mi nas e Ener gia.

De ve-se con si de rar ain da o su por te elé tri co. A
qua li da de de ener gia for ne ci da a di ver sas re giões do
Pi a uí de i xa mu i to a de se jar, exi gin do-se in ves ti men -
tos de gran de por te para que se ve nha a con se guir re -
sul ta dos sig ni fi ca ti vos nes se sen ti do.

Tan to a am pli a ção do aten di men to, em es pe ci al
nas áre as ru ra is, quan to a me lho ria da qua li da de dos
ser vi ços di fi cil men te po de ria ser em pre en di da pelo
ca pi tal pri va do. Não ha ve ria re to mo do ca pi tal e mu i to
me nos es tí mu lo para que se pro ce da aos ma ci ços in -
ves ti men tos adi ci o na is que se fa zem ne ces sá ri os à
po pu la ção.

Por esta ra zão pro po mos al te ra ções na Lei nº
9.619, de 2 de abril de 1998, com o efe i to prá ti co de
sus pen der qual quer ini ci a ti va no sen ti do de pri va ti za -
ção da Ce pi sa até 31 de de zem bro de 2005. A essa
al tu ra, con for me se de pre en de do de po i men to do mi -
nis tro José Jor ge, o pro ces so em cur so já se terá
com ple ta do ou, ao me nos, as se gu ra do pro gres sos
subs tan ci a is, como faz crer a pre sen te ação da Ce pi -
sa.

Essa sus pen são não im pe di ria que se com ple -
tas se a ope ra ção de fe de ra li za ção da em pre sa, com
o de sem bol so de par ce las even tu al men te pen den tes
da trans fe rên cia à Ele tro bras das ações con tro la das
pelo Esta do, até como re qui si to para o an da men to do
pro ces so de ex ten são dos ser vi ços.

De se ja mos lem brar, en fim, que foi o for ne ci -
men to de ener gia que as se gu rou a ou tras re giões do
País, no pas sa do, as con di ções para o de sen vol vi -
men to que os ten tam hoje. As re giões mais po bres fa -
zem jus a um tra ta men to que lhes ga ran ta o aces so à
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ener gia elé tri ca, ele ve o bem es tar de sua po pu la ção
e per mi ta o cres ci men to eco nô mi co.

Sala de ses sões, 8 de maio de 2001. – Se na dor
Fre i tas Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.619, DE 2 DE ABRIL DE 1998

....................................................................................
Art. 2º Efe ti va da a aqui si ção do con tro le aci o ná -

rio, na for ma pre vis ta no ar ti go an te ri or, a Ceal, a Ce -
pi sa, a Ce ron e a Ele tro a cre se rão in clu í das no Pro -
gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção – PND, ca ben do à 
Ele tro brás im ple men tar as me di das de sa ne a men to
eco nô mi co-fi nan ce i ro e ad mi nis tra ti vo que se fi ze rem
ne ces sá ri as para a pri va ti za ção des sas em pre sas,
se gun do as nor mas da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro
de 1997.

Pa rá gra fo úni co. Até que se re a li ze a pri va ti za -
ção da CEAL, da Ce pi sa, da Ce ron e da Ele tro a cre,
as ações re pre sen ta ti vas da par ti ci pa ção aci o ná ria
da Ele tro bras no ca pi tal da que las em pre sas fi ca rão
de po si ta das no Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção –
FND, para os efe i tos do dis pos to na Lei nº 9.491, de
1997.
....................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Alte ra pro ce di men tos re la ti vos ao
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção,
re vo ga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá, ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art 1º O Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção
– PND tem como ob je ti vos fun da men ta is:

I – re or de nar a po si ção es tra té gi ca do Esta do na 
eco no mia, trans fe rin do à ini ci a ti va pri va da ati vi da des
in de vi da men te ex plo ra das pelo se tor pú bli co;

II – con tri bu ir para a re es tru tu ra ção eco nô mi ca
do se tor pú bli co, es pe ci al men te atra vés da me lho ria
do per fil e da re du ção da dí vi da pú bli ca li qui da;

III – per mi tir a re to ma da de in ves ti men tos nas
em pre sas e ati vi da des que vi e rem a ser trans fe ri das à 
ini ci a ti va pri va da;

IV – con tri bu ir para a re es tru tu ra ção eco nô mi ca
do se tor pri va do, es pe ci al men te para a mo der ni za ção 
da in fra-es tru tu ra e do par que in dus tri al do País, am -
pli an do sua com pe ti ti vi da de e re for çan do a ca pa ci da -

de em pre sa ri al nos di ver sos se to res da eco no mia, in -
clu si ve atra vés da con ces são de cré di to;

V – per mi tir que a Admi nis tra ção Pú bli ca con -
cen tre seus es for ços nas ati vi da des em que a pre sen -
ça do Esta do seja fun da men tal para a con se cu ção
das pri o ri da des na ci o na is;

VI – con tri bu ir para o for ta le ci men to do mer ca do 
de ca pi ta is, atra vés do acrés ci mo da ofer ta de va lo res 
mo bi liá ri os e da de mo cra ti za ção da pro pri e da de do
ca pi tal das em pre sas que in te gra rem o Pro gra ma.

Art 2º  Po de rão ser ob je to de de ses ta ti za ção,
nos ter mos des ta lei:

I – em pre sas, in clu si ve ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
con tro la das di re ta ou in di re ta men te pela União, ins ti -
tu i das por lei ou ato do Po der Exe cu ti vo;

II – em pre sas cri a das pelo se tor pri va do e que,
por qual quer mo ti vo, pas sa ram ao con tro le di re to ou
in di re to da União;

III – ser vi ços pú bli cos ob je to de con ces são, per -
mis são ou au to ri za ção;

IV – ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas es ta du a is
que te nham tido as ações de seu ca pi tal so ci al de sa -
pro pri a das, na for ma do De cre to-Lei nº 2.321, de 25
de fe ve re i ro de 1987, § 1º Con si de ra-se de ses ta ti za -
ção:

a) a ali e na ção, pela União, de di re i tos que lhe
as se gu rem, di re ta men te ou atra vés de ou tras con tro -
la das, pre pon de rân cia nas de li be ra ções so ci a is e o
Po der de ele ger a ma i o ria dos ad mi nis tra do res da so -
ci e da de;

b) a trans fe rên cia, para a ini ci a ti va pri va da, da
exe cu ção de ser vi ços pú bli cos ex plo ra dos pela
União, di re ta men te ou atra vés de en ti da des con tro la -
das, bem como da que les de sua res pon sa bi li da de.

§ 2º Apli cam-se os dis po si ti vos des ta lei, no que
cou ber, às par ti ci pa ções mi no ri tá ri as di re tas e in di re -
tas da União no ca pi tal so ci al de qua is quer ou tras so -
ci e da des e às ações ex ce den tes à par ti ci pa ção aci o -
ná ria de ti da pela União re pre sen ta ti va do mí ni mo ne -
ces sá rio à ma nu ten ção do con tro le aci o ná rio da Pe -
tró leo Bra si le i ro S.A. – PETROBRÁS, nos ter mos do
ar ti go 62 da Lei nº 9.478, de 6-8-97.

§ 3º O Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al – BNDES, por de ter mi na ção do
Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção, de fi ni do nes ta 
lei, e por so li ci ta ção de Esta dos ou Mu ni cí pi os, po de -
rá fir mar com eles ajus te para su per vi si o nar o pro ces -
so de de ses ta ti za ção de em pre sas con tro la das por
aque las uni da des fe de ra das, de ten to ras de con ces -
são, per mis são ou au to ri za ção para pres ta ção de ser -
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vi ços pú bli cos, ob ser va dos, quan to ao pro ces so de
de ses ta ti za ção, os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes -
ta Lei.

§ 4º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, a li ci ta -
ção para a ou tor ga ou trans fe rên cia da con ces são do
ser vi ço a ser de ses ta ti za do po de rá ser re a li za da na
mo da li da de de le i lão.

Art. 3º Não se apli cam os dis po si ti vos des ta Lei
ao Ban co do Bra sil S.A., à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
e a em pre sas pú bli cas ou so ci e da des de eco no mia
mis ta que exer çam ati vi da des de com pe tên cia ex clu -
si va da União, de que tra tam os in ci sos XI e XXIII do
art. 21 e a alí nea c do in ci so I do art. 159, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, não se apli can do a ve da ção aqui pre vis -
ta às par ti ci pa ções aci o ná ri as de ti das por es sas en ti -
da des, des de que não in ci da res tri ção le gal à ali e na -
ção das re fe ri das par ti ci pa ções. 

Art 4º As de ses ta ti za ções se rão exe cu ta das
me di an te as se guin tes mo da li da des ope ra ci o na is:

I – ali e na ção de par ti ci pa ção so ci e tá ria, in clu si -
ve de con tro le aci o ná rio, pre fe ren ci al men te me di an te
a pul ve ri za ção de ações;

II – aber tu ra de ca pi tal;
III – au men to de ca pi tal, com re nún cia ou ces -

são, to tal ou par ci al, de di re i tos de subs cri ção;
IV – ali e na ção, ar ren da men to, lo ca ção, co mo -

da to ou ces são de bens e ins ta la ções;

V – dis so lu ção de so ci e da des ou de sa ti va ção
par ci al de seus em pre en di men tos, com a con se qüen -
te ali e na ção de seus ati vos;

VI – con ces são, per mis são ou au to ri za ção de
ser vi ços pú bli cos.

§ 1º A for ma ção, a in cor po ra ção, a fu são ou a ci -
são de so ci e da des e a cri a ção de sub si diá ri as in te -
gra is po de rão ser uti li za das a fim de vi a bi li zar a im ple -
men ta ção da mo da li da de ope ra ci o nal es co lhi da.

§ 2º Na hi pó te se de dis so lu ção, ca be rá ao Mi nis -
tro da ad mi nis tra ção Fe de ral e Re for ma do Esta do
acom pa nhar e to mar as me di das ca bi ve is à efe ti va -
ção da li qui da ção da em pre sa.

§ 3º Nas de ses ta ti za ções exe cu ta das me di an te
as mo da li da des ope ra ci o na is pre vis tas nos in ci sos I,
IV, V e VI des te ar ti go, a li ci ta ção po de rá ser re a li za da
na mo da li da de de le i lão.

Art 5º O Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção
terá como ór gão su pe ri or de de ci são o Con se lho Na -
ci o nal de De ses ta ti za ção – CND, di re ta men te su bor -
di na do no Pre si den te da Re pú bli ca, in te gra do pe los
se guin tes mem bros:

I – Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to e Orça -
men to, na qua li da de de Pre si den te;

II – Mi nis tro de Esta do Che fe da Casa Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca;

III – Mi nis tro de Esta do da Fa zen da;
IV – Mi nis tro de Esta do da Admi nis tra ção Fe de -

ral e Re for ma do Esta do;
V – Mi nis tro de Esta do da Indús tria, do Co mér -

cio e do Tu ris mo.
§ 1º Das re u niões para de li be rar so bre a de ses -

ta ti za ção de em pre sas ou ser vi ços pú bli cos par ti ci pa -
rá, com di re i to a voto, o ti tu lar do Mi nis té rio ao qual a
em pre sa ou ser vi ço se vin cu le.

§ 2º Qu an do se tra tar de de ses ta ti za ção de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras, par ti ci pa rá das re u niões, com
di re i to a voto, o Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra -
sil.

§ 3º Par ti ci pa rá tam bém das re u niões, sem di re -
i to a voto, um re pre sen tan te do Ban co Na ci o nal de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES.

§ 4º O Con se lho de li be ra rá me di an te re so lu -
ções, ca ben do ao Pre si den te, além do voto de qua li -
da de, a prer ro ga ti va de de li be rar, nos ca sos de ur gên -
cia e re le van te in te res se, ad re fe ren dum do co le gi a -
do.

§ 5º Qu an do de li be rar ad re fe ren dum do Con -
se lho, o Pre si den te sub me te rá a de ci são ao co le gi a -
do, na pri me i ra re u nião que se se guir àque la de li be ra -
ção.

§ 6º O Pre si den te do Con se lho po de rá con vi dar
Mi nis tros de Esta do, bem como re pre sen tan tes de
en ti da des pú bli cas ou pri va das, para par ti ci par das
re u niões, sem di re i to a voto.

§ 7º O Con se lho re u nir-se-á, or di na ri a men te,
uma vez por mês, e, ex tra or di na ri a men te, sem pre que 
for con vo ca do por seu Pre si den te.

§ 8º Nas au sên ci as ou im pe di men tos do Mi nis -
tro de Esta do do Pla ne ja men to e Orça men to, as re u -
niões do Con se lho se rão pre si di das pelo Mi nis tro de
Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca.

§ 9º Nas suas au sên ci as ou im pe di men tos, os
mem bros do Con se lho se rão re pre sen ta dos por
subs ti tu tos por eles de sig na dos.

Art. 6º Com pe te ao Con se lho Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção:

I – re co men dar, para apro va ção do Pre si den te
da Re pú bli ca, me i os de pa ga men to e in clu são ou ex -
clu são de em pre sas, in clu si ve ins ti tu i ções fi nan ce i -
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ras, ser vi ços pú bli cos e par ti ci pa ções mi no ri tá ri as no
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção;

II – apro var, ex ce to quan do se tra tar de ins ti tu i -
ções fi nan ce i ra:

a) a mo da li da de ope ra ci o nal a ser apli ca da a
cada de ses ta ti za ção;

b) os ajus tes de na tu re za so ci e tá ria, ope ra ci o -
nal, con tá bil ou ju rí di ca e o sa ne a men to fi nan ce i ro,
ne ces sá ri os às de ses ta ti za ções;

c) as con di ções apli cá ve is às de ses ta ti za ções;
d) a cri a ção de ação de clas se es pe ci al, a ser

subs cri ta pela União;

e) a fu são, in cor po ra ção ou ci são de so ci e da des 
e a cri a ção de sub si diá ri as in te gral, ne ces sá ri as à vi a -
bi li za ção das de ses ta ti za ções;

f) a con tra ta ção, pelo Ges tor do Fun do Na ci o nal
de De ses ta ti za ção, de pa re ce res ou es tu dos es pe ci a -
li za dos ne ces sá ri os à de ses ta ti za ção de se to res ou
seg men tos es pe cifï cos.

III – de ter mi nar a des ti na ção dos re cur sos pro -
ve ni en tes da de ses ta ti za ção, ob ser va do o dis pos to
no art. 13 des ta Lei;

IV – ex pe dir nor mas e re so lu ções ne ces sá ri as
ao exer cí cio de sua com pe tên cia;

V – de li be rar so bre ou tras ma té ri as re la ti vas ao
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, que ve nham a 
ser en ca mi nha das pelo Pre si den te do Con se lho;

VI – fa zer pu bli car o re la tó rio anu al de suas ati vi -
da des.

§ 1º Na de ses ta ti za ção dos ser vi ços pú bli cos, o
Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção de ve rá re co -
men dar, para apro va ção do Pre si den te da Re pú bli ca,
o ór gão da Admi nis tra ção di re ta ou in di re ta que de ve -
rá ser o res pon sá vel pela exe cu ção e acom pa nha -
men to do cor res pon den te pro ces so de de ses ta ti za -
ção, fi can do esse ór gão, no que cou ber, com as atri -
bu i ções pre vis tas no art. 18 des ta Lei.

§ 2º O Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção
po de rá ba i xar nor mas re gu la men ta do ras da de ses ta -
ti za ção de ser vi ços pú bli cos, ob je to de con ces são,
per mis são ou au to ri za ção, bem como de ter mi nar se -
jam ado ta dos pro ce di men tos pre vis tos em le gis la ção
es pe ci fi ca, con for me a na tu re za dos ser vi ços a se rem 
de ses ta ti za dos.

§ 3º A de ses ta ti za ção de em pre sas de pe que no
e mé dio por tes, con for me de fi ni das pelo Con se lho
Na ci o nal de De ses ta ti za ção, po de rá ser co or de na da
pela Se cre ta ria de Co or de na ção e Con tro le das
Empre sas Esta ta is do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e

Orça men to, com pe tin do-lhe, no que cou ber, as atri -
bu i ções pre vis tas no art. 18 des ta Lei.

§ 4º Com pe te ao Pre si den te do Con se lho Na ci -
o nal de De ses ta ti za ção:

a) pre si dir as re u niões do Con se lho;
b) co or de nar e su per vi si o nar a exe cu ção do

Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção;
c) en ca mi nhar à de li be ra ção do Con se lho as

ma té ri as pre vis tas no ca put e nos §§ 1º, 2º e 3º des te
ar ti go;

d) re qui si tar aos ór gãos com pe ten tes a de sig -
na ção de ser vi do res da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta
e in di re ta, para in te grar os gru pos de tra ba lho de que
tra ta o in ci so III do art. 18 des ta Lei.

§ 5º A de ses ta ti za ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras 
será co or de na da pelo Ban co Cen tral do Bra sil, com -
pe tin do-lhe, nes se caso, exer cer, no que cou ber, as
atri bu i ções pre vis tas no art. 18 des ta Lei.

§ 6º A com pe tên cia para apro var as me di das
men ci o na das no in ci so II des te ar ti go, no caso de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras, é do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o -
nal, por pro pos ta do Ban co Cen tral do Bra sil.

§ 7º Fica a União au to ri za da a ad qui rir ati vos de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is, fi nan ci ar ou ga ran tir
os ajus tes pré vi os im pres cin dí ve is para a sua pri va ti -
za ção, in clu si ve por con ta dos re cur sos das Re ser vas 
Mo ne tá ri as, de que tra ta o art. 12, da Lei nº 5.143, de
20 de ou tu bro de 1966, com a re da ção dada pelo art.
1º do De cre to-lei nº 1.342, de 28 de agos to de 1974.

§ 8º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or se es ten de 
às ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is que, den tro do
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, ad qui ram ati -
vos de ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral a ser pri va ti -
za da, caso em que fica, ain da, a União au to ri za da a
as se gu rar à ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral ad qui ren te:

a) a equa li za ção da di fe ren ça apu ra da en tre o
va lor de sem bol sa do na aqui si ção dos ati vos e o va lor
que a ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral ad qui ren te vier a
pa gar ao Ban co Cen tral do Bra sil pe los re cur sos re ce -
bi dos em li nha de fi nan ci a men to es pe ci fi ca, des ti na -
da a dar su por te à aqui si ção dos ati vos, aí con si de ra -
dos to dos os cus tos in cor ri dos, in clu si ve os de ad mi -
nis tra ção, fis ca is e pro ces su a is;

b) a equa li za ção en tre o va lor des pen di do pela
ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral na aqui si ção dos ati vos e 
o va lor efe ti va men te re ce bi do em sua li qui da ção fi nal;

c) a as sun ção, pelo Te sou ro Na ci o nal, da res -
pon sa bi li da de pe los ris cos de cré di to dos ati vos ad -
qui ri dos na for ma des te pa rá gra fo, in clu si ve pe las
even tu a is in sub sis tên ci as ati vas iden ti fi ca das an tes
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ou após ha vê-los as su mi do, res pon den do, ain da, pe -
los efe i tos fi nan ce i ras re fe ren tes à re du ção de seus
va lo res por for ça de pro nun ci a men to ju di ci al de qual -
quer na tu re za.

§ 9º A re a li za ção da equa li za ção ou as sun ção
pelo Te sou ro Na ci o nal, de que tra ta o pa rá gra fo an te -
ri or, dar-se-ão sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil
e pe nal de cor ren te de even tu al con du ta ilí ci ta ou ges -
tão te me rá ria na con ces são do cré di to per ti nen te.

Art. 7º A de ses ta ti za ção dos ser vi ços pú bli cos,
efe ti va da me di an te uma das mo da li da des pre vis tas
no art. 4º des ta lei, pres su põe a de le ga ção, pelo Po -
der Pú bli co, de con ces são ou per mis são do ser vi ço,
ob je to da ex plo ra ção, ob ser va da a le gis la ção apli cá -
vel ao ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. Os prin cí pi os ge ra is e as di re tri -
zes es pe cí fi cas apli cá ve is à con ces são, per mis são ou 
au to ri za ção, ela bo ra dos pelo Po der Pú bli co, de ve rão
cons tar do edi tal de de ses ta ti za ção.

Art. 8º Sem pre que hou ver ra zões que jus ti fi -
quem, a União de te rá, di re ta ou in di re ta men te, ação
de clas se es pe ci al do ca pi tal so ci al da em pre sa ou
ins ti tu i ção fi nan ce i ra ob je to da de ses ta ti za ção, que
lhe con fi ra po de res es pe ci a is em de ter mi na das ma té -
ri as, as qua is de ve rão ser ca rac te ri za das nos seus
es ta tu tos so ci a is.

Art 9º Fica cri a do o Fun do Na ci o nal de De ses ta -
ti za ção – FND, de na tu re za con tá bil, cons ti tu í do me -
di an te vin cu la ção a este, a tí tu lo de de pó si to, das
ações ou co tas de pro pri e da de di re ta ou in di re ta da
União, emi ti das por so ci e da des que te nham sido in -
clu í das no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

§ 1º As ações re pre sen ta ti vas de qua is quer ou -
tras par ti ci pa ções so ci e tá ri as, in clu í das no Pro gra ma
Na ci o nal de De ses ta ti za ção, se rão, igual men te, de -
po si ta das no Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

§ 2º Se rão emi ti dos Re ci bos de De pó si tos de
Ações – RDA, in trans fe rí ve is e ine go ciá ve is a qual -
quer tí tu lo, em fa vor dos de po si tan tes das ações jun to 
ao Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

§ 3º Os Re ci bos de De pó si tos de Ações, de
cada de po si tan te, se rão au to ma ti ca men te can ce la -
dos quan do do en cer ra men to do pro ces so de de ses -
ta ti za ção.

§ 4º Os ti tu la res das ações que vi e rem a ser vin -
cu la das ao Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção man -
te rão as ações es cri tu ra das em seus re gis tros con tá -
be is, sem al te ra ção de cri té rio, até que se en cer re o
pro ces so de de ses ta ti za ção.

Art 10. A União e as en ti da des da Admi nis tra ção 
Indi re ta, ti tu la res das par ti ci pa ções aci o ná ri as que vi -

e rem a ser in clu í das no Pro gra ma Na ci o nal de De ses -
ta ti za ção, de ve rão, no pra zo má xi mo e im pror ro gá vel
de cin co dias, con ta dos da data da pu bli ca ção, no
Diá rio Ofi ci al da União, da de ci são que de ter mi nar a
in clu são no re fe ri do pro gra ma, de po si tar as suas
ações no Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

Pa rá gra fo úni co. O mes mo pro ce di men to do ca -
put de ve rá ser ob ser va do para a emis são de ações
de cor ren tes de bo ni fi ca ções, de des do bra men tos, de
subs cri ções ou de con ver sões de de bên tu res, quan -
do cou ber.

Art 11. Para sal va guar da do co nhe ci men to pú -
bli co das con di ções em que se pro ces sa rá a ali e na -
ção do con tro le aci o ná rio da em pre sa, in clu si ve ins ti -
tu i ção fi nan ce i ra in clu í da no Pro gra ma Na ci o nal de
De ses ta ti za ção, as sim como de sua si tu a ção eco nô -
mi ca, fi nan ce i ra e ope ra ci o nal, será dada am pla di vul -
ga ção das in for ma ções ne ces sá ri as, me di an te a pu -
bli ca ção de edi tal, no Diá rio Ofi ci al da União e em
jor na is de no tó ria cir cu la ção na ci o nal, do qual cons ta -
rão, pelo me nos, os se guin tes ele men tos:

a) jus ti fi ca ti va da pri va ti za ção, in di can do o per -
cen tu al do ca pi tal so ci al da em pre sa a ser ali e na do;

b) data e ato que de ter mi nou a cons ti tu i ção da
em pre sa ori gi na ri a men te es ta tal ou, se es ta ti za da,
data, ato e mo ti vos que de ter mi na ram sua es ta ti za -
ção;

c) pas si vo das so ci e da des de cur to e de lon go
pra zo;

d) si tu a ção eco nô mi co-financeira da so ci e da de, 
es pe ci fi can do lu cros ou pre ju í zos, en di vi da men to in -
ter no e ex ter no, nos cin co úl ti mos exer cí ci os;

e) pa ga men to de di vi den dos à União ou a so ci e -
da des por essa con tro la das di re ta ou in di re ta men te, e 
apor te de re cur sos à con ta ca pi tal, pro vi dos di re ta ou
in di re ta men te pela União, nos úl ti mos quin ze anos;

f) su má rio dos es tu dos de ava li a ção;

g) cri té rio de fi xa ção do va lor de ali e na ção, com
base nos es tu dos de ava li a ção;

h) mo de la gem de ven da e va lor mí ni mo da par ti -
ci pa ção a ser ali e na da:

i) a in di ca ção, se for o caso, de que será cri a da
ação de clas se es pe ci al e os po de res nela com pre en -
di dos.

Art. 12. A ali e na ção de ações a pes so as fí si cas
ou ju rí di cas es tran ge i ra po de rá atin gir cem por cen to
do ca pi tal vo tan te, sal vo dis po si ção le gal ou ma ni fes -
ta ção ex pres sa do Po der Exe cu ti vo, que de ter mi ne
per cen tu al in fe ri or.
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Art. 13. Obser va dos os pri ví lé gi os le ga is, o ti tu -
lar dos re cur sos ori un dos da ven da de ações ou de
bens de ve rá uti li zá-los, pri o ri ta ri a men te, na qui ta ção
de suas di vi das ven ci das e vin cen das pe ran te a
União.

§ 1º Após as qui ta ções a que se re fe re o ca put
des te ar ti go, o sal do dos re cur sos de ve rá ser ob je to
de per mu ta por No tas do Te sou ro Na ci o nal ou por
cré di tos se cu ri ti za dos de res pon sa bi li da de do Te sou -
ro Na ci o nal, cu jas ca rac te rís ti cas e prer ro ga ti vas se -
rão de fi ni das por de cre to.

§ 2º O Te sou ro Na ci o nal po de rá au to ri zar o ti tu -
lar dos re cur sos ori un dos da ven da de ações ou de
bens a uti li zar tí tu los re ce bi dos, de emis são de ter ce i -
ros, para pa ga men to a es ses ter ce i ros ou a ou tros ali -
e nan tes, no âm bi to do Pro gra ma Na ci o nal de De ses -
ta ti za ção.

§ 3º Os tí tu los e cré di tos re ce bi dos no âm bi to do
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção po de rão ser
atu a li za dos e re mu ne ra dos pe los mes mos ín di ces
das No tas do Te sou ro Na ci o nal ou dos cré di tos se cu -
ri ti za dos a se rem uti li za dos na per mu ta a que se re fe -
re o § 1º, des de a data da li qui da ção fi nan ce i ra da res -
pec ti va ali e na ção das ações ou bens.

Art 14. Fica o Pre si den te da Re pú bli ca, por re co -
men da ção do Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção,
au to ri za do a de fi nir os me i os de pa ga men to ace i tos
para aqui si ção de bens e di re i tos no âm bi to do Pro -
gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, aten di dos os se -
guin tes prin cí pi os:

I – ad mis são de mo e da cor ren te;
II – ad mis são, como meio de pa ga men to no âm -

bi to do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, das
Obri ga ções do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to
– OFND, das Le tras Hi po te cá ri as da Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral – LH-CEF, bem como dos tí tu los e cré di tos
já re ne go ci a dos e que, no mo men to da re ne go ci a ção, 
eram pas sí ve is des sa uti li za ção;

III – ad mis são, como meio de pa ga men to no
âm bi to do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, de
tí tu los e cré di tos lí qui dos e cer tos di re ta men te con tra
a União, ou con tra en ti da des por ela con tro la das, in -
clu si ve aque las em pro ces so de li qui da ção, des de
que go zem de ga ran tia ou co o bri ga ção do Te sou ro
Na ci o nal, e que ve nham a ser re ne go ci a dos pela Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca, por 
re co men da ção do Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti -
za ção, po de rá in clu ir no vos me i os de pa ga men to e
mo da li da des ope ra ci o na is no Pro gra ma Na ci o nal de
De ses ta ti za ção.

Art 15. O pre ço mí ni mo de ali e na ção das ações
de ve rá ser sub me ti do à de li be ra ção do ór gão com pe -
ten te do ti tu lar das ações.

§ 1º A Re so lu ção dó Con se lho Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção que apro var as con di ções ge ra is de de -
ses ta ti za ção será uti li za da pelo re pre sen tan te do ti tu -
lar das ações como ins tru ção de voto para de li be ra -
ção do ór gão com pe ten te a que alu de o ca put des te
ar ti go.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca aos
ca sos de ali e na ção de ações, bens ou di re i tos quan -
do di re ta men te de ti dos pela União.

Art 16. As em pre sas in clu í das no Pro gra ma
Na ci o nal de De ses ta ti za ção que vi e rem a in te grar o 
Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção te rão sua es tra -
té gia vol ta da para aten der os ob je ti vos da de ses ta -
ti za ção.

Art 17. O Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção
será ad mi nis tra do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, de sig na do
Ges tor do Fun do.

Art. 18. Com pe te ao Ges tor do fun do:

I – for ne cer apo io ad mi nis tra ti vo e ope ra ci o nal,
ne ces sá rio ao fun ci o na men to do Con se lho Na ci o nal
de De ses ta ti za ção, aí se in clu in do os ser vi ços de se -
cre ta ria;

II – di vul gar os pro ces sos de de ses ta ti za ção,
bem como pres tar to das as in for ma ções que vi e rem a 
ser so li ci ta das pe los po de res com pe ten tes;

III – cons ti tu ir gru pos de tra ba lho, in te gra dos por 
fun ci o ná ri os do BNDES e suas sub si diá ri as e por ser -
vi do res da Admi nis tra ção di re ta ou in di re ta re qui si ta -
dos nos ter mos da alí nea d do § 4º do art. 6º, des ta
Lei, para o fim de pro ver apo io téc ni co à im ple men ta -
ção das de ses ta ti za ções;

IV – pro mo ver a con tra ta ção de con sul to ria, au -
di to ria e ou tros ser vi ços es pe ci a li za dos ne ces sá ri os
à exe cu ção das de ses ta ti za ções;

V – sub me ter ao Pre si den te do Con se lho Na ci o -
nal de De ses ta ti za ção as ma té ri as de que tra ta o in ci -
so II do art. 60, des ta Lei;

VI – pro mo ver a ar ti cu la ção com o sis te ma de
dis tri bu i ção de va lo res mo bi liá ri os e as Bol sas de Va -
lo res;

VII – se le ci o nar e ca das trar em pre sas de re co -
nhe ci da re pu ta ção e tra di ci o nal atu a ção na ne go ci a -
ção de ca pi tal, trans fe rên cia de con tro le aci o ná rio,
ven da e ar ren da men to de ati vos;
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VIII – pre pa rar a do cu men ta ção dos pro ces sos
de de ses ta ti za ção, para apre ci a ção do Tri bu nal de
Con tas da União;

IX – sub me ter ao Pre si den te do Con se lho ou -
tras ma té ri as de in te res se do Pro gra ma Na ci o nal de
De ses ta ti za ção.

Pa rá gra fo úni co. Na con tra ta ção do ser vi ços a
que se re fe re o in ci so IV des te ar ti go, po de rá o Ges tor
do Fun do es ta be le cer, al ter na ti va ou cu mu la ti va men -
te, na com po si ção da re mu ne ra ção dos con tra ta dos,
pa ga men to a pre ço fixo ou co mis si o na do, sem pre
me di an te li ci ta ção.

Art. 19. Os aci o nis tas con tro la do res e os ad mi -
nis tra do res das em pre sas in clu í das no Pro gra ma Na -
ci o nal de De ses ta ti za ção ado ta rão, nos pra zos es ta -
be le ci dos, as pro vi dên ci as que vi e rem a ser de ter mi -
na das pelo Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção,
ne ces sá ri as à im plan ta ção dos pro ces sos de ali e na -
ção.

Art. 20. Será de res pon sa bi li da de ex clu si va dos
ad mi nis tra do res das so ci e da des in clu í das no Pro gra -
ma Na ci o nal de de ses ta ti za ção o for ne ci men to, em
tem po há bil, das in for ma ções so bre as mes mas, ne -
ces sá ri as à exe cu ção dos pro ces sos de de ses ta ti za -
ção.

Pa rá gra fo úni co. Será con si de ra da fal ta gra ve a
ação ou omis são de em pre ga dos ou ser vi do res pú bli -
cos que, in jus ti fi ca da men te, opu se rem di fi cul da des
ao for ne ci men to de in for ma ções e ou tros da dos ne -
ces sá ri os à exe cu ção dos pro ces sos de de ses ta ti za -
ção.

Art. 21. Ao Ges tor do Fun do Na ci o nal de De ses -
ta ti za ção ca be rá uma re mu ne ra ção de 0,2% (dois dé -
ci mos por cen to) do va lor lí qui do apu ra do nas ali e na -
ções para co ber tu ra de seus cus tos ope ra ci o na is,
bem como o res sar ci men to dos gas tos efe tu a dos com 
ter ce i ros, ne ces sá ri os a exe cu ção dos pro ces sos de
de ses ta ti za ção pre vis tos nes ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se de ali e na ção de
par ti ci pa ções mi no ri tá ri as, cujo va lor seja de pe que na 
mon ta, a ju í zo do Ges tor do Fun do Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção, po de rão ser dis pen sa dos a co bran ça
de re mu ne ra ção e o res sar ci men to dos gas tos de que 
tra ta este ar ti go.

Art. 22. O Fun do Na ci o nal de De ses ta ti za ção
será au di ta do por au di to res ex ter nos in de pen den tes
re gis tra dos na Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a se -
rem con tra ta dos me di an te li ci ta ção pú bli ca pelo Ges -
tor do Fun do.

Art. 23. Será nula de ple no di re i to a ven da, a
subs cri ção ou a trans fe rên cia de ações que im pli -
quem in frin gên cia des ta Lei.

Art. 24. No caso de o Con se lho Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção de li be rar a dis so lu ção de so ci e da de in -
clu í da no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, apli -
car-se-ão, no que cou ber, as dis po si ções da Lei nº
8.029, de 12 de abril de 1990.

Art. 25. O Ges tor do Fun do man te rá as sis tên cia
ju rí di ca aos ex-membros da Co mis são Di re to ra do
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, na hi pó te se
de se rem de man da dos em ra zão de prá ti ca de atos
de cor ren tes do exer cí cio das suas res pec ti vas fun -
ções no re fe ri do ór gão.

Art. 26. A União trans fe ri rá ao Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES
94.953.982 (no ven ta e qua tro mi lhões, no ve cen tos e
cin qüen ta e três mil, no ve cen tos e oi ten ta e duas)
ações or di ná ri as no mi na ti vas e 4.372.154 (qua tro mi -
lhões, tre zen tos e se ten ta e duas mil, cen to e cin -
qüen ta e qua tro) ações pre fe ren ci a is no mi na ti vas, de
sua pro pri e da de no ca pi tal da Com pa nhia Vale do Rio 
Doce.

§ 1º O BNDES, em con tra par ti da à trans fe rên cia 
das ações pela União, pelo va lor no mi nal equi va len te
ao va lor de ven da das ações, de ve rá, al ter na ti va ou
con jun ta men te, a cri té rio do Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da:

a) as su mir dí vi das, ca rac te ri za das e no va das da 
União, nos ter mos dos atos le ga is em vi gor, re la ti vas
ao Fun do de Com pen sa ção de Va ri a ções Sa la ri a is –
FCVS;

b) trans fe rir à União de bên tu res de emis são do
BNDES Par ti ci pa ções S.A. – BNDESPAR, de sua pro -
pri e da de, com as mes mas con di ções de ren ta bi li da de 
e pra zo das dí vi das a que se re fe re a alí nea an te ri or.

§ 2º Não se apli ca ao pro du to da ali e na ção das
ações de que tra ta o ca put des te ar ti go o dis pos to no
in ci so III do art. 6º e no art. 13 des ta lei, e na alí nea a
do § lº do art. 30 da Lei nº 8.177, de 1º de mar ço de
1991, al te ra da pela Lei nº 8.696, de 26 de agos to de
1993, com a re da ção ora vi gen te.

§ 3º As ações de que tra ta este ar ti go per ma ne -
ce rão de po si ta das no Fun do Na ci o nal de De ses ta tí -
za ção, em nome do BNDES.

§ 4º Até vin te dias an tes da re a li za ção do le i lão
pú bli co es pe ci al de de ses ta ti za ção da Com pa nhia
Vale do Rio Doce será efe ti va da a trans fe rên cia de
62.000.000 (ses sen ta e dois mi lhões) de ações or di -
ná ri as no mi na ti vas do to tal de que tra ta o ca put des te 
ar ti go, de ven do as ações re ma nes cen tes ser trans fe -
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ri das no dia útil se guin te ao da li qui da ção fi nan ce i ra
do le i lão.

§ 5º As con di ções com ple men ta res à con cre ti za -
ção da ope ra ção de que tra ta este ar ti go se rão re gu la -
men ta das por de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca.

Art 27. O BNDES des ti na rá o pro du to da ali e na -
ção das ações que lhe fo rem trans fe ri das na for ma do
art. 26, à con ces são de cré di to para a res tru tu ra ção
eco nô mi ca na ci o nal, de for ma a aten der os ob je ti vos
fun da men ta is do Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za -
ção, es ta be le ci dos no art. 1º des ta lei, ob ser va do ain -
da que:

I – as ope ra ções se rão re gis tra das no BNDES,
em con ta es pe cí fi ca;

II – as dis po ni bi li da des de ca i xa se rão apli ca das 
con for me as nor mas ema na das do Con se lho Mo ne -
tá rio Na ci o nal;

III – é ve da da a con ces são de em prés ti mo ou a
con ces são de ga ran ti as à Admi nis tra ção di re ta, in di -
re ta ou fun da ci o nal, ex ce tu an do-se:

a) o re pas se às em pre sas sub si diá ri as in te gra is
do BNDES para a re a li za ção dos res pec ti vos ob je ti -
vos so ci a is;

b) os em prés ti mos ao se tor pri va do de que par ti -
ci pem, na qua li da de de agen tes re pas sa do res, ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas.

Art 28. Aos em pre ga dos de em pre sas con tro la -
das, di re ta ou in di re ta men te pela União, in clu í das no
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, é as se gu ra da
a ofer ta de par te das ações re pre sen ta ti vas de seu
ca pi tal, se gun do os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta lei
e con di ções es pe cí fi cas a se rem apro va das pelo
Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção, in clu si ve
quan to a:

I – dis po ni bi li da de pos te ri or das ações;

II – quan ti da de a ser in di vi du al men te ad qui ri da.

Pa rá gra fo úni co. A ofer ta de que tra ta o ca put
des te ar ti go será de, pelo me nos, 10% (dez por cen to)
das ações do ca pi tal so ci al de ti das, di re ta ou in di re ta -
men te, pela União, po den do tal per cen tu al mí ni mo ser
re vis to pelo Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção,
caso o mes mo seja in com pa tí vel com o mo de lo de
de ses ta ti za ção apro va do.

Art 29. A par ti ci pa ção dos em pre ga dos na aqui -
si ção de ações far se-á, op ci o nal men te, por in ter mé -
dio de clu be de in ves ti men to que cons ti tu í rem para
re pre sen tá-los le gal men te, in clu si ve como subs ti tu to
pro ces su al, ob ser va da a re gu la men ta ção ba i xa da
pela Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM.

Art 30. São nu los de ple no di re i to con tra tos ou
ne gó ci os ju rí di cos de qual quer es pé cie onde o em -
pre ga do fi gu re como in ter me diá rio de ter ce i ro na
aqui si ção de ações com in cen ti vo, em tro ca de van ta -
gem pe cu niá ria ou não.

§ 1º O clu be de in ves ti men to tem le gi ti mi da de
ati va para pro por ação con tra os en vol vi dos nes sa
ope ra ção fra u du len ta, re ten do os cor res pon den tes tí -
tu los mo bi liá ri os, se es ta tu ta ri a men te dis po ní ve is.

§ 2º O Mi nis té rio Pú bli co, em to man do co nhe ci -
men to des sa ação ju di ci al ou ins ta do por re pre sen ta -
ção, ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à de ter mi -
na ção da res pon sa bi li da de cri mi nal, bem como so li ci -
ta rá fis ca li za ção por par te da Re ce i ta Fe de ral, do Mi -
nis té rio do Tra ba lho e do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al, sem pre ju í zo de ins pe ções por ór gãos es ta du -
a is e mu ni ci pa is, no âm bi to de suas com pe tên ci as,
com vis tas à iden ti fi ca ção dos efe i tos pro du zi dos pela 
mes ma ope ra ção.

Art. 31. Os art. 7º, o ca put e os §§ 1º e 3º do art.
18 e o art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra ções e
acrés ci mos:

“Art. 7º ...............................................................
VII – (VETADO)”
“Art. 18. Ocor ren do res ci são do con tra to de tra -

ba lho, por par te do em pre ga dor, fi ca rá este obri ga do
a de po si tar na con ta vin cu la da do tra ba lha dor no
FGTS os va lo res re la ti vos aos de pó si tos re fe ren tes
ao mês da res ci são e ao ime di a ta men te an te ri or, que
ain da não hou ver sido re co lhi do, sem pre ju í zo das co -
mi na ções le ga is.

§ 1º Na hi pó te se de des pe di da pelo em pre ga dor 
sem jus ta ca u sa, de po si ta rá este, na con ta vin cu la da
do tra ba lha dor no FGTS, im por tân cia igual a qua ren ta 
por cen to do mon tan te de to dos os de pó si tos re a li za -
dos na con ta vin cu la da du ran te a vi gên cia do con tra to 
de tra ba lho, atu a li za dos mo ne ta ri a men te e acres ci -
dos dos res pec ti vos ju ros.

...........................................................................
 3º As im por tân ci as de que tra ta este ar ti go de -

ve rão cons tar da do cu men ta ção com pro ba tó ria do re -
co lhi men to dos va lo res de vi dos a tí tu lo de res ci são do 
con tra to de tra ba lho, ob ser va do o dis pos to no art. 477 
da CLT, exi min do o em pre ga dor, ex clu si va men te,
quan to aos va lo res dis cri mi na dos.”

“Art. 20. ..............................................................
I – des pe di da sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di -

re ta, de cul pa re cí pro ca e de for ça ma i or, com pro va da 
com o de pó si to dos va lo res de que tra ta o ar ti go 18.
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...........................................................................
XII – apli ca ção em quo tas de Fun dos Mú tu os de

Pri va ti za ção, re gi dos pela Lei nº 6.385, de 7 de de -
zem bro de 1976, per mi ti da a uti li za ção má xi ma de
50% (cin qüen ta por cen to) do sal do exis ten te e dis po -
ní vel em sua con ta vin cu la da do Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, na data em que exer cer a op -
ção.

 6º Os re cur sos apli ca dos em quo tas dos Fun -
dos Mú tu os de Pri va ti za ção, re fe ri dos no in ci so XII
des te ar ti go, se rão des ti na dos a aqui si ções de va lo -
res mo bi liá ri os, no âm bi to do Pro gra ma Na ci o nal de
De ses ta ti za ção, ins ti tu í do pela Lei nº 8.031, de 12 de
abril de 1990, e de pro gra mas es ta du a is de de ses ta ti -
za ção, des de que, em am bos os ca sos, tais des ti na -
ções se jam apro va das pelo Con se lho Na ci o nal de
De ses ta ti za ção.

7º Os va lo res mo bi liá ri os de que tra ta o pa rá gra -
fo an te ri or só po de rão ser in te gral men te ven di dos,
pe los res pec ti vos Fun dos, seis me ses após sua aqui -
si ção, po den do ser ali e na da, em pra zo in fe ri or, par ce -
la equi va len te a 10% (dez por cen to) do va lor ad qui ri -
do, au to ri za da a li vre apli ca ção do pro du to des sa ali e -
na ção, nos ter mos da Lei nº 6.385, de 1976.

8º As apli ca ções em Fun dos Mú tu os de Pri va ti -
za ção são no mi na ti vas, im pe nho rá ve is e, sal vo as hi -
pó te ses pre vis tas nos in ci sos I a IV e VI a XI des te ar -
ti go e o dis pos to na Lei nº 7.670, de 8 de se tem bro de
1988, in dis po ní ve is por seus ti tu la res.

9º De cor ri do o pra zo mí ni mo de doze me ses,
con ta dos da efe ti va trans fe rên cia das quo tas para os
Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção, os ti tu la res po de rão
op tar pelo re to mo para sua con ta vin cu la da no Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço.

10. A cada pe río do de seis me ses, os ti tu la res
das apli ca ções em Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção
po de rão trans fe ri-las para ou tro fun do de mes ma na -
tu re za.

11. O mon tan te das apli ca ções de que tra ta o §
6º des te ar ti go fi ca rá li mi ta do ao va lor dos cré di tos
con tra o Te sou ro Na ci o nal de que seja ti tu lar o Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço.

12. Des de que pre ser va da a par ti ci pa ção in di vi -
du al dos quo tis tas, será per mi ti da a cons ti tu i ção de
clu bes de in ves ti men to, vi san do a apli ca ção em quo -
tas de Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção.

13. A ga ran tia a que alu de o § 4º do art. 13 des ta
Lei não com pre en de as apli ca ções a que se re fe re o
in ci so XII des te ar ti go.

14. O Impos to de Ren da in ci di rá ex clu si va men te 
so bre os ga nhos dos Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção

que ex ce de rem a re mu ne ra ção das con tas vin cu la -
das do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço, no
mes mo pe río do.

15. Os re cur sos au to ma ti ca men te trans fe ri dos
da con ta do ti tu lar no Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço em ra zão da aqui si ção de ações não afe ta rão 
a base de cál cu lo da mul ta res ci só ria de que tra tam os 
§§ 1º e 2º do art. 18 des ta Lei.

Art. 32. Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 1.481-52, de 8 de
agos to de 1997.

Art. 33. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta Lei, no pra zo de ses sen ta dias, ba i xan do
as ins tru ções ne ces sá ri as à sua exe cu ção.

Art. 34. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 35. Re vo ga-se a Lei nº 8.031, de 12 de abril
de 1990, e de ma is dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1997; 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pe dro Ma lan – Anto nio
Kan dir.

(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.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 76, DE 2001

De no mi na “Pa lá cio Drª Ma ria Lu i za
Ga lin do Ma la qui as” o edi fí cio sede do Tri -
bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do de
Ro ra i ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na do “Pa lá cio Drª Ma ria Lu i za

Ga lin do Ma la qui as” o edi fí cio sede do Tri bu nal Re gi o -
nal Ele i to ral do Esta do de Ro ra i ma.

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

Jus ti fi ca ção

Pro cu ra-se, com o pre sen te pro je to, pres tar uma 
jus ta ho me na gem àque la que, de for ma ín te gra e es -
cor re i ta, co la bo rou com a im plan ta ção da jus ti ça ele i -
to ral no Esta do de Ro ra i ma.

Nas ci da na ci da de de Ga ra nhuns-PE, aos 13
dias do mês de mar ço de 1941, for mou-se, ain da jo -
vem, em His tó ria pela Uni ver si da de Fe de ral de Per -
nam bu co, o que se se guiu pelo ca sa men to com o co -
mer ci an te Jo a quim Ma la qui as dos San tos, com o
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qual teve 4 fi lhos, Ale xan dre, Ri car do, Ká tia e Mar cos
Vi ní ci us, que lhes de ram 3 ne tos, Vic to ria, Ga bri el e
Lu i za.

Por ve zes, an tes mes mo que pas sas se a con tri -
bu ir de for ma sig ni fi ca ti va para a ju di ca tu ra do Esta do
de Ro ra i ma e do Ama zo nas, me re ceu des ta que,
quan do, por exem plo, de sua apro va ção nos con cur -
sos pú bli cos da Au di to ria da Jus ti ça Mi li tar, em 1982,
e do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do do Mato
Gros so do Sul, em 1983.

No ano de 1984, mu dou-se para Ro ra i ma, à
épo ca Ter ri tó rio, para onde le vou a fa mí lia e ter ra que
es co lheu para vi ver. Tor nou-se Ba cha rel em Di re i to
pela Uni ver si da de Fe de ral do Ama zo nas, em 1987,
ano a par tir do qual pas sou a pres tar seu va li o sos la -
bor no Egré gio Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Ama zo -
nas, lá exer cen do, de for ma bri lhan te, os car gos de
Pre si den te da CPL e di re to ra-geral subs ti tu ta.

Re co nhe ci da por sua atu a ção des ta ca da, foi
con vi da da pe los Emi nen tes De sem bar ga do res Car -
los Enri que Ro dri gues e Ju ran dir Oli ve i ra Pas co al
para as su mir a di re to ria ge ral, do Egré gio Tri bu nal Re -
gi o nal Ele i to ral do Esta do de Ro ra i ma,  onde de sem -
pe nhou fun ção pre pon de ran te para a ins ta la ção des -
te Egré gio Tri bu nal.

Apo sen tou-se em 1994 e veio a fa le cer aos 29
de ju lho de 1997, em Re ci fe, onde lu ta va bra va men te
pela ma nu ten ção de sua sa ú de. Foi en ter ra da em Ro -
ra i ma, Esta do que ado tou e para o qual pres tou seus
re le van tes ser vi ços.

Por tais ra zões, é mais do que pró pria a ho me -
na gem que se quer pres tar à Drª Ma ria Lu i za Ga lin do
Ma la qui as, pes soa de no tó rio va lor, em re co nhe ci -
men to à for ma es me ra da como de sem pe nhou o ár -
duo exer cí cio da vida pú bli ca e à pes soa que foi, éti ca, 
aus te ra, de re pu ta ção ili ba da.

Assim ex pos to e am pla men te jus ti fi ca do, to dos
con ta mos com a apro va ção des te pro je to no mais
bre ve tem po pos sí vel.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2001 – Ro me ro 
Jucá.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os pro je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às
Co mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con vi do as Srªs e os Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes para com pa re ce rem ao
ple ná rio, pois ma té ri as im por tan tes, que exi gem quo -
rum qua li fi ca do, se rão vo ta das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na ses são de li be ra ti va do úl ti mo dia 3 foi lido o
Re que ri men to nº 227, de 2001, de au to ria do Se na -
dor Ja der Bar ba lho, para que seja en ca mi nha da con -
sul ta à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, nos ter mos do in ci so I do art. 101 do Re gi men to
Inter no, no sen ti do de que esta Casa an te ci pe a con -
ces são de li cen ça pré via ao Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, nos ter mos dos §§ 1º e 4º do art. 53 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, na hi pó te se de for ma li za ção de de nún -
cia con tra o re que ren te, apre sen ta da pelo Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca.

As có pi as do re que ri men to en con tram-se à dis -
po si ção dos Srs. Se na do res nos avul sos da Ordem
do Dia so bre as ban ca das.

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 cons tan te do re que ri men to vai à Co -

mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para
exa me.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

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 10, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro -
cha, que al te ra a alí nea d do in ci so VI do
art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui a
imu ni da de tri bu tá ria para ca der nos es co la -
res), ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313,
de 2000, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor
José Fo ga ça.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 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.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 95, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 98, de 2000 (nº
111/95, na Casa de ori gem), que acres cen ta
ar ti go à Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de
1991, que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la,
ten do

Pa re cer sob nº 110, de 2001, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro, fa vo rá vel, com a Emen -
da nº 1-CAS, de re da ção, que apre sen ta.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria. 

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)
Apro va do.
Vo ta ção da Emen da nº 1-CAS, de re da ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da ção

fi nal.

São os se guin tes o pro je to e a emen da 
apro va dos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 98, DE 2000

(Nº 111/95, na Casa de ori gem)

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.171, de
17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a 
po lí ti ca agrí co la.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 21-A:
“Art. 21-A. O Po der Pú bli co pro ce de rá à iden ti fi -

ca ção, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, das áre as de ser -
ti fi ca das, as qua is so men te po de rão ser ex plo ra das
me di an te a ado ção de ade qua do pla no de ma ne jo,
com o em pre go de tec no lo gi as ca pa zes de in ter rom -

per o pro ces so de de ser ti fi ca ção e de pro mo ver a re -
cu pe ra ção des sas áre as.

§ 1º O Po der Pü bli co es ta be le ce rá ca das tros
das áre as su je i tas a pro ces sos de de ser ti fi ca ção, em
âm bi to es ta du al ou mu ni ci pal.

§ 2º O Po der Pú bli co, por in ter mé dio dos ór gãos
com pe ten tes, pro mo ve rá a pes qui sa, a ge ra ção e a
di fu são de tec no lo gi as ca pa zes de su prir as con di -
ções ex pres sas nes te ar ti go."

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

EMENDA Nº 1-CAS

Dê-se à emen ta do PLC nº 98, de 2000, a se -
guin te re da ção:

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i -
ro de 1991, que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la, a fim
de es ta be le cer pro ce di men tos re la ti vos ao ca das tra -
men to e à re cu pe ra ção de áre as De ser ti fi ca das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 95, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 95, de 2000 (nº
250/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha 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 Cam pa nha,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 114, de
2001, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten -
ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy, Ge -
ral do Cân di do e La u ro Cam pos.

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 re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo n.º 95, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:
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PARECER Nº 283, 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 95, de 2000 (nº 250, 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 95, de 2000 (nº
250, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio
Di fu so ra da Cam pa nha 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
Cam pa nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de maio de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo -
bão.

ANEXO AO PARECER Nº 283, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 95, de 2000 (nº 250, de 1999, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da a “Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha
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 Cam -
pa nha, Esta do, de Mi nas Ge ra is.

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

to s/nº, de 20 de agos to de 1998, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são ou -
tor ga da a “Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha 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 Cam -
pa nha, 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 (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 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de 2000 (nº 
285/99, 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 Po me ro de Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Po me ro de, Esta do de San -
ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 976, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff, 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 104, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 284, 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 104, de 2000 (nº 285, 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 104, de 2000 (nº
285, de 1999, 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 Po -
me ro de Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Po me ro de, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de maio de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo -
bão.
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ANEXO AO PARECER Nº 284, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 104, de 2000 (nº 285, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de fe ri da a “Rá dio Po me ro de Ltda.”
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Po me -
ro de, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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 25 de ou tu bro de 1995, que re no va por dez anos, 
a par tir de 3 de ju nho de 1992, a con ces são de fe ri da a
“Rá dio Po me ro de Ltda.” para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Po me ro de, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (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 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. 
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 109, de 2000 (nº
296/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga con ces são à Rede União 
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 na ci da -
de de Rio Bran co, Esta do do Acre, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 913, 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, com a abs ten ção do Se na dor Ge ral -

do Cân di do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (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 109, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 285, 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 109, de 2000 (nº 296, 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 109, de 2000 (nº 296,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Rede União 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 gem na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de maio de
2001. – Já der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil son,
Re la tor, Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 285, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 109, de 2000 (nº 296, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são a “Rede União 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 (te le vi são) na lo -
ca li da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

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 28 de de zem bro de 1998, que ou tor ga con -
ces são a “Rede União de Rá dio e Te le vi são Ltda.,”
para ex plo rar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
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(te le vi são) na lo ca li da de de Rio Bran co, Esta do do
Acre.

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 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 213, de 2000 (nº
198/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM
2000 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
Ma na ca pu ru, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na -
dor Bel lo Par ga.

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 do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 213, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 286, 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 213, de 2000 (nº 198, 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 213, de 2000 (nº 198,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato

que ou tor ga per mis são à Rá dio FM 2000 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 Ma na ca pu ru, Esta do do Ama zo nas.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de maio de
2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil son,
Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão.

ANEXO AO PARECER Nº 286, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 213, de 2000 (nº 198, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
a “Rá dio FM 2000 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 Ma -
na ca pu ru, Esta do do Ama zo nas.

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 281, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a “Rá dio FM 2000 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 quên cia mo du la da na lo ca li -
da de de Ma na ca pu ru, Esta do do Ama zo nas.

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

O SR. PRESIDENTE (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 7: 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 222, de 2000 (nº 
471/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Rá dio Di fu so ra Ga ri bal di Ltda. para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ga ri bal di, Esta do
do Rio Gran de do Sul, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.247, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça, 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 do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nE 222, de 2000, que será lido pelo Sr. 1E Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 287 , 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 222, de 2000 (nº 471, 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 222, de 2000 (nº
471, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio
Di fu so ra Ga ri bal di Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ga ri -
bal di, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de maio de
2001 – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil son,
Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão

ANEXO AO PARECER Nº 287  , DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 222, de 2000 (nº 471, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces são 
ou tor ga da a ”Rá dio Di fu so ra Ga ri bal di
Ltda.," para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ga ri bal di, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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 16 de maio de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são ou -
tor ga da a ”Rá dio Di fu so ra Ga ri bal di Ltda.,“ para exe -
cu tar, 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 Ga ri bal -
di, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (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 223, de 2000 (nº 
472/2000, 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 Edu ca ci o nal União da Ser ra 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 Ma rau, Esta do do
Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.248, de
2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça, 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 do Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo nE 223, de 2000, que será lido pelo Sr. 1E Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:
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PARECER Nº 288, DE 2001
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 223, de 2000 (nº 472, 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 223, de 2000 (nº
472, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Fun da ção Edu -
ca ci o nal União da Ser ra 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 Ma rau,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 8 de maio de
2001, – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Car los Wil -
son, Re la tor – Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo -
bão.

ANEXO AO PARECER Nº 288, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 223, de 2000 (nº 472, de
2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 2001

Apro va o ato que re no va a con ces -
são de “Fun da ção Edu ca ci o nal União da
Ser ra” para ex plo rar ser vi ço de ra di od fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ma rau, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to

s/nº, de 14 de no vem bro de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con ces -
são de “Fun da ção Edu ca ci o nal União da Ser ra” 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 Ma -
rau, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (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. 

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.

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 194, de 2001, do Se na dor Ro meu 
Tuma, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta dos
Pro je tos de Lei da Câ ma ra nºs 88, de 2000
e 6, de 2001, por re gu la rem a mes ma ma té -
ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
(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.
Os Pro je tos de Lei da Câ ma ra nºs 88, de 2000, e 

6, de 2001, pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor nam 
ao exa me da Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con sul to o Ple ná rio se po de rei in clu ir na Ordem do
Dia dois itens, o Item nº 10, para vo ta ção do nome do
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Ja pão, e o Item nº 11,
para apro va ção do nome in di ca do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca para a Emba i xa da em Mo çam bi que. (Pa u sa.)

Com o as sen ti men to do Ple ná rio, fi cam in clu í -
dos os itens re fe ri dos.

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 li ci to 
aos Srs. Se na do res que se en con tram em ou tras de -
pen dên cia do Se na do que se di ri jam ao ple ná rio, pois
te re mos vo ta ção no mi nal, com quo rum qua li fi ca do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:

MENSAGEM N.º 97, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

Dis cus são, em tur no úni co, do pa re cer
da Co mis são de Re la ção Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Hugo Na po -
leão, so bre a Men sa gem nº 97, de 2001 (nº
224, de 2001, na Casa de ori gem), pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Sr.
Ivan Oli ve i ra Can na bra va, Mi nis tro de Pri -
me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Ja pão.
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So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 289, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre a Men sa -
gem nº 97, de 2001 (Men sa gem nº 224, de 
14 de mar ço de 2001, da Pre si dên cia da
Re pú bli ca), sub me ten do à apre ci a ção do
Se na do Fe de ral a es co lha do Se nhor Ivan 
Oli ve i ra Can na bra va, Mi nis tro de Pri me i ra 
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a -
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la -
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Ja pão.

Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão
Com base no art. 52, in ci so IV, da Cons ti tu i ção

Fe de ral, e le gis la ção or di ná ria per ti nen te, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma da Men sa gem nº
224, de 14 de mar ço de 2001, da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral a
es co lha do Se nhor Ivan Oli ve i ra Can na bra va, Mi nis tro 
de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a -
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o -
res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to ao Ja pão.

Acom pa nha a Men sa gem Pre si den ci al Cur ri cu -
lum Vi tae do in di ca do, for ne ci do pelo Sr. Di re -
tor-Geral do De par ta men to de Ser vi ço Exte ri or do Ita -
ma raty, do qual cabe des ta car o se guin te: nas ci do em
Ara gua ri – MG, em 23 de maio de 1941, o Sr. Ivan Oli -
ve i ra Can na bra va, fi lho de Elpí dio Vi an na Can na bra -
va e Ion ne de Oli ve i ra Can na bra va, após con clu ir o
Cur so de Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta, do
Insti tu to Rio Bran co, foi sub se qüen te men te pro mo vi -
do a Ter ce i ro Se cre tá rio, em 5 de fe ve re i ro de 1965; a
Se gun do Se cre tá rio, por me re ci men to, em 31 de de -
zem bro de 1967; a Pri me i ro Se cre tá rio, por me re ci -
men to, em 1º de ja ne i ro de 1973; a Con se lhe i ro, por
me re ci men to, em 26 de se tem bro de 1977; a Mi nis tro
de Se gun da Clas se, por me re ci men to, em 16 de ju -
nho de 1982; e, por fim, a Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, 
tam bém por me re ci men to, 19 de de zem bro de 1990.

Den tre os car gos e mis sões im por tan tes que
exer ceu, cum pre ci tar: Au xi li ar do Che fe da Di vi são
Ju rí di ca, 1965; Au xi li ar do Che fe da Di vi são da Orga -
ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos, 1965/66; Au xi li ar
do Che fe do De par ta men to Cul tu ral e de Infor ma -
ções, 1966; Au xi li ar do Che fe do De par ta men to das

Amé ri cas, 1974; Assis ten te do Che fe da Di vi são da
Amé ri ca Me ri di o nal  – I, 1975/76; Asses sor do Che fe
do De par ta men to das Amé ri cas, 1976/78; Che fe da
Di vi são da Amé ri ca Cen tral e Se ten tri o nal. 1978/79
Sub se cre tá rio-Ge ral de Assun tos Po lí ti cos,
1995/2001; Bonn, Se gun do Se cre tá rio, 1967/70;
Assun ção, Se gun do Se cre tá rio, 1970/72; Assun ção,
Pri me i ro Se cre tá rio, 1973; Was hing ton, Con se lhe i ro,
1979/82; Tó quio, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1983/88; Lu -
an da, Emba i xa dor, 1989/91; Tel-Aviv, Emba i xa dor,
1991/95; II Con fe rên cia Inte ra me ri ca na Extra or di ná -
ria, Rio de Ja ne i ro, 1965 (mem bro); I Re u nião Inter na -
ci o nal so bre Pro ble mas de Agri cul tu ra nos Tró pi cos
Úmi dos da Amé ri ca-La ti na, Lima, 1966 (mem bro); III
Con fe rên cia Inte ra me ri ca na Extra or di ná ria, Bu e nos
Ai res, 1967 (mem bro); Re u nião Re gi o nal para a Áfri -
ca, pre pa ra tó ria da Con fe ren cia da ONU so bre Água,
Adis-Abe ba, 1976 (ob ser va dor); Re u nião Re gi o nal
para a Ásia Oci den tal, Pre pa ra tó ria da Con fe rên cia
da ONU so bre Água, Bag dá, 1976 (ob ser va dor); Che -
fe da Par te Téc ni ca da Re u nião da Co mis são Eco nô -
mi ca para a Amé ri ca-La ti na (Ge ral), Gu a te ma la,
1977; Re u nião do Co mi tê Ci en tí fi co so bre a Pes qui sa 
Antár ti ca (SCAR), Cha mo nix, Fran ça, 1978 (ob ser va -
dor); Re u nião so bre a Antár ti ca, Pun ta Are nas, Chi le,
1977 (ob ser va dor); V Re u nião dos Mi nis tros das Re -
la ções Exte ri o res dos Pa í ses do Tra ta do de Co o pe ra -
ção Ama zô ni ca, Lima, de zem bro de 1995 (Che fe de
De le ga ção); Con fe rên cia Re gi o nal so bre Me di das de
For ta le ci men to da Con fi an ça e Se gu ran ça, San ti a go,
no vem bro de 1995 (Che fe de De le ga ção).

O Sr. Ivan Oli ve i ra Can na bra va re ce beu inú me -
ras con de co ra ções na ci o na is a es tran ge i ras, a sa ber:
Ordem de Rio Bran co, Grã-Cruz, Bra sil; Me da lha Mé -
ri to Ta man da ré, Bra sil; Ordem Na ci o nal do Mé ri to,
Ofi ci al, Pa ra gua ia; Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Co -
men da dor, Equa dor; Ordem Na ci o nal do Mé ri to Ofi ci -
al, Ale ma nha; Ordem do Mé ri to Na val, Gran -
de-Oficial, Bra sil; Ordem Fran cis co de Mi ran da, Pri -
me i ra Clas se, Ve ne zu e la; Ordem da Pal me i ra, Grão
Mes tre, Su ri na me; Ordem da Grã-Cruz, Ca va le i ro,
Itá lia; Ordem Na ci o nal do Mé ri to, Gran de-Oficial, Pa -
ra guai; Ordem do Con dor dos Andes, Grã Cruz, Bo lí -
via.

Di an te do ex pos to, es ti ma mos pos su í rem os Se -
nho res Se na do res mem bros da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal ele men tos ne ces -
sá ri os para a apre ci a ção da in di ca ção do nome do
Se nhor Ivan Oli ve i ra Can na bra va, Mi nis tro de Pri me i -
ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra de Di -
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plo ma ta, para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra -
sil jun to ao Ja pão.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2001. Jef fer -
son Pe res, Pre si den te – Hugo Na po leão, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa re -
cer é fa vo rá vel.

A ou tra ma té ria, a Men sa gem nº 98, de 2001,
cons ti tui o item 11 da pa u ta, con for me de li be ra ção do
Ple ná rio.

Item 11: 

MENSAGEM Nº 98, DE 2001
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
da Co mis são de Re la ção Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Melo, so bre a Men sa gem nº 97, de 2001 (nº 
224, de 2001, na Casa de ori gem), pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Sr. Pe -
dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, Mi nis tro de
Se gun da Clas se do Qu a dro Per ma nen te da
Car re i ra de Di plo ma ta, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
de Mo çam bi que.

So bre a mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 290, DE 2001

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal, so bre a Men sa -
gem nº 98, de 2001 (Men sa gem nº 225, de 
14-3-2001,na ori gem), que “Sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral a es co lha
do Se nhor Pe dro Luiz Car ne i ro de Men -
don ça, Mi nis tro de Se gun da Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma -
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri -
o res, para exer cer o car go de Emba i xa -
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Mo -
çam bi que”.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

Esta casa do Con gres so Na ci o nal é cha ma da a
opi nar so bre a in di ca ção que o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca faz do Se nhor Pe dro Luiz Car ne i ro de Men -

don ça para o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca de Mo çam bi que.

A Cons ti tu i ção Fe de ral atri bui com pe tên cia pri -
va ti va ao Se na do Fe de ral para exa mi nar pre vi a men -
te, e de li be rar por voto se cre to, so bre a es co lha dos
Che fes de Mis são Di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te 
(art. 52, in ci so IV).

O Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, aten den -
do a pre ce i to re gi men tal, ela bo rou cur ri cu lum vi tae
do di plo ma ta in di ca do, do qual ex tra í mos para este
Re la tó rio as se guin tes in for ma ções:

Nas ci do no Rio de Ja ne i ro, em 1º de no vem bro
de 1945, fi lho de Luiz José Car ne i ro de Men don ça e
He le na Ban de i ra de Mel lo, o Sr. Pe dro Luiz Car ne i ro
de Men don ça é ba cha rel em Di re i to pela Pon ti fí cia
Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro e gra du a do
pelo Cur so de Pre pa ra ção da Car re i ra Di plo má ti ca
pelo Insti tu to Rio Bran co, onde foi tam bém ori en ta dor, 
em 1987.

O Sr. Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça in gres -
sou na car re i ra di plo má ti ca no pos to de Ter ce i ro Se -
cre tá rio, em 1970. Ascen deu a Con se lhe i ro em 1986,
e a Mi nis tro de Se gun da Clas se em 1992. Sem pre por 
me re ci men to.

Entre as fun ções de sem pe nha das na Chan ce la -
ria des ta cam-se as de Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Fi -
nan ce i ra, de 1986 e 1988 e de 1991 a 1992; e de Che -
fe da Di vi são de Co mér cio Inter na ci o nal e Ma nu fa tu -
ras, en tre 1992 e 1994.

No ex te ri or, exer ceu, en tre ou tros, os car gos de
Con se lhe i ro em Pa ris, en tre 1988 e 1991; Mi nis -
tro-Conselheiro em Bonn, de 1994 a 1996; e de Mi nis -
tro-Conselheiro no Va ti ca no, de 1996 até o pre sen te.

De sem pe nhou ain da nu me ro sas e im por tan tes
fun ções em mis sões tem po rá ri as, ten do sido mem bro
e che fe de de le ga ção de di ver sas re u niões de ne go ci -
a ções bi la te ra is e mul ti la te ra is, con fe rên ci as ge ra is,
se to ri a is e ses sões re gu la res da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das e da Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca -
nos, se cons ti tu in do as sim em um dos mais ex pe ri en -
tes e pre pa ra dos di plo ma tas bra si le i ros, prin ci pal men -
te em as sun tos de fi nan ças e co mér cio in ter na ci o na is. 

Para ava li a ção do as pec to das re la ções bi la te -
ra is en tre Bra sil e Mo çam bi que, vale a pena trans cre -
ver nes te Re la tó rio o se guin te tre cho da ava li a ção
ela bo ra da pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
ane xa da à Men sa gem pre si den ci al:

Pre va le ce na Chan ce la ria mo çam bi ca na a per -
cep ção de que as re la ções po lí ti cas e eco nô mi cas
com o Bra sil es tão aquém de seu po ten ci al. Se gun do
essa per cep ção, o Bra sil não es ta ria cor res pon den do
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às, ini ci a ti vas mo çam bi ca nas de apro xi ma ção bi la te -
ral. As vi si tas de al tas au to ri da des mo çam bi ca nas ao
Bra sil, nos úl ti mos anos, te ri am ori gi na do ex pec ta ti -
vas de re ci pro ci da de por par te de Mo çam bi que. 

Do pon to de vis ta po lí ti co, cabe de i xar re gis tra -
do aqui que a Re pú bli ca de Mo çam bi que tem uma po -
pu la ção de 19,1 mi lhões de ha bi tan tes. Tem um pro -
du to in ter no bru to de US$16,8 bi lhões, o que lhe pro -
por ci o na uma ren da per ca pi ta de US$900. O cres ci -
men to do PIB foi de 11% em 1998. Seu Índi ce de De -
sen vol vi men to Hu ma no é de 0,341, que lhe con fe re o
168º lu gar no mun do.

Ain da se gun do o in for me do MRE, no que diz
res pe i to à po lí ti ca ex ter na, “Mo çam bi que tem cons -
tru í do um pa tri mô nio de boas re la ções com os EUA,
Ja pão e Eu ro pa. A par tir dos anos 80, as li ga ções
com o blo co so vié ti co fo ram gra du al men te subs ti tu í -
das por uma apro xi ma ção ao Oci den te e pelo re di re -
ci o na men to de seu co mér cio para pa í ses como a Áfri -
ca do Sul, Por tu gal e Re i no Uni do. A vo lu mo sa dí vi da
ex ter na ocu pa, atu al men te, lu gar de des ta que na pa -
u ta da po lí ti ca ex te ri or mo çam bi ca na. Como par te do
es for ço para re du zir a fa i xa de po bre za ab so lu ta em
que se en con tra a ma i o ria da po pu la ção do país, o
Go ver no con si de ra im pres cin dí vel o per dão to tal da
dí vi da ex ter na, es ti ma da em cin co e meio bi lhões de
dó la res. No âm bi to do Clu be de Pa ris, já hou ve uma
re du ção da or dem de US$2,9bi lhões.

Nes se as pec to, a dí vi da com o Bra sil mon ta va a
cer ca de 450 mi lhões de dó la res (da dos de mar ço de
1999). Se gun do o in for me do Ita ma raty, as re cen tes
en chen tes que as so la ram o País, as so ci a das aos
bons re sul ta dos que o País vem ob ten do na ad mi nis -
tra ção de sua po lí ti ca ma cro e co nô mi ca, cri a ram cli ma 
bas tan te fa vo rá vel ao ple i to mo çam bi ca no. (...) À luz
des sas con si de ra ções, o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que anun ci ou, por oca sião da III Cú pu la da DPLP
(Ma pu to, 17 e 18 de ju lho de 2000), ha ver o Go ver no
bra si le i ro de ci di do pela re du ção em 95% da dí vi da
mo çam bi ca na com o Bra sil. O per dão da to ta li da de da 
re fe ri da dí vi da não se ria pos sí vel sem apro va ção pré -
via do Con gres so Na ci o nal. O ges to bra si le i ro foi des -
ta ca do pelo Pre si den te Jo a quim Chis sa no como
exem plo con cre to e tan gí vel do es pí ri to de so li da ri e -
da de no âm bi to da CPLP.

O di plo ma ta in di ca do é por ta dor da Me da lha
Mé ri to San tos Du mont, do Go ver no bra si le i ro, e da
Ordem do Mé ri to da Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha.

Di an te do ex pos to, jul ga mos que os in te gran tes
des ta Co mis são pos su em os ele men tos su fi ci en tes

para de li be rar so bre a in di ca ção pre si den ci al, nada
mais po den do ser adu zi do no âm bi to des te Re la tó rio.

Sala da Co mis são,17 de abril de 2001. – Jef fer -
son Pé res, Pre si den te – Ge ral do Alves.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa re -
cer tam bém é fa vo rá vel.

Em dis cus são os Pa re ce res que aca bam de ser
li dos re fe ren tes às Men sa gens nºs 97 e 98, de 2001.
(Pa u sa.)

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

Pas sa-se à vo ta ção si mul tâ nea das ma té ri as,
que, de acor do com a de li be ra ção do Ple ná rio e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, Inci so VII, do Re gi -
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to em ses são pú bli ca.

Co mu ni co aos Srs. Se na do res que, em face de
ain da es tar mos em pro ces so de re ins ta la ção do pa i -
nel ele trô ni co, a vo ta ção será pelo sis te ma tra di ci o nal
de es fe ras. A es fe ra bran ca equi va le ao voto ”sim“; a
es fe ra pre ta, ao voto ”não“; e a es fe ra ver me lha, à
abs ten ção.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que há
duas ur nas. Por tan to, a vo ta ção do Item 10 po de rá ser 
si mul tâ nea com o Item 11 em re la ção aos no mes in di -
ca dos, po rém os vo tos se rão co lhi dos em ur nas se pa -
ra das.

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro -
ce de rá à cha ma da dos Srs. Se na do res.

(Pro ce de-se às vo ta ções no mi na is e
se cre tas – es fe ras.)

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So li ci to 
que seja con du zi da a urna à Mesa, para que seus in -
te gran tes pos sam exer cer o di re i to do voto. (Pa u sa.)

Se al gum Se na dor ou Se na do ra ain da não vo -
tou, po de rá vir até a Mesa para fa zê-lo. (Pa u sa.)

Vou pro cla mar o re sul ta do da vo ta ção para a es -
co lha do nome do Sr. Ivan Oli ve i ra Can na bra va, para
exer cer a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Ja -
pão. 

Vo ta ram SIM 52 Srs. Se na do res; não hou ve vo -
tos con trá ri os.

Hou ve 04 abs ten ções.
To tal: 56 vo tos.
Apro va da a es co lha.
Será fe i ta a co mu ni ca ção ao Se nhor Pre si den te

da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Vou

pro cla mar o re sul ta do da vo ta ção para a es co lha do
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nome do Sr. Pe dro Luiz Car ne i ro de Men don ça, para
exer cer a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Mo çam bi que. 

Vo ta ram SIM 52 Srs. Se na do res; não hou ve vo -
tos con trá ri os.

Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 54 vo tos.
Apro va da a es co lha.
Será fe i ta a co mu ni ca ção ao Se nhor Pre si den te

da Re pú bli ca.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, pela or dem.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -

den te, aca bei de che gar e o meu voto é ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A ma -

ni fes ta ção de V. Exª será re gis tra da em Ata.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to

obri ga do, Sr. Pre si den te.
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

apre sen tan do a re da ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra n.º 98, de 2000, apro va do na pre sen te ses são,
que, nos ter mos do art. 320 do Re gi men to Inter no, se
não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 291, DE 2001
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 98, de 2000 (nº 111, de 1995,
na Casa dc ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 98, de 2000 (nº 111,
de 1995, na Casa de ori gem), que acres cen ta ar ti go à 
Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so -
bre a po lí ti ca agrí co la, con so li dan do a Emen da nº
1-CAS, de re da ção. apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, de 2001. – Ja der
Bar ba lho, Pre si den te – Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor
– Anto nio Car los Va la da res – Nilo Te i xe i ra Cam pos.

ANEXO AO PARECER Nº 291, DE 2001

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 98, de 2000 (nº 111, de 1995,
na Casa de ori gem).

Acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.171, de
17 de ja ne i ro de 1991. que dis põe so bre a
po lí ti ca agrí co la, a fim de es ta be le cer pro -
ce di men tos re la ti vos ao ca das tra men to e
à re cu pe ra ção de áre as de ser ti fi ca das.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 21-A:
“Art. 21-A. O Po der Pú bli co pro ce de rá à iden ti fi -

ca ção, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, das áre as de ser -
ti fi ca das, as qua is so men te po de rão ser ex plo ra das
me di an te a ado ção de ade qua do pla no de ma ne jo,
com o em pre go de tec no lo gi as ca pa zes de in ter rom -
per o pro ces so de de ser ti fi ca ção e de pro mo ver a re -
cu pe ra ção des sas áre as.

§ 1º O Po der Pú bli co es ta be le ce rá ca das tros
das áre as su je i tas a pro ces sos de de ser ti fi ca ção, em
âm bi to es ta du al ou mu ni ci pal.

§ 2º O Po der Pú bli co, por in ter mé dio dos ór gãos
com pe ten tes, pro mo ve rá a pes qui sa, a ge ra ção e a
di fu são de tec no lo gi as ca pa zes de su prir as con di -
ções ex pres sas nes te ar ti go."

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

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 231, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 98, de 2000 (nº 111/95, na
Casa de ori gem), que acres cen ta ar ti go à Lei nº
8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a
po lí ti ca agrí co la.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2001. – Mo za -
ril do Ca val can ti – Car los Wil son.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Apro -
va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção 
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
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Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce -

do a pa la vra à ilus tre Se na do ra Emi lia Fer nan des,
pela Li de ran ça do Blo co de Opo si ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT –
RS. Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs. Se na do res, aca bo de che gar do Rio
Gran de do Sul, ten do em vis ta o atra so do vôo pe las
con di ções cli má ti cas da re gião, e tra go ao Ple ná rio a
pre o cu pa ção do Go ver no e dos pro du to res ru ra is do
nos so Esta do com o sur gi men to de mais um foco de
fe bre af to sa, pre ci sa men te na mi nha ci da de de ori -
gem, San ta na do Li vra men to, na fron te i ra com o Uru -
guai.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, al gu ma
co i sa pre ci sa ser fe i ta, pois a agri cul tu ra e a pe cuá ria
vi vem, cons tan te men te, em so bres sal to. 

A agri cul tu ra é, sem dú vi da, si nô ni mo de in cer -
te za e in se gu ran ça. Por fal ta de uma po lí ti ca con sis -
ten te e cla ra para o se tor, há uma con cor rên cia des le -
al; nos sos agri cul to res es tão com um en di vi da men to
que con si de ra mos ile gal, já que ocor reu em ra zão dos 
pla nos eco nô mi cos que se su ce de ram no País; não
exis te um se gu ro agrí co la que res guar de os pro du to -
res das sur pre sas do cli ma; as ta xas de ju ros são al -
tas; a tri bu ta ção sa cri fi ca e ape na pro fun da men te
aque les que pro du zem o que há de mais sa gra do,
que é o ali men to da nos sa po pu la ção, e os ins tru men -
tos co lo ca dos à dis po si ção dos pro du to res para a co -
mer ci a li za ção das sa fras são in su fi ci en tes.

Com a pe cuá ria, a si tu a ção não é mu i to di fe ren -
te, pois os pe cu a ris tas tam bém es tão en di vi da dos e
des ca pi ta li za dos, e o se tor já apre sen ta um gran de
dé fi cit de pro du ção. Nos úl ti mos me ses, hou ve um
foco de fe bre af to sa na re gião nor des te do Rio Gran -
de do Sul, o que pro vo cou o sa cri fí cio de mi lha res de
ca be ças de gado e o agra va men to da po lí ti ca so ci al e
eco nô mi ca. Com o apa re ci men to de um foco da do en -
ça em Jóia, Mu ni cí pio do Rio Gran de do Sul, o Go ver -
na dor e o Se cre tá rio de Agri cul tu ra pro cu ra ram mos -
trar aos pro du to res lo ca is e prin ci pal men te ao Mi nis -
tro da Agri cul tu ra que ha via ur gên cia de um tra ba lho
pre ven ti vo e que a ten ta ti va de mas ca rar a re a li da de,
im pe din do a va ci na ção, não con te ria o pro ble ma.

Logo que fo mos in for ma dos de que no Uru guai,
país apa re lha do com um dos me lho res sis te mas de
com ba te à fe bre af to sa, ocor re ram apro xi ma da men te
150 fo cos da do en ça e na Argen ti na, mais de 350 ca -
sos, le van ta mos nos sa voz di zen do da ne ces si da de
ur gen te de um tra ta men to pre ven ti vo com a va ci na -

ção no Esta do, por que, as sim, te ría mos con di ções de 
evi tar que essa en fer mi da de in va dis se o Rio Gran de
do Sul, já que essa do en ça não co nhe ce fron te i ras.

Aler ta mos, mas o Mi nis té rio da Agri cul tu ra não
nos aten deu, e hoje ele é o gran de res pon sá vel pela
exis tên cia do pro ble ma no nos so Esta do. 

Ago ra, a do en ça sur ge na mi nha ci da de, San ta -
na do Li vra men to, fron te i ra com o Uru guai. Nes te mo -
men to, há uma gran de mo bi li za ção de pro du to res, da
Far sul, en ti da de que re pre sen ta os pro du to res ru ra is,
en ten den do e re co nhe cen do a po si ção do Go ver no
do Esta do do Rio Gran de do Sul, e ba ten do for te men -
te con tra o Mi nis tro da Agri cul tu ra.

O ga ú cho Pra ti ni de Mo ra es não sou be ava li ar
as con se qüên ci as da fal ta de res pon sa bi li da de com o
Rio Gran de nes te mo men to! Ele é o res pon sá vel ma i -
or pelo apa re ci men to de no vos fo cos de fe bre af to sa
no Esta do, com os con se qüen tes pre ju í zos eco nô mi -
cos e so ci a is!

Os fri go rí fi cos da nos sa ci da de es tão fe chan do,
pois a car ne bo vi na não pode ser co mer ci a li za da. Sa -
be mos que, po li ti ca men te, o Rio Gran de do Sul é dis -
cri mi na do, mas para a af to sa não há ide o lo gia. 

Num pri me i ro mo men to, o Mi nis tro da Agri cul tu -
ra ten tou di zer que o ma i or cul pa do era o Go ver no do
Esta do, mas nós mos tra mos que a po lí ti ca fe de ral de
com ba te às do en ças e de con tro le sa ni tá rio é que es -
ta vam de fi ci en tes. E ago ra, Sr. Pre si den te, está aí o
re sul ta do. Na no i te pas sa da, qua tro mi lhões de va ci -
nas, ori un das de São Pa u lo, eram es pe ra das no Rio
Gran de mas o avião que trans por ta va o me di ca men to 
não teve con di ções de pou so, em vir tu de do mau tem -
po. Aguar da mos que che guem ain da hoje. Assim
ocor ren do, den tro de dois dias ini ci a re mos a va ci na -
ção no Esta do. So mos to tal men te con tra o ri fle sa ni tá -
rio, po lí ti ca ado ta da, mais uma vez, pelo Mi nis té rio da
Agri cul tu ra. Não po de mos sa cri fi car ani ma is in dis cri -
mi na da men te.

Por tan to, tra ze mos o de po i men to do Go ver no
do Rio Gran de, um Go ver no res pon sá vel e aten to,
que pre viu o pro ble ma. Se as me di das ava li a das e de -
ter mi na das pelo Go ver na dor ti ves sem sido to ma das
há ses sen ta dias, te ría mos evi ta do que a af to sa vin da
da Argen ti na e do Uru guai in va dis se os cam pos do
Rio Gran de. 

Mes mo aque les pro du to res e en ti da des re pre -
sen ta ti vas do se tor que, num pri me i ro mo men to,
numa pos tu ra ide o ló gi ca, apo i a ram o Mi nis tro, hoje
es tão cons ci en tes de que o Go ver no do Esta do es ta -
va cer to. Estão to tal men te fa vo rá ve is à sua po lí ti ca e
pe dem a va ci na ção em todo o Esta do.
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Não po de mos dis cri mi nar a área de fron te i ra;
ela já vem sen do pro fun da men te pe na li za da não ape -
nas nes te mo men to mas tam bém por to das as po lí ti -
cas im plan ta das nes te País, que não pro pi ci a ram o
de sen vol vi men to eco nô mi co com a ins ta la ção de in -
dús tri as para a re gião.

Espe ro que a va ci na ção, que se ini cia pe los 25
Mu ni cí pi os da fron te i ra do Bra sil com Argen ti na e o
Uru guai, se es ten da a todo o Esta do do Rio Gran de
do Sul. 

E o cir cu i to pe cuá rio sul, do qual faz par te San ta
Ca ta ri na, tam bém não po de rá fi car in di fe ren te, tam -
pou co dar tra ta men to dis tin to ao Rio Gran de do Sul
ou fe char as fron te i ras de San ta Ca ta ri na para a pro -
du ção pe cuá ria.

Por isso, Sr. Pre si den te, tra go a in dig na ção, o
an se io e a pre o cu pa ção dos pro du to res da que le
Esta do, nes te mo men to, a fim de que a nos sa voz se
faça ou vir de Nor te a Sul do Bra sil, por que te mos o
me lhor gado, as me lho res ter ras e os me lho res cam -
pos, além da tec no lo gia. Com toda as po lí ti cas con trá -
ri as à agri cul tu ra e a pe cuá ria, os nos sos pro du to res
têm se em pe nha do, a nos sa pro du ção está au men -
tan do e a qua li da de da nos sa car ne tem me lho ra do. 

Não é por meio de po lí ti cas di fe ren ci a das do
pon to de vis ta ide o ló gi co que ha ve re mos de en con -
trar as so lu ções para tão gra ve pro ble ma que afe ta a
nos sa re gião.

Sr. Pre si den te, pre ci sa va, ur gen te men te, fa zer o 
re gis tro des ses de sen con tros no Se na do da Re pú bli -
ca. E acres cen to ain da que, atu al men te, a po lí ti ca do
Go ver no Fe de ral está sen do to tal men te com ba ti da e
con tra ri a da no Esta do do Rio Gran de do Sul, quer por
pro du to res, quer pelo Go ver no do Esta do, por in ter -
mé dio da nos sa Se cre ta ria da Agri cul tu ra.

Hou ve o des ca so, a ne gli gên cia, a fal ta de res -
pon sa bi li da de no que diz res pe i to aos fa tos aler ta dos
pe los téc ni cos. Ago ra, o gado dos 750 qui lô me tros da
fron te i ra ga ú cha será va ci na do. Estão sen do mo bi li -
za dos, nes te mo men to, 600 ho mens, in clu si ve com
apro va ção da Assem bléia vis lum bra-se a pos si bi li da -
de da con tra ta ção de nova mão-de-obra; te re mos a
ins ta la ção de 51 pos tos de fis ca li za ção. São 4 mi -
lhões de do ses de va ci na, o que sig ni fi ca a va ci na ção
de 4 mi lhões de ca be ças de gado. A Po lí cia Fe de ral e
o Exér ci to es tão na nos sa fron te i ra. 

Nes te mo men to, que re mos que o Go ver no Fe -
de ral se sen si bi li ze di an te da re a li da de dura e cru el
que afe ta rá pro fun da men te toda uma mo vi men ta ção
eco nô mi ca do nos so Esta do. Fri go rí fi cos es tão fe -
chan do; le i lões, fe i ras e todo tipo de cir cu la ção de ani -

ma is es tão sen do can ce la dos. Isso tem um cus to eco -
nô mi co que se tra duz num cus to so ci al para o povo
do Rio Gran de do Sul e para os nos sos pro du to res, já
pro fun da men te dis cri mi na dos, en di vi da dos, des ca pi -
ta li za dos e des res pe i ta dos pela po lí ti ca fe de ral, que
não va lo ri za a pro du ção pri má ria des te País. 

Não ad mi ti mos que o Mi nis tro da Agri cul tu ra
leve a so lu ção do ri fle sa ni tá rio para o nos so Esta do.
Me di das fo ram to ma das e por ta ri as fo ram as si na das.
Espe ro que se jam cum pri das, mas, prin ci pal men te,
que haja a sen si bi li da de do Go ver no Fe de ral em re la -
ção ao pro ble ma do Rio Gran de do Sul. Pela ca rac te -
rís ti ca das fron te i ras do Esta do, não po de ría mos ter
per di do tem po. Isso ocor reu e a cul pa é do Mi nis té rio. 

Os téc ni cos da Se cre ta ria de Agri cul tu ra do
Esta do aler ta ram, anun ci a ram que a do en ça es ta va
pró xi ma – 150 qui lô me tros – e que ela ca u sa ria pro -
ble mas. Não fo mos ou vi dos. Ago ra, mais um pro ble -
ma ex plo de no Rio Gran de e gera pre o cu pa ção na
po pu la ção. 

Aler to o Go ver no Fe de ral: o Rio Gran de está
uni do! So ci e da de, pro du to res, clas ses re pre sen ta ti -
vas, pre fe i tos, o Go ver no do Esta do, atra vés de nos sa 
Se cre ta ria, to dos uni dos. Por tan to, peço que res pe i te
a opi nião, a po si ção do Go ver no que é cla ra e pre ci sa. 
É nes sá rio que se va ci ne todo o gado do Esta do do
Rio Gran de do Sul para, no má xi mo em três me ses,
vol tar mos a ser con si de ra dos um Esta do pron to para
a ex por ta ção – sa be mos que esse é o pra zo exi gi do. 

Que o Mi nis tro se sen si bi li ze, dê uma de mons -
tra ção de ho mem da fron te i ra, de pro du tor ru ral que
co nhe ce a re a li da de de nos sos pro du to res e agri cul -
to res e res pe i te o de se jo e a pre o cu pa ção, hoje co le ti -
va, do Esta do do Rio Gran de do Sul. 

Mu i to obri ga 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 Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, on tem usei
esta tri bu na para co mu ni car que as si na ria o re que ri -
men to que pro põe a ins ta la ção da CPI mis ta da cor -
rup ção no Se na do e na Câ ma ra. 

Hoje de ma nhã, as si nei o re que ri men to. Como
dis se no fi nal do meu pro nun ci a men to on tem, e que ro 
hoje re a fir mar, não acre di to em re ta li a ção ne nhu ma
por par te do Go ver no Fe de ral. Cre io até que ele apo i -
a rá a ins ta la ção de uma CPI, que pos sa, em 180 dias, 
ini ci ar e con clu ir seus tra ba lhos, en tre gan do à Na ção
bra si le i ra o re sul ta do de uma in ves ti ga ção de ta lha da
a res pe i to das de nún ci as.
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Mas hoje que ro fa lar de uma epi de mia que ame -
a ça o País. A Se na do ra Emi lia Fer nan des aca ba de
fa lar so bre a fe bre af to sa, que al can çou o mu ni cí pio
de San ta na do Li vra men to, no Rio Gran de do Sul, e
que, por tan to, ame a ça não ape nas o re ba nho da que -
le Esta do, mas todo o re ba nho bra si le i ro.

Qu e ro lem brar que, des ta tri bu na, quan do es te -
ve pre sen te o Mi nis tro da Agri cul tu ra, fiz re fe rên cia a
esse as sun to e dis cu ti mos en tão o pro ble ma da vaca
lou ca e do bo i co te ca na den se à car ne bra si le i ra. Na
oca sião, aler tei o Mi nis tro da Agri cul tu ra para o fato
de a pre sen ça da fe bre af to sa na Argen ti na não ser
mo ti vo de co me mo ra ção por par te dos bra si le i ros. Vi,
na que le mo men to, que o pre si den te de uma as so ci a -
ção bra si le i ra – se não me en ga no, da Asso ci a ção
Bra si le i ra de Expor ta do res de Car ne – co me mo ra va o 
fato de, es tan do a fe bre af to sa atin gin do o re ba nho ar -
gen ti no, abrir-se uma gran de pers pec ti va para os bra -
si le i ros no que diz res pe i to ao co mér cio da car ne.

Di zia que aqui lo não era mo ti vo para co me mo ra -
ção, mas para pre o cu pa ção, pois exis te uma lar ga
fron te i ra seca en tre Bra sil, Argen ti na, Uru guai e Pa ra -
guai. Ou seja, com to dos os pa í ses do Mer co sul.
Sem pre pre guei uma po lí ti ca ho mo gê nea no Mer co -
sul. Uma po lí ti ca sa ni tá ria igual, com re gras igua is,
com exi gên ci as igua is, com o mes mo ri gor en tre to -
dos os pa í ses que o com põem. Des de o tem po em
que era Se cre tá rio de Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra -
ná e com pa re cia aos fó runs de se cre tá ri os, de ba tia o
as sun to e di zia que, se o Bra sil não li de ras se o mo vi -
men to para a ins ta la ção no Mer co sul de um po lí ti ca
sa ni tá ria ho mo gê nea, não con se gui ría mos eli mi nar
as do en ças que ata cam a re gião. E não me re fe ria
ape nas à fe bre af to sa, mas tam bém à tu ber cu lo se e
ao IBR, do en ças que ca u sam enor mes pre ju í zos aos
re ba nhos e po dem afe tar o mer ca do in ter na ci o nal, fa -
zen do com que o Bra sil per ca di vi sas.

A Se na do ra Emi lia Fer nan des fez aqui um pro -
tes to con tra a atu a ção do Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es
por ter a fe bre af to sa al can ça do o Rio Gran de do Sul.
Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de re co nhe cer que hou ve
um enor me es for ço do atu al Go ver no. Esfor ço que, na 
ver da de, ape nas dá se qüên cia ao con tro le de do en -
ças que vem sen do re a li za do no País há mu i tos anos.
Não po de mos ape nas de di car a um go ver no ou a um
mi nis tro os cré di tos por ter mos al can ça do um ní vel de 
con tro le da do en ça que pode ser con si de ra do sa tis fa -
tó rio.

Ha via uma si tu a ção até o mo men to em que o
Se na dor Arlin do Por to as su miu o Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, e devo re co nhe cer aqui que o S. Exª foi quem, 

na ver da de, deu iní cio ao gran de tra ba lho de er ra di -
ca ção pro pri a men te dita da fe bre af to sa no Bra sil.
Devo tam bém di zer que o Mi nis tro Arlin do Por to me
con vi dou para o en con tro na Orga ni za ção Inter na ci o -
nal de Epi zo o tia – do qual par ti ci pei –, em Pa ris. Na -
que la opor tu ni da de, pu de mos ver a as si na tu ra da li -
be ra ção do Rio Gran de do Sul e de San ta Ca ta ri na,
como área li vre sem va ci na ção, e o Pa ra ná e os Esta -
dos aci ma dele, como área li vre com va ci na ção.

Há uma di fe ren ça. Pois bem, o que quer di zer
área li vre sem va ci na ção? Quer di zer que a fe bre af to -
sa é con si de ra da er ra di ca da na que les Esta dos; San -
ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul já con si de ra vam a fe -
bre af to sa er ra di ca da. E é bom re co nhe cer que hou ve
um tra ba lho efi ci en te no Rio Gran de do Sul por par te
de go ver nos an te ri o res. Hou ve, sim, um es que ma sa -
ni tá rio efi ci en te apli ca do no Rio Gran de do Sul e em
San ta Ca ta ri na.

Os go ver nos an te ri o res sou be ram tra tar esta
ques tão com mu i to cu i da do, mon tan do um sis te ma
sa ni tá rio efi ci en te, a pon to de aque les dois Esta dos
se di fe ren ci a rem até do Pa ra ná – o Pa ra ná, por fa zer
di vi sa com o Pa ra guai, so fria as con se qüên ci as. Sem -
pre, quan do ía mos ter os 36 me ses li vres de fe bre af -
to sa, vi nha um pro du tor com ani ma is do Pa ra guai, tra -
zen do o ví rus que afe ta va o nos so Esta do, e, con se -
qüen te men te, per día mos o cer ti fi ca do de zona li vre
da fe bre af to sa. O Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na 
sou be ram man ter essa con di ção. Estan do a fe bre af -
to sa em 360 fo cos na Argen ti na, em 150 fo cos no
Uru guai, é evi den te que não ha ve ria ou tra con se -
qüên cia se não a do in gres so do ví rus em nos so País.

Então, va mos se pa rar a con du ta, o tra ba lho do
Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es. Até esse epi só dio, pode
ser con si de ra do um tra ba lho efi ci en te. Ele deu se -
qüên cia ao tra ba lho que vi nha sen do fe i to para er ra di -
car a fe bre af to sa. Mas, acre di to que o Mi nis tro Pra ti ni
de Mo ra es foi mal ori en ta do nes te pro ces so em que o
Rio Gran de do Sul de ve ria, sim, va ci nar seu re ba nho.

Nes te pon to, cha mo a aten ção de San ta Ca ta ri -
na – e vejo o Se na dor Ca sil do Mal da ner já em pu -
nhan do o mi cro fo ne para um apar te. Não po de mos
es pe rar que ocor ra um foco em San ta Ca ta ri na para
va ci nar o re ba nho da que le Esta do. Por que não exis te
di fe ren ça para os im por ta do res de car ne se a zona é
li vre com va ci na ção ou se a zona é li vre sem va ci na -
ção. Não im por ta. O que im por ta é que a fe bre af to sa
não es te ja pre sen te na que le ter ri tó rio. E era me di da
de se gu ran ça na ci o nal, na que le mo men to, va ci nar,
sim, o re ba nho do Rio Gran de do Sul, como é me di da
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de se gu ran ça na ci o nal va ci nar nes te mo men to o re -
ba nho de San ta Ca ta ri na.

Não é re tro ces so, no meu en ten di men to, va ci -
nar o re ba nho. Não es ta mos vol tan do atrás no pro -
ces so. Não! Esta mos ape nas agin do com in te li gên cia
numa si tu a ção de emer gên cia. Do lado de lá da fron -
te i ra há 360 fo cos, na ou tra fron te i ra há mais 150. Há
mais de 500 pon tos onde os ani ma is es tão in fec ta dos
com a fe bre af to sa.

Um ví rus, evi den te men te, anda mu i to rá pi do
por que pode ser trans por ta do pelo ven to, por ve í cu lo,
por ani ma is, pelo ho mem. Não cre io que o ví rus foi
trans por ta do de Ta i wan ao Re i no Uni do por in ter mé -
dio de ani ma is, mas de na vi os e aviões. O ví rus tem
alta ca pa ci da de de so bre vi da e, por isso, trans por -
ta-se de uma re gião a ou tra. Era pre vi sí vel, por tan to,
que o ví rus exis ten te na fron te i ra vi es se a atin gir nos -
so re ba nho, o que con si de ro um fato gra ve. Não é o
Rio Gran de do Sul, hoje, que pos sui o ca rim bo da fe -
bre af to sa em seu re ba nho, mas o Bra sil. No mo men -
to em que qui ser mos ex por tar car ne para o Re i no
Uni do vão per gun tar: De onde é a car ne?. A res pos ta
será: É do Bra sil. Para lá não vão as ban de i ras do Rio
Gran de do Sul, do Pa ra ná ou de San ta Ca ta ri na, mas
a ban de i ra bra si le i ra.

O pe cu a ris ta do Rio Gran de do Sul é cul pa do?
Lo gi ca men te não, pois foi efi ci en te ao eli mi nar a fe bre
af to sa. Eli mi ná-la não é só pa pel do Go ver no, mas
dos pe cu a ris tas. Estes sou be ram com ba ter a fe bre af -
to sa e che ga ram a esse ní vel. De ve ria ha ver uma ori -
en ta ção téc ni ca para o Mi nis tro no sen ti do de que o
re ba nho fos se va ci na do para evi tar a trans fe rên cia do
ví rus ar gen ti no para cá.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) –
Con ce de-me V. Exª um apar te, Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) –
Ouço V. Exª, Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A Srª Emi lia Fer nan des (Blo co/PDT – RS) –
Cum pri men to-o, Se na dor Osmar Dias, pela ex po si -
ção e abor da gem do tema, V. Exª que é da área e tem
o co nhe ci men to não ape nas po lí ti co, mas téc ni co
tam bém. Hoje há um pen sa men to pra ti ca men te uni tá -
rio no Rio Gran de do Sul, e aí se de po si ta a fal ta de vi -
são téc ni ca com a con tra ri e da de po lí ti ca que o Mi nis -
tro ma ni fes tou no Rio Gran de do Sul. Isso de veu-se
ao pro ble ma da re gião de Jóia, ocor ri do no ano pas -
sa do, onde foi de tec ta do o ví rus e sa cri fi ca das mais
de 11 mil ca be ças de gado, com gran de pre ju í zo para
mé di os e pe que nos pro du to res que ali se con cen -
tram. A par tir daí, o Go ver no do Esta do, por meio da
Se cre ta ria da Agri cul tu ra, ini ci ou es tu dos téc ni cos de

ava li a ção e de con ta to per ma nen te com a re gião do
Mer co sul e com to dos os pa í ses fron te i ri ços com o
Bra sil. Che ga mos à con clu são de que, em pri me i ro lu -
gar, a po lí ti ca não era se me lhan te, uni tá ria, como de -
ve ria ser em ter mos de fis ca li za ção, de acom pa nha -
men to, e o Uru guai se apre sen ta va como país que
dis pu nha do me lhor apa re lha men to de com ba te à fe -
bre af to sa. Até aí, pen sá va mos que o Uru guai po dia
es tar, de cer ta for ma, res guar da do des se pro ble ma,
quan do a af to sa sur giu na Argen ti na. De po is, para
sur pre sa nos sa e dos pro du to res – por que tí nha mos
essa idéia do Uru guai –, sur ge a 40 qui lô me tros da
fron te i ra com o Bra sil. Ima gi nem se esse ví rus não
atin gi ria o Rio Gran de e o Bra sil. Então, co lo ca mos
como res pon sa bi li da de ma i or do Mi nis té rio o fato de
que, des de o ocor ri do em Jóia, de ve ría mos ter to ma -
do me di das mais sé ri as e pre ven ti vas de de ter mi na -
ção e obri ga ção, in clu si ve, de di a lo gar com os pa í ses
do Mer co sul, ten tar ve ri fi car se não se es ta va omi tin -
do a re a li da de, que se es ta va re al men te fa zen do a fis -
ca li za ção, o con tro le, en fim, um acom pa nha men to, o
que não hou ve. Essa não é pa la vra mi nha ou do Go -
ver no do Esta do, que é Opo si ção ao Go ver no Fe de -
ral, mas dos pro du to res, que re co nhe ce ram que hou -
ve fal ta, des res pe i to, di an te do fato tão gra ve que o
Bra sil e o Rio Gran de vi vi am. Como diz V. Exª mu i to
bem, o pro ble ma da fe bre af to sa não é do Rio Gran -
de, mas do Bra sil. Há um pre ju í zo co le ti vo. Então, nós 
que ría mos que a pre ven ção ti ves se sido fe i ta, o que
não hou ve. Esse é pon to fun da men tal. Por isso, o Go -
ver no se ma ni fes ta, re i te ra os es for ços que fez, as
me di das to ma das, as de nún ci as, a dis po si ção de diá -
lo go com o Go ver no Fe de ral, que se mos tra va in tran -
si gen te. Ale ga va que, se o re ba nho fos se va ci na do,
pre ju di ca ria o Bra sil e o Rio Gran de. Acho que o pre -
ju í zo ma i or veio ago ra, pela fal ta de ação rá pi da e
pre ci sa do Mi nis té rio. Mu i to obri ga da.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, con cor do com V. Exª que
as me di das pre ven ti vas de ve ri am ter sido to ma das.
Vejo aqui o en tão Mi nis tro Iris Re zen de, do tem po em
que eu era Se cre tá rio, e re cor dei o tra ba lho fe i to pelo
Mi nis té rio, des de aque la épo ca. O en vol vi men to dos
pro du to res e das Se cre ta ri as Esta du a is é um tra ba lho 
de lon go tem po e que che gou a esse ní vel. Ouço às
ve zes as pes so as fa lan do: ”Nós aca ba mos com a fe -
bre af to sa“. Nós quem? Foi o pe cu a ris ta bra si le i ro que 
aca bou com a fe bre af to sa, com a atu a ção fir me de
vá ri os Go ver nos no pro ces so. V. Exª, como Mi nis tro,
sou be dar uma aten ção es pe ci al ao as sun to.
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Se na do ra Emi lia Fer nan des, essa ques tão re al -
men te não pode en vol ver sen ti do par ti dá rio ou ide o ló gi -
co, de for ma al gu ma. É uma ques tão eco nô mi ca e so ci -
al que en vol ve o in te res se na ci o nal, é uma ques tão de
se gu ran ça na ci o nal.

Qu e ro dar aqui uma opi nião do meu en ten di men to 
téc ni co do as sun to. O erro co me ti do pelo Mi nis té rio não
pode ago ra ser se qüen ci a do pelo Go ver no do Esta do
do Rio Gran de do Sul. Qu e ro dar uma su ges tão. A po si -
ção as su mi da pelo Esta do do Rio Gran de do Sul de não 
usar o ri fle sa ni tá rio, que se ria o aba te dos ani ma is num
raio de 3 qui lô me tros para evi tar a dis se mi na ção do ví -
rus, no meu en ten di men to está equi vo ca da. Sei que traz 
pre ju í zo, mas exis te um fun do que está sen do cri a do
pe los Go ver nos Esta du a is exa ta men te para in de ni zar
os pro du to res. Sei que os pro du to res não po dem ar car
com o pre ju í zo de ter seus ani ma is aba ti dos. Essa é
uma ques tão de se gu ran ça na ci o nal, re pi to, e os pre ju í -
zos têm que ser ar ca dos pelo Po der Pú bli co e pelo fun -
do que está sen do cri a do. Não há como fu gir da re a li da -
de. Se que re mos con vi ver com o ví rus da fe bre af to sa,
tudo bem. De i xe mos lá o foco, va ci ne mos todo o re ba -
nho e con vi va mos com o ví rus. Mas se que re mos er ra -
di cá-lo, te re mos que aba ter os ani ma is num raio de 3
qui lô me tros do foco. Afir mo isso até com cer to co nhe ci -
men to téc ni co, com a ex pe riên cia do tem po em que fui
Se cre tá rio, quan do ti ve mos de aba ter os ani ma is e in -
de ni zar os pro du to res. Do con trá rio, não te ría mos che -
ga do ao ní vel em que che ga mos.

O Rio Gran de do Sul só che gou ao ní vel atu al por -
que teve, em de ter mi na dos mo men tos, a co ra gem de
aba ter ani ma is, de as su mir o pre ju í zo. Na ver da de, é um 
in ves ti men to em sa ni da de ani mal que vai pro je tar o Bra -
sil nes se gran de mer ca do que se abre.

Não po de mos nos es que cer de que o Re i no Uni -
do gas tou 18 bi lhões de re a is para in de ni zar pro du to res
que ti ve ram ani ma is aba ti dos em fun ção do mal da vaca 
lou ca – e vai gas tar mais 12 bi lhões, to ta li zan do 30 bi -
lhões de re a is. Nós não que re mos in ves tir um pou co
aqui para afas tar esse mal que hoje ata ca o Rio Gran de
do Sul, mas que pode che gar ao Pa ra ná a qual quer mo -
men to, pois te mos fron te i ra com a Argen ti na e o Rio
Gran de do Sul.

V. Exª faz bem em aler tar. Vim à tri bu na com a in -
ten ção de fa lar so bre ou tro as sun to, mas re sol vi tam -
bém en dos sar esse coro, por que este é um mo men to
mu i to im por tan te, em que te mos de so mar es for ços dos
Go ver nos Mu ni ci pa is e Esta du a is para aju dar os pro du -
to res ru ra is.

Esta mos fa lan do de um mer ca do mun di al de 20
bi lhões de dó la res, de que o Bra sil par ti ci pa com qua se

2 bi lhões de dó la res, e que em pre ga mu i ta gen te no
cam po e na ci da de. Não po de mos per mi tir que esse
mal, que hoje está ocor ren do em um Mu ni cí pio do Rio
Gran de do Sul, se dis se mi ne. Há como evi tar que isso
acon te ça.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª me per mi te um apar te?

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Tam bém peço 
um apar te, Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner, e de po is o Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Veja a
pre o cu pa ção que V. Exª traz, que é a mes ma da Se na -
do ra Emi lia Fer nan des. Essa ques tão está le van do to -
dos nes sa mes ma li nha. Os fa tos re cen tes na União Eu -
ro péia co me çam a des per tar em nós, mu i to de per to,
essa pre o cu pa ção – e não só no Bra sil, como tam bém
nos ou tros pa í ses da Amé ri ca do Sul, em es pe ci al os
pa í ses-membros do Mer co sul. V. Exª, Se na dor Osmar
Dias, dis se ini ci al men te que te mos de pen sar em con -
jun to, não só o Bra sil ou o Rio Gran de do Sul, in ter na -
men te fa lan do, mas in clu ir o nos so Esta do, San ta Ca ta -
ri na, e o Pa ra ná, o País como um todo. De ve mos in clu ir
o Mer co sul, seus pa í ses-membros, a Argen ti na, o Uru -
guai e o Pa ra guai, por que te mos di vi sas se cas. Esta -
mos jun tos. Nun ca es que ço o Se na dor Pe dro Si mon,
que há al guns anos de ba tia a des mi li ta ri za ção en tre
nós, Uru guai, Argen ti na e Pa ra guai. Te mos que der ru -
bar as bar re i ras mi li ta res de se gu ran ça en tre ir mãos e
eco no mi zar. Qu an to à fe bre af to sa, di ria que te mos bar -
re i ras, o Exér ci to co lo ca do, mais isso e aqui lo. Cre io que 
V. Exª tem ra zão quan do diz que tí nha mos que pen sar
no con jun to. Não adi an ta ser só nós e a Argen ti na fi car
de fora. Te mos que co me çar um tra ba lho, fa zen do com
que to dos os pa í ses te nham a isen ção, o pro du to, o
con jun to, para bri gar mos no mun do e en tão co lo car mos 
no mer ca do um pro du to de pri me i ra li nha. Este é o ca -
mi nho, Se na dor Osmar Dias, e não fi car in ter na men te
só no Rio Gran de do Sul. Te mos que fi car jun tos, uni dos. 
Há até uma as so ci a ção de pro du to res, se não me en ga -
no no Pa ra ná, que ren do em pres tar va ci na para o Pa ra -
guai, para que os pro du to res do Pa ra guai tam bém va ci -
nem seus ga dos. Por que não adi an ta o Pa ra ná fi car do
lado do Bra sil e o Pa ra guai fa zer fron te i ra com o Mato
Gros so, por que o Pa ra guai, da qui a pou co, es ta rá che io
de fo cos. Te mos que aju dar o Pa ra guai e te mos que nos 
aju dar. Esse é o tra ba lho do Mer co sul, per ma ne cer em
con jun to nes sa ques tão vi tal. V. Exª pon de ra que é uma
ques tão de se gu ran ça na ci o nal por que se tra ta de um
se tor im por tan te da eco no mia na ci o nal, não só do Bra -
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sil, mas da eco no mia dos pa í ses do Mer co sul. Lou vo
ain da mais V. Exª, que en ten de des sa área e por fa lar
como um Mi nis tro da Agri cul tu ra no Bra sil.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Ca sil do Mal da ner, é bom que V. Ex.ª te nha par ti ci -
pa do des se es for ço – que deve ser con jun to – por que o
seu Esta do con ti nua li vre e sem va ci na ção. Eu, se fos se
Mi nis tro, ado ta ria uma po si ção de ca u te la nes te mo -
men to, por que a ques tão não é, no meu en ten di men to,
re tro ce der, mas sim evi tar que o ví rus atin ja San ta Ca ta -
ri na. 

E já que V. Ex.ª fa lou em uma po lí ti ca ho mo gê nea
na Amé ri ca do Sul, é pre ci so que a Argen ti na tam bém
te nha mais res pon sa bi li da de, por que o la bo ra tó rio da -
que le país, Bi o gê ne se, está tra ba lhan do na pro du ção
de uma va ci na com ví rus vivo, um ví rus pa na siá ti co,
pro ve ni en te da Índia, que atin giu Ta i wan e, em se gui da,
a Ará bia Sa u di ta e, pos te ri or men te, o Re i no Uni do. E é o 
mes mo ví rus que hoje faz com que a Eu ro pa in te i ra te -
nha de di zi mar re ba nhos e in de ni zar pro du to res. O con -
su mo de car ne na Eu ro pa já caiu 25% des de que o país
co me çou a ser atin gi do pela vaca lou ca e pela fe bre af -
to sa! Veja o im pac to que isso terá no mer ca do de car -
nes no mun do! Muda até o há bi to das pes so as! Então, é 
uma ques tão que en vol ve não só o in te res se do pro du -
tor, mas tam bém o de toda a so ci e da de bra si le i ra, por -
que es ta mos fa lan do de algo im por tan te para a eco no -
mia bra si le i ra e, aci ma de tudo, para os con su mi do res,
que que rem con ti nu ar com pran do uma car ne de qua li -
da de, com sa ni da de. Não es ta mos aqui para de fen der
um re ba nho sa dio des ti na do à ex por ta ção, mas para
for ne cer car ne de qua li da de para o nos so con su mi dor. 

Se na dor Ca sil do Mal da ner, con vém sa li en tar que, 
na Amé ri ca do Sul, há três ví rus. Na ver da de, são sete
ví rus de fe bre af to sa, mas três ti pos ata cam a Amé ri ca
do Sul. Se a Argen ti na está com esse ví rus que nós não
te mos – ele é exó ti co, não exis te na Amé ri ca do Sul –
ima gi ne V. Exª um aci den te nes se la bo ra tó rio. Ima gi ne
se esse ví rus es ca pa do con tro le da que le la bo ra tó rio!
Será mais um mal na Amé ri ca do Sul. Aqui já exis tem
três ví rus: ”O“, ”A“ e ”C“. Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, o pa -
na siá ti co vi ria a acres cen tar mais um gra ve pro ble ma
aos três que já se dis se mi nam na Amé ri ca do Sul. E um
mal que nós não te mos se ria tra zi do por essa ir res pon -
sa bi li da de. 

E por que a Argen ti na está com esse ví rus lá no
seu la bo ra tó rio? A Argen ti na res pon deu: ”Nós es ta mos
já nos pre pa ran do para fa zer va ci na caso ele ocor ra.“
Não é ver da de. Eles es tão fa bri can do va ci na para ven -
der para a Ásia, para ga nhar al guns dó la res. E co lo cam
em ris co toda a eco no mia da pe cuá ria ar gen ti na e da

pe cuá ria bra si le i ra. É uma ir res pon sa bi li da de! Se fa ze -
mos par te do Mer co sul, se so mos um blo co eco nô mi co,
é ne ces sá ria uma pro vi dên cia dos go ver nos que se
sen tem ame a ça dos com essa ati tu de ir res pon sá vel do
la bo ra tó rio ar gen ti no. Tem que se exi gir que esse la bo -
ra tó rio de i xe de pro du zir a va ci na, por que está co lo can -
do em ris co o re ba nho da Argen ti na, o bra si le i ro e da
Amé ri ca do Sul.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Per mi te-me V. 
Exª um apar te? 

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro, ouço V. Exª.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Osmar Dias, pri me i ro eu vou pro por que a So ci e da de
Bra si le i ra de Me di ci na Ve te ri ná ria lhe dê um tí tu lo, pelo
co nhe ci men to que tem em Ve te ri ná ria e so bre tu do fe -
bre af to se. Se na dor e Se na do ra, eu me pre o cu pei
quan do per ce bi a po li ti za ção que está ha ven do do pro -
ble ma da fe bre af to sa, du ran te a vo ta ção, nos sin di ca tos 
ru ra is, so bre o que se fa ria em re la ção à fe bre af to sa
que es ta va apro xi man do-se da di vi sa do Rio Gran de do
Sul. Na oca sião, 46 sin di ca tos vo ta ram pela
não-vacinação e ou tros tan tos pela va ci na ção. Por tan to, 
a po lí ti ca in ter fe riu numa área ex tre ma men te téc ni ca.
Hoje, a fe bre af to sa já che gou ao Rio Gran de do Sul. Por 
iro nia do des ti no, nos sos Esta dos – Mato Gros so do
Sul, Pa ra ná, Go iás e Mato Gros so e ou tros – li vres da
fe bre af to sa por va ci na ção, es tão ga ran ti dos, por que
qua se 100% do gado des ses Esta dos es tão va ci na dos.
O gado do Rio Gran de do Sul e de San ta Ca ta ri na está
des pro te gi do, por que não ti nha af to sa e, por tan to, não
era va ci na do. Qual se ria a re co men da ção téc ni ca? Se -
ria a do Se na dor Osmar Dias. No foco, va ci nar a re gião
e numa dis tân cia de até 25 qui lô me tros. E o mí ni mo que 
se pode fa zer com o gado com pro va da men te con ta mi -
na do é pro mo ver o seu aba te. Alguém terá de pa gar in -
de ni za ções, mas tem de aba ter-se o gado com af to sa,
pois o ví rus des sa do en ça trans mi te-se ra pi da men te.
Se hoje ele con ta mi na dez ani ma is e es ses ani ma is não 
são aba ti dos, ama nhã con ta mi na rá vin te, e as sim por
di an te numa pro gres são ge o mé tri ca.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Mes -
mo por que, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, o gado pas ta, a
sa li va fica no ca pim; ou tro vem, pas ta na que le lu gar e
o ví rus vai-se dis se mi nan do. V. Exª tem ra zão.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Os me i os de 
trans mis são são os mais di ver sos pos sí ve is. Até o
ven to mi nu a no que so pra no Rio Gran de do Sul, como 
está com pro va do, leva o ví rus para fren te. Por tan to, a
Se na do ra Emi lia Fer nan des tem ra zão de es tar mu i to
pre o cu pa da com essa ques tão. A pre o cu pa ção tem
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que ser nos sa, do Bra sil. Não adi an ta só al guns Esta -
dos, como o Pa ra ná, Mato Gros so, Mato Gros so do
Sul, Go iás e ou tros, te rem seu gado va ci na do. A car -
ne é bra si le i ra! To dos do Con gres so Na ci o nal te mos
res pon sa bi li da de com esse pro ble ma que as so la o
nos so País.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª é téc ni co
no as sun to e sabe do ris co que es ta mos cor ren do.
De fen do a va ci na ção, mes mo que isso pa re ça um re -
tro ces so. Como dis se, há sete ti pos de ví rus  três na
Amé ri ca do Sul e um quar to ame a çan do a Amé ri ca do 
Sul na Argen ti na. Esta é ou tra pro vi dên cia que não
pode de i xar de ser ado ta da pelo Go ver no bra si le i ro:
exi gir que a Argen ti na dê ex pli ca ções e man de esse
ví rus vivo em bo ra e pare de fa bri car essa va ci na, por -
que o pa na siá ti co é ain da mais vi ru len to, como dis se
V. Exª, e se es pa lha com mais fa ci li da de. Ele tor na-se
mu i to mais agres si vo do que os ou tros ti pos que te -
mos aqui: ”O“, ”A-24“ e ”C“, ví rus co nhe ci dos e para
os qua is te mos va ci na. Não que re mos mais um ví rus
nem so frer os pre ju í zos ca u sa dos por ele.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Pois
não, Exce lên cia.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor
Osmar Dias, agra de ço o apar te con ce di do por V. Exª.
Em pri me i ro lu gar, re gis tro que sem pre ouço V. Exª
com mu i ta aten ção, quan do fala a res pe i to do tema
agri cul tu ra, jus ta men te por tra tar des se as sun to com
mu i to co nhe ci men to. Além do co nhe ci men to téc ni co e 
pro fun do, a so bri e da de, o equi lí brio e o bom sen so
tam bém são ca rac te rís ti ca dos seus pro nun ci a men -
tos. Sem pre apren do mu i to quan do V. Exª vem à tri bu -
na.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Em se gun do 
lu gar, agra de ço por V. Exª ter re gis tra do que, no Go -
ver no Antô nio Brit to, hou ve uma po lí ti ca cor re ta no
sen ti do de tor nar o Rio Gran de do Sul, jun ta men te
com San ta Ca ta ri na, uma re gião li vre de af to sa. Hou -
ve re al men te um ver da de i ro cor dão sa ni tá rio mon ta -
do com mu i ta efi ciên cia. No en tan to, não con si de ro,
em ne nhum go ver no, a af to sa como uma ques tão po -
lí ti ca. Ela não pode ser tra ta da como uma guer ra de
go ver nos ou de in te res ses po lí ti cos ou ide o ló gi cos.
Tra ta-se de uma ques tão sa ni tá ria e, por tan to, uma
ques tão de in te res se e de se gu ran ça na ci o nal. O que
deve ha ver é uma con jun ção de es for ços e não um

ema ra nha do de con tra di ções e de em pur ra-para–
cá-e-para-lá que leva, mu i tas ve zes, ao atra so de me -
di das e à sua ine fi ciên cia. A ques tão da va ci na ção é
mu i to cla ra: ela se im pôs por si. Não é mais uma op -
ção a ser fe i ta; é uma im po si ção dos fa tos. Não se tra -
ta de uma de ci são po lí ti ca, e, con se qüen te men te,
terá de ser fe i ta. O tra ta men to a ser dado é aque le
que V. Exª pre co ni zou. Ain da ocor reu-me lem brar e
re gis trar, du ran te o seu pro nun ci a men to, o fato de
que nós, mem bros da Co mis são do Mer co sul, da Co -
mis são Par la men tar do Mer co sul, já ha vía mos re co -
men da do ao ór gão exe cu ti vo do Mer co sul que fi zes se 
sa ber aos Go ver nos da Argen ti na, do Uru guai e do
Bra sil a ne ces si da de de se cri ar sis te mas de tro ca de
in for ma ções, de ma nu ten ção de in for ma ções mú tu as
cons tan tes para pre ve nir e para an te ci par todo tipo de 
luta con tra a af to sa. E que ro tam bém re gis trar o fato
de que se tor na mu i to di fí cil que go ver nos fa lem de
ca pi tal para ca pi tal, quan do um tem a ca pi tal em Mon -
te vi déu; o ou tro tem a ca pi tal em Bra sí lia; e o ou tro,
em Bu e nos Ai res. Isso, evi den te men te, di fi cul ta um
pro ces so que, às ve zes, é ime di a tis ta de fron te i ras.
Essa ques tão já ha via sido re sol vi da du ran te anos pe -
los cha ma dos co mi tês de fron te i ra, que fo ram, há al -
gum tem po, dis sol vi dos. A ine xis tên cia dos co mi tês
de fron te i ra im pe de que haja essa co mu ni ca ção en tre 
pa í ses, ali, na pró pria fron te i ra en tre o Uru guai e Bra -
sil, en tre a Argen ti na e o Bra sil, para a to ma da de pro -
vi dên ci as do Esta do, dos Go ver nos Fe de ra is dos três
pa í ses – e, evi den te men te, pas san do por cima de
mu i tas re gras, ou nor mas que ca u sam aque la len ti -
dão bu ro crá ti ca para de ci sões des sa or dem. Então,
ape nas faço este re gis tro. A Co mis são Par la men tar
do Mer co sul fez uma sé rie de re co men da ções, na sua 
úl ti ma re u nião, lem bran do que, se não hou ver uma
tro ca di nâ mi ca de in for ma ções per ma nen te, cons tan -
te, se não hou ver co mi tês de fron te i ra pre o cu pa dos
com essa ques tão, per ma nen te men te, en tre os dois
pa í ses, sem pre ha ve rá o ris co do re tor no, por mais
que se con si ga cri ar re giões li vres de af to sa, de cla ra -
das li vres de af to sa – ou de um país para o ou tro ou
de ou tro para um. Então, essa tam bém é uma ques -
tão que não pode de i xar de ser tra zi da nes te mo men -
to, essa ne ces si da de e a cor re ta in di ca ção e ori en ta -
ção dada já pe los Par la men ta res que in te gram o Par -
la men to do Mer co sul. Obri ga do a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Eu
que agra de ço, Se na dor Fo ga ça.

V. Exª, com in te li gên cia, trou xe um pon to fun da -
men tal ao meu pro nun ci a men to, que foi essa ques tão
de se pa rar o de ba te po lí ti co do de ba te téc ni co. Essa é 
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uma ques tão que tem que ser tra ta da com mu i to cu i -
da do.

Qu an do fa lei aqui que os Go ver nos an te ri o res,
in clu si ve o do Rio Gran de do Sul, fi ze ram um tra ba lho
ex cep ci o nal no sen ti do de for mar um sis te ma sa ni tá -
rio – e par ti ci pei de vá ri as re u niões, em que se dis cu -
tia a in te gra ção do sis te ma da Re gião Sul -, hou ve um
com po nen te po lí ti co tam bém de que meu Esta do não
quis par ti ci par na que le mo men to. O Rio Gran de do
Sul e San ta Ca ta ri na fi ca ram um pou co se pa ra dos e
ga nha ram com isso, por que con se gui ram re al men te
um sis te ma sa ni tá rio mu i to efi ci en te, que o Go ver no
do Go ver na dor Antô nio Brit to re al men te sou be dar
sus ten ta ção. Isso trou xe uma con di ção de sa ni da de
ex cep ci o nal do re ba nho ga ú cho para o do atu al Go -
ver no. Por que nós, do Pa ra ná, tí nha mos in ve ja quan -
do vía mos o Rio Gran de do Sul já pron to para ex por -
tar, já ga nhan do mer ca do e, in clu si ve, com di fe ren ci al
de pre ço na car ne ex por ta da. Foi com pe tên cia; foi efi -
ciên cia. E o Pa ra ná con se guiu, de po is, cor ri gir o que
fi cou para trás, por que tí nha mos pro ble mas do Pa ra -
guai e do Mato Gros so do Sul, por que a af to sa en tra -
va pelo Mato Gros so do Sul e vi nha para o Pa ra guai
com ani ma is vi vos. Era im pos sí vel de ter.

O ou tro aler ta que se faz, tec ni ca men te, é o se -
guin te: ani ma is exó ti cos, que têm o cas co du plo – por -
que a af to sa ata ca só ani ma is que têm cas co du plo,
como o gado bo vi no, o su í no, o ca pri no, o ovi no e há
ou tros ani ma is exó ti cos que têm essa ca rac te rís ti ca -, 
po dem tam bém ser in fec ta dos com ví rus. Então, por
ma i or que seja o cu i da do que te nha mos, de re pen te,
po de re mos ser sur pre en di dos por um ví rus que saiu
de um ani mal exó ti co e que veio para o ani mal do més -
ti co, e va mos ter, de novo, um pro ble ma.

Então, V. Ex.ª faz um aler ta de que essa é uma
ques tão que não é cul pa de um go ver no, ou do Go ver -
no do Rio Gran de do Sul por esse mal ter en tra do lá,
ou do Mi nis tro da Agri cul tu ra. Hou ve uma fa lha. Isso
re co nhe ço. Mas, nes te mo men to, é mais im por tan te
cor ri gir mos essa fa lha. E o Mi nis tro ha ve rá de en ten -
der que tem que re co nhe cer que hou ve uma fa lha e
essa fa lha não pode ser sus ten ta da por que co lo ca -
mos em ris co o re ba nho de San ta Ca ta ri na, e aí por
di an te.

Qu e ro aler tar tam bém que o Rio Gran de do Sul
está com a po si ção – ouvi uma en tre vis ta do Se cre tá -
rio do Rio Gran de do Sul, di zen do que, se a Argen ti na
não sa cri fi cou os ani ma is, por que te mos que fa zê-lo? 
Se eles er ra ram, não te re mos que er rar tam bém. Te -
mos, na ver da de, que sa cri fi car os ani ma is na que le
raio tec ni ca men te re co men da do, para evi tar a pro li fe -

ra ção, para evi tar a dis se mi na ção des se ví rus. Ago ra, 
o pro du tor vai per der? De je i to ne nhum.

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – V. Exª en ten -
de que to dos os ani ma is ou ape nas os in fec ta dos?

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Não, 
os ani ma is in fec ta dos no foco. Esses têm que ser eli -
mi na dos. Não dá para tra tar dos ani ma is. Sei que eles
não vão mor rer com a do en ça, mas não dá sim ples -
men te para tra tá-los, me di cá-los e de i xá-los no re ba -
nho. To dos os ani ma is in fec ta dos têm de ser, no meu
en ten di men to, sa cri fi ca dos e in ci ne ra dos, que é o que 
re co men da a téc ni ca.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Con ce de-me
V. Ex.ª um apar te? 

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – V.
Ex.ª tem a pa la vra.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Osmar Dias, eu gos ta ria de, ava li an do o pro nun ci a -
men to de V. Ex.ª, um Se na dor bri lhan te pela ex pe riên -
cia, pela vi vên cia, pelo pro fis si o na lis mo e tam bém
pela ma ne i ra fá cil de se co mu ni car ao abor dar esse
tema – não vou re tro ce der em al guns pon tos le van ta -
dos pela Se na do ra Emi lia Fer nan des, pelo Se na dor
José Fo ga ça, pelo Se na dor Jo nas Pi nhe i ro e por ou -
tros que já apar te a ram -, re lem brar al guns pon tos de
epi só di os que acon te ce ram num pas sa do re cen te
para, quem sabe, re fle tir com V. Ex.ª so bre uma so lu -
ção para o fu tu ro. V. Ex.ª le van ta a ne ces si da de de ho -
mo ge ne i zar as re gras fi tos sa ni tá ri as do Mer co sul.
Isso é fun da men tal. Se há uma área de li vre co mér cio, 
não há como ima gi nar que nela haja re gras sa ni tá ri as
di fe ren tes. No meu en ten di men to, esse é um pon to
que pre ci sa ser en ca ra do ain da com mais in ten si da -
de, cada país ab di can do de suas con ve niên ci as in ter -
nas, para fa zer com que a ques tão do blo co do Mer co -
sul seja uma re a li da de. V. Ex.ª foi tes te mu nha  e re gis -
trou isso -, quan do es ti ve mos em Pa ris, do re co nhe ci -
men to da pri me i ra área li vre de fe bre af to sa. O Bra sil
lu ta va, por anos e anos, ou tros Mi nis tros, ou tros go -
ver nos es ta du a is, ou tros se cre tá ri os, ou tras li de ran -
ças e pro du to res ru ra is, to dos tra ba lhan do no sen ti do
de er ra di car a fe bre af to sa. E a luta era in gló ria, por -
que se con se guia er ra di car a do en ça, numa re gião; e,
na ou tra, não se con se guia; e, com isso, no País,
como um todo, essa do en ça não era er ra di ca da.
Apre sen ta mos, na con di ção de Mi nis tro da Agri cul tu -
ra, uma pro pos ta do Go ver no bra si le i ro – e o Se nhor
Pre si den te, Fer nan do Hen ri que, es ta va nes se en con -
tro, no Pa lá cio do Ita ma raty – à OIE (Orga ni za ção
Inter na ci o nal de Epi zo o tia), no sen ti do de di vi dir mos
o Bra sil em sete ou oito cir cu i tos agro pe cuá ri os, de
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ma ne i ra ho mo gê nea, bus can do pa dro ni zar a ques tão 
sa ni tá ria em re la ção à fe bre af to sa nes sas áre as. Foi
quan do – en quan to eu es ta va no Mi nis té rio; San ta
Ca ta ri na, com 60 me ses sem fe bre af to sa; Rio Gran -
de do Sul, com 36 me ses sem fe bre af to sa – con se -
gui mos re a li zar o pri me i ro cir cu i to, cha ma do Cir cu i to
Sul. Com o exa me so ro ló gi co efe tu a do em apro xi ma -
da men te 10% do re ba nho, aque la re gião foi con si de -
ra da área li vre, com va ci na ção ain da du ran te dois
anos. Qu an do fo mos a Pa ris – e ti ve mos o re co nhe ci -
men to da pri me i ra área -, abriu-se a pos si bi li da de de
ou tras áre as. E, aí, en tra ram os Esta dos do Pa ra ná,
São Pa u lo e par te de Mi nas Ge ra is, no cha ma do Cir -
cu i to Su des te. A par tir daí, hou ve um in cre men to. Os
pro du to res se in te res sa ram mais, pas sa ram a acre di -
tar, os go ver nos es ta du a is co me ça ram a in ves tir
mais. E aqui re gis tro tam bém, por de ver de jus ti ça, o
gran de tra ba lho re a li za do pelo Go ver na dor Antô nio
Brit to e pelo en tão Se cre tá rio da Agri cul tu ra, Ce zar
Schir mer, hoje De pu ta do Fe de ral, no sen ti do de que
pu des sem ob ter, jun ta men te com San ta Ca ta ri na, o
re co nhe ci men to de área li vre. De po is, mais re cen te -
men te, o ano pas sa do, os Esta dos de Go iás, Mato
Gros so, Rio de Ja ne i ro, Espí ri to San to, To can tins e o
com ple men to de Mi nas Ge ra is cons ti tu í ram uma ou -
tra área, um ou tro cir cu i to, cha ma do Cir cu i to Cen -
tro-Oeste, tam bém re co nhe ci do como área li vre. E
ago ra, no mês de maio, de ve rão re ce ber o re co nhe ci -
men to jun to à OIE. O im por tan te, den tro das re gras
in ter na ci o na is, é que du ran te 24 me ses deve ser con -
ti nu a da a va ci na ção, área li vre com va ci na ção, e so -
men te de po is de 24 me ses trans for ma-se em área li -
vre sem va ci na ção. É um fato la men tá vel, quan do es -
ta mos vi ven ci an do um se gun do mo men to, pois em ju -
lho ou agos to do ano pas sa do, no Rio Gran de do Sul,
mais um foco foi apre sen ta do. De ma ne i ra efe ti va, o
Go ver no do Esta do, o Go ver no Fe de ral, as li de ran -
ças, os pro du to res, en vol ve ram-se, e gran de par te do 
re ba nho foi aba ti do, foi sa cri fi ca do e, epi so di ca men -
te, o pro ble ma foi con tor na do. Te nho que co mun gar
com V. Exª de que de ve ria ter sido to ma da uma ati tu -
de há mais tem po. Re cor do-me da úl ti ma quin ta-feira, 
quan do, na aber tu ra da ex po si ção agro pe cuá ria, em
Ube ra ba, na ABCZ, que pro mo ve aque la gran de ex -
po si ção de zebu, foi so li ci ta do ao mi nis tro que ini ci as -
se o pro ces so de va ci na ção, por que este é, sem dú vi -
da, o úni co ca mi nho. A ale ga ção é que per de ría mos o 
sta tus de área li vre sem va ci na ção para área li vre
com va ci na ção. O sta tus ago ra é pior: tra ta-se de
uma área con ta mi na da. Pen so que esse foi o erro
fun da men tal, bá si co. Tec ni ca men te, tal vez, a ori en ta -

ção te nha che ga do ao mi nis tro de ma ne i ra dis tor ci da, 
ou os téc ni cos não acre di ta vam que essa do en ça é
trans mi ti da com mu i ta fa ci li da de e com mu i ta agi li da -
de. Isso ma cu la a ima gem do Bra sil. Te mos 75% do
nos so re ba nho, 125 mi lhões de ca be ças, já den tro
das áre as li vres de fe bre af to sa. Te mos o ma i or re ba -
nho co mer ci al do mun do, com 170 mi lhões de ca be -
ças. Não po de mos per der o es pa ço con quis ta do. Os
Esta dos, os pro du to res que ob ti ve ram esse re sul ta do
não po dem re tro a gir, e por isso é uma res pon sa bi li da -
de gran de. V. Exª le van ta o as sun to num mo men to
opor tu no ain da, mas o Go ver no, por meio do Mi nis té -
rio da Agri cul tu ra, tem que se po si ci o nar, tem que ab -
di car de al guns prin cí pi os para que a efi ciên cia acon -
te ça. E essa do en ça só tem um ca mi nho: a va ci na -
ção. Não exis te ou tra for ma. Por isso, cre io que de ve -
mos, to dos uni dos, en con trar o ca mi nho, en con trar a
so lu ção an tes de nos pre o cu par mos quem é o res -
pon sá vel. Lou vo V. Exª por essa ini ci a ti va de pro vo -
car o as sun to, mos trar seu co nhe ci men to e apre sen -
tar al gu mas al ter na ti vas que con si de ro fun da men ta is
nes te mo men to. Meus cum pri men tos.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Obri -
ga do, Se na dor Arlin do Por to, pelo seu apar te. V. Exª
fala com a au to ri da de de quem foi Mi nis tro e que deu
um gran de im pul so ao pro gra ma de er ra di ca ção da
fe bre af to sa. Lem bro que es ta mos fa lan do de 16%
dos bo vi nos do mun do. Te mos no Bra sil 16%, o que
não é pou co. É qua se um quin to de to dos os bo vi nos
do mun do, Se na dor Pe dro Piva. É re al men te um pri vi -
lé gio que o Bra sil tem de po der pro du zir ani ma is com
as con di ções que pro du zi mos, pra ti ca men te a cam po, 
a pas to, com uma car ne de al tís si ma qua li da de, e de
po der mos man ter as sim, se fi zer mos um es for ço.

Su gi ro ao Go ver no que não só co lo que o Exér ci -
to na fron te i ra, por que evi den te men te essa é uma
me di da que não vai ser su fi ci en te para im pe dir a en -
tra da do ví rus. Mas que co lo que as Ema ters es ta du a -
is para tra ba lhar, ori en tan do os pro du to res, que con -
tra te téc ni cos para acres cen tar o pes so al na fis ca li za -
ção, para que a fis ca li za ção seja efe ti va; que equi pe
os la bo ra tó ri os, que faça in ves ti men to, por que este
evi ta rá um mal ma i or. Ve jam o caso da Eu ro pa – e dei
aqui os da dos: são 18 bi lhões em in de ni za ções aos
pro du to res e mais 12 bi lhões este ano. Se rão 30 bi -
lhões para in de ni zar os pro du to res pe los sa cri fí ci os,
os aba tes de ani ma is. Po de mos evi tar isso, fa zen do
in ves ti men tos téc ni cos, nos la bo ra tó ri os, para am pli -
ar mos o sis te ma de fis ca li za ção e aper fe i ço ar mos
nos so sis te ma sa ni tá rio.
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Sr. Pre si den te, era o pro nun ci a men to que de se -
ja va fa zer nes ta tar de. E faço um aler ta ao Go ver no
para que ado te me di das ur gen tes no sen ti do de pe dir
opi niões aos téc ni cos para que o mi nis tro tome a de -
ci são mais cor re ta, que, no meu en ten di men to, é a
que aca bo de ex ter nar.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Sem
re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria que V.
Exª fi zes se cons tar, em ata, mi nha pre sen ça. Saí para
uma au diên cia e, quan do re tor nei, a vo ta ção já ha via
pas sa do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di da.

O SR. PEDRO PIVA (Blo co/PSDB – SP. Sem re -
vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma
que a Se na do ra Mar lu ce Pin to, eu gos ta ria que meu
voto fos se con si de ra do na vo ta ção dos em ba i xa do -
res. Por dis tra ção não vo tei.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – V. Exª
será aten di do.

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:

PARECER Nº 292, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº 114,
de 2001 (nº 345/2001, na ori gem), pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apre -
ci a ção do Se na do a 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.

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 2 de maio de 2001,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Arlin do Por to so bre a Men sa gem nº 114, de
2001, opi na pela apro va ção da 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, por 21 vo tos fa vo rá ve is, 0
con trá rio(s) e 1 abs ten ções.

Sala das Co mis sões, 2 de maio de 2001. – José
Alen car,  Pre si den te –  Arlin do Por to, Re la tor.

RELATÓRIO Nº , DE 2001

Da Co mis são de Infra-Estrutura, so -
bre a Men sa gem nº 345, de 2001, do Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que sub -

me te à apro va ção do Se na do Fe de ral o
nome do Sr 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.
Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

Nos ter mos do ar ti go 52, in ci so III, alí nea f da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no art.
5º da Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996, o Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apro va ção do Se na -
do Fe de ral 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. 

O re fe ri do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal con fe re
com pe tên cia pri va ti va ao Se na do Fe de ral para, após
ar güi ção pú bli ca, apro var, por voto se cre to, a es co lha
de ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar. 

O cur ri cu lum vi tae do Se nhor Pa u lo Je rô ni mo
Ban de i ra de Mel lo Pe dro sa, ane xa do à Men sa gem
Pre si den ci al, de mons tra que sua for ma ção aca dê mi -
ca e ex pe riên cia pro fis si o nal são com pa tí ve is com o
car go para o qual está sen do in di ca do.

O Se nhor Pa u lo Je rô ni mo Ban de i ra de Mel lo Pe -
dro sa é Ba cha rel em Enge nha ria Me câ ni ca pela Uni -
ver si da de de Bra sí lia (UnB), 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 tos de pe que -
nas cen tra is hi dre lé tri cas. Con clu iu, tam bém, em
1995, o MBA – Cur so de For ma ção Ge ral para Altos
Exe cu ti vos na Uni ver si da de de São Pa u lo, USP.

Já tra ba lhou como en ge nhe i ro me câ ni co e en ge -
nhe i ro de pla ne ja men to da Ele tro nor te e já atu ou como
as ses sor da Sub co mis são de Ener gia e Co mis são de
Infra-Estru tu ra do Se na do Fe de ral. De 1993 a 1994, ser -
viu como ad jun 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, e de
1995 a 1997, re pre sen tou a em pre sa em Bra sí lia, na
qua li da de de as ses sor do Pre si den te. 

De 1998 até a pre sen te data, vem tra ba lhan do
com as ses so ria e con sul to ria le gis la ti va e ins ti tu ci o -
nal em te mas na ci o na is e po lí ti cas pú bli cas. Está en -
vol vi do com a su per vi são de ati vi da des tais como pla -
ne ja men to, pes qui sas e ges tão de in for ma ção, e co -
mu ni ca ção ins ti tu ci o nal, in ter net, pro du ção de jor na is
e ví deo, e ges tão de pes so as. 

Sua am pla ex pe riên cia pro fis si o nal, ali a da a uma for -
ma ção téc ni ca e aca dê mi ca ade qua da para o car go, es tão
com pro va das no cur ri cu lurn vi tae do in di ca do. Fica, as -
sim, a Co mis são de Infra-Estru tu ra do Se na do Fe de ral em
con di ções de de li be rar so bre a in di ca ção do Sr. Pa u lo Je rô -
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ni mo Ban de i ra de Mel lo Pe dro sa, para exer cer o car go de
Di re tor da ANEEL.

Sala da Co mis são, 2 de maio de 2001. – José
Alen car, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor –
Alber to Sil va – Ma u ro Mi ran da – Na bor Ju ni or –
Tas so Ro sa do – Ro meu Tuma – Pa u lo Sou to – Ri -
car do San tos – Te o to nio Vi le la – José Edu ar do
Du tra – Pa u lo Har tung – Iris Re zen de – Wel ling ton
Ro ber to – Jo nas Pi nhe i ro – Hugo Na po leão – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Pe dro Piva – Ge ral do
Melo – Sér gio Ma cha do – Emí lia Fer nan des – Ro -
ber to Sa tur ni no.

PARECER Nº 293, DE 2001

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estrutura, so bre a Men sa gem nº
115, de 2001 (nº 346/2001, na ori gem),
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à apre ci a ção do Se na do a 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.

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 2 de maio de 2001,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Tas so Ro sa do so bre a Men sa gem nº 115, de
2001, opi na pela apro va ção da 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, por 21 vo tos fa vo rá ve is, 0 con trá rio(s) e 1
abs ten ções.

Sala das Co mis sões, 2 de maio de 2001. – José
Alen car, Pre si den te – Tas so Ro sa do, Re la tor.

I – Re la tó rio

Nos ter mos do ar ti go 52, in ci so III, alí nea f da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no
art. 5 da Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996, o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à apro va -
ção do Se na do Fe de ral o nome do Sr. Edu ar do Hen ri -
que Ellery Fi lho para ocu par o car go de Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL.

O re fe ri do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal con fe re
com pe tên cia pri va ti va ao Se na do Fe de ral para, após
ar güi ção pú bli ca, apro var, por voto se cre to, a es co lha
de ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar. É o
caso. O pa rá gra fo úni co do art. 5º da re fe ri da Lei nº
9.427/96 as sim o de ter mi na.

O curr icu lum vi tae do Se nhor Edu ar do Hen ri -
que Ellery Fi lho, ane xa do à Men sa gem Pre si den ci al,
de mons tra que lhe so bram pre di ca dos para ocu par o
car go de Di re tor da agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé -
tri ca.

Edu ar do Hen ri que Ellery Fi lho é en ge nhe i ro ele -
tri cis ta, gra du a do em 1979 pela Uni ver si da de de Bra -
sí lia. Pós-graduou-se em en ge nha ria de sis te mas elé -
tri cos de po tên cia pela Esco la Fe de ral de Enge nha ria
de Ita ju bá, em 1981, e em li de ran ça em pre sa ri al pela
AMANA-KEY, em 1996. Tam bém é Mes tre em Ciên ci -
as em Enge nha ria Elé tri ca pela mes ma Esco la de Ita -
ju bá, tí tu lo con quis ta do em 1985.

A gran de ba ga gem aca dê mi ca do Se nhor Edu -
ar do Hen ri que Ellery Fi lho per mi tiu-lhe to mar-se au -
tor de 21 tra ba lhos téc ni cos apre sen ta dos em fó runs
im por tan tes do se tor elé tri co, na ci o na is e in ter na ci o -
na is, como o Se mi ná rio Na ci o nal de Pro du ção e
Trans mis são de Ener gia Elé tri ca – SNPTEE e a Con -
fé ren ce Inter na ti o na le des Gran des Ré se a ux Élec tri -
ques – CIGRÉ, e em lo ca li da des tão dis tin tas e im por -
tan tes como Lon dres e Mos cou.

Ver sa do nos idi o mas in glês, fran cês e ale mão,
sem pre es te ve li ga do às prin ci pa is ins ti tu i ções téc ni -
cas in ter na ci o na is de Enge nha ria Elé tri ca, ten do sido
Se cre tá rio do Gru po de Tra ba lho Con jun to de Co ne -
xão Uni tá ria dos Co mi tês de Cor ren te Con tí nua e Má -
qui nas Elé tri cas da já men ci o na da CIGRÉ e Pre si -
den te da Se ção Bra sí lia do The Insti tu te of Elec tri cal
and Elec tro nics Engi ne ers – IEEE, no pe río do
1994/95. Esta úl ti ma ins ti tu i ção, que con gre ga mais
de 350 mil en ge nhe i ros de todo o mun do, o con de co -
rou, em abril do ano pas sa do, com a The IEEE Third
Mil le ni um Me dal, em re co nhe ci men to aos re le van tes
ser vi ços pres ta dos ao se tor elé tri co bra si le i ro.

So ma da a tudo isso, o Enge nhe i ro Edu ar do Hen -
ri que Ellery Fi lho tem uma ex pe riên cia pro fis si o nal de
21 anos, ini ci a da na con di ção de en ge nhe i ro do De par -
ta men to de Pla ne ja men to de Trans mis são da Ele tro nor -
te, em pre sa à qual per ma ne ceu li ga do até 1999.

Mas o que re al men te o cre den cia a ocu par o car -
go de Di re tor da ANEEL é o fato de ter sido o lí der do
pro ces so de cri a ção e es tru tu ra ção le gal e re gi men tal
da Agên cia, quan do ocu pou o car go de Asses sor do
Di re tor do ex tin to De par ta men to Na ci o nal de Águas e
Ener gia Elé tri ca do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, en -
tre ju nho de 1996 e no vem bro de 1997.

O de sem pe nho des sa ta re fa aca bou le van do o Se -
nhor Edu ar do Hen ri que Ellery Fi lho a ser no me a do para
a pri me i ra Di re to ria da ANEEL, ten do já pas sa do, por tan -
to, pela ar güi ção des ta Casa, como pre vê a Cons ti tu i ção
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Fe de ral. Tra ta-se, na ver da de, de uma re con du ção, o
que nos dá a cer te za de que o ilus tre in di ca do tem to das
as con di ções para ocu par o car go, que já exer ceu com
gran de com pe tên cia por três anos.

Ape nas para exem pli fi car, en tre as mu i tas in cum -
bên ci as que teve, na con di ção de Di re tor da ANEEL, o in -
di ca do foi res pon sá vel pela es tru tu ra ção ho ri zon ta li za da
da ANEEL, ba se a da em pro ces sos or ga ni za ci o na is; foi
seu Di re tor Ou vi dor, ten do di ri gi do a im plan ta ção de todo
o sis te ma de Ou vi do ria da Agên cia e da sua Cen tral de
Te le a ten di men to, bem como a re a li za ção de au diên ci as
pú bli cas; co or de nou a bem-sucedida ação da Agên cia
na pre pa ra ção para o cha ma do Bug do Mi lê nio e inú me -
ras e im por tan tes ações de me lho ria da qua li da de do
ser vi ço de ener gia elé tri ca.

II – Voto

A lar ga ex pe riên cia pro fis si o nal, ali a da a uma for -
ma ção téc ni ca e aca dê mi ca ade qua da para o car go, es -
tão so be ja men te de mons tra das no cur ri cu lum vi tae do
in di ca do.

Além dis so, são ine gá ve is o êxi to e o bri lho do Se -
nhor Edu ar do Hen ri que Ellery Fi lho como mem bro da
pri me i ra Di re to ria da ANNEL, que teve a di fí cil mis são de
im plan tar a Agên cia, e como seu Di re tor Ou vi dor, o que,
cer ta men te, le vou o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca a de ci dir pela sua re con du ção ao car go.

Assim, por todo o ex pos to, con si de ro que a ma té ria 
está em con di ções de ser exa mi na da por esta dou ta Co -
mis são.

 Sala das Co mis sões, 2 de maio de 2001. –  José
Alen car, Pre si den te – Tas so Ro sa do, Re la tor – Alber to
Sil va – Ma u ro Mi ran da – Na bor Ju ni or – Ro meu Tuma 
– Pa u lo Sou to – Arlin do Por to – Ri car do San tos – Te -
o to nio  Vi le la – José Edu ar do Du tra – Pa u lo Har tung
– Iris Re zen de – Wel ling ton Ro ber to – Jo nas Pi nhe i ro 
– Hugo Na po leão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Pe -
dro Piva – Ge ral do Melo – Sér gio Ma cha do – Emí lia
Fer nan des – Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So bre a
mesa, re que ri men to de dis pen sa de in ters tí cio 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 232, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, dis pen sa de in -

ters tí cio para o pa re cer ofe re ci do à Men sa gem nº 114, de 
2001, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que sub me te à con -
si de ra ção do Se na do Fe de ral 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, apro va da na Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra.

Sala da Co mis são, 2 de maio de 2001. – Sér gio
Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do Dia

da pró xi ma ses são or di ná ria de li be ra ti va.
So bre a mesa, re que ri men to de dis pen sa de in ters -

tí cio 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 233, DE 2001

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, dis pen sa de

Inters tí cio para o Pa re cer ofe re ci do à Men sa gem nº 115;
de 2001, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que sub me te à
con si de ra ção do Se na do Fe de ral 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, apro va da na Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra.

Sala da Co mis são, 2 de maio de 2001. – Se na dor
Sér gio Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re cons ta rá da Ordem do

Dia da pró xi ma ses são or di ná ria de li be ra ti va. 
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Pre si -

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio o can ce la men to das duas
ses sões do Con gres so Na ci o nal, que se re a li za ri am
ama nhã, e as trans fe re para o dia 16, quar ta-feira da pró -
xi ma se ma na. 

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os Srs.
Se na do res Pa u lo Har tung 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. PAULO HARTUNG (Blo co/PPS – ES) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é po si ti va a de ci são
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so de anun ci ar
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que não ha ve rá mul ta para os con su mi do res que des -
cum pri rem as me di das de ra ci o na men to de ener gia a se -
rem anun ci a das. 

Além de abor tar um erro que es ta va por co me ter,
com pre ju í zos eco nô mi cos in cal cu lá ve is para o País, o
Go ver no pa re ce ter ou vi do a opi nião pú bli ca e de ci di do
que in cen ti var os ci da dãos e o se tor pro du ti vo a eco no -
mi zar ener gia é mais pru den te do que pu nir por ex ces so
de con su mo.

Não ha ve ria de ser di fe ren te. O ci da dão não po de -
ria ser pe na li za do, sen do obri ga do a pa gar o pre ço do
des ca so dos úl ti mos Go ver nos e do atu al com o se tor.
Afi nal, a res pon sa bi li da de pela si tu a ção a que che ga mos 
é do Exe cu ti vo, que, nos úl ti mos anos, su bes ti mou es tu -
dos que apon ta vam como in su fi ci en tes os in ves ti men tos
em ge ra ção de ener gia fren te ao au men to da de man da,
que é da or dem de 5% ao ano. 

Para se ter uma idéia, Fur nas, que res pon de por
43% de toda a ener gia con su mi da no País, está há pelo
me nos três anos sem in ves tir em ex pan são de ge ra ção e 
trans mis são. 

A in ten ção ini ci al de co brar mul tas dos ci da dãos
por ex ces so no con su mo de ener gia, já vi nha so an do
para a so ci e da de como mais um novo im pos to, uma es -
pé cie de CPMF, do que como um in cen ti vo à re du ção do
con su mo. Os cri té ri os para o pa ga men to das mul tas tam -
bém se anun ci a vam como me di das es drú xu las que cer -
ta men te des cam ba ri am para ques ti o na men tos ju rí di cos.

No as pec to le gal, im por tan tes ju ris tas já vi nham se
pro nun ci an do em tom de aler ta, no sen ti do de que as
mul tas, por sua in cons ti tu ci o na li da de, se ri am pe ças de
con tes ta ção ju di ci al. 

Para o ju ris ta Dal mo Dal la ri, a mul ta fun ci o na ria
como mais um im pos to por não sa ber mos em quan to
tem po se ria fi xa do o pra zo para o ra ci o na men to. Ele bem
lem bra o art. 175 da Cons ti tu i ção que diz ca ber ao Esta -
do a ga ran tia da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos sem pre -
ju í zo ao con su mi dor. 

São pa la vras do ju ris ta: ”o bra si le i ro está sen do pu -
ni do sem sa ber exa ta men te o mo ti vo. Pa re ce que o Go -
ver no foi ne gli gen te ao es pe rar a si tu a ção se agra var
para co me çar uma cam pa nha e anun ci ar um pla no às
pres sas“.

Em duas opor tu ni da des, nos úl ti mos me ses, ma ni -
fes tei-me nes te ple ná rio cri ti can do uma si tu a ção cri a da
pelo pró prio Go ver no. Trou xe im por tan tes con tri bu i ções
ao de ba te, apre sen tan do me di das que po de ri am ser
ado ta das para mi no rar essa si tu a ção. 

Entre ou tras me di das, de fen di in ves ti men tos em li -
nhas de trans mis são, pois a es cas sez que ora ve ri fi ca -
mos acen tua-se nas Re giões Su des te e Nor des te, en -

quan to que nas Re giões Sul e Nor te a si tu a ção é mais 
tran qüi la.

Mais do que nun ca, essa dis cus são pre ci sa ser tra -
zi da para den tro des ta Casa. De ci sões que afe tam di re -
ta men te o dia-a-dia dos ci da dãos do nos so País não po -
dem fi car ex clu si va men te a car go do Exe cu ti vo. 

Por isso, apre sen tei on tem à Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-Estrutura re que ri men to para que o Mi nis tro
de Esta do de Mi nas e Ener gia, José Jor ge, o Di re -
tor-Geral da Ane el, José Má rio Mi ran da Abdo, e o Di re -
tor-Presidente do Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri -
co, Má rio Fer nan do de Melo San tos, ve nham a esta
Casa ex pli car as me di das de ra ci o na li za ção e ra ci o na -
men to de ener gia.

Vol to a fri sar que a de ci são do Pre si den te é acer ta -
da quan do ele des car ta a mul ta por ex ces so de gas to
com ener gia e opta por in cen ti var a re du ção do con su mo. 

É pre ci so mais. Para co me çar a ti rar o se tor des sa
si tu a ção des con for tá vel para o ci da dão e de pos sí ve is
pre ju í zos à nos sa eco no mia, se ria im por tan te nes te mo -
men to o Go ver no ten tar rom per o im pas se do ris co cam -
bi al para vi a bi li zar a cons tru ção das 49 ter me lé tri cas a
gás que es tão pro je ta das.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta épo ca de re la -
ções glo ba li za das e fa ci li ta das pe los mais mo der nos ins -
tru men tos tec no ló gi cos, o Bra sil tam bém está à pro cu ra
de seus pró pri os me ca nis mos para in se rir-se como par te 
atu an te no ce ná rio in ter na ci o nal. Entre tan to, le van do-se
em con ta os an te ce den tes his tó ri cos, que re sul ta ram
numa dí vi da ex ter na de di fí cil so lu ção, o País vem en vi -
dan do os ma i o res es for ços para di mi nu ir o peso des se
com pro mis so para os seus ci da dãos.

Um dos prin ci pa is ob je ti vos nes se sen ti do é o de
tor nar su pe ra vi tá ria a ba lan ça co mer ci al ex ter na, o que
só será pos sí vel in cre men tan do-se a ex por ta ção de pro -
du tos e ser vi ços.

A Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or – Ca mex foi cri a da 
para for mu lar as po lí ti cas e co or de nar as ati vi da des re la -
ti vas ao co mér cio ex te ri or de bens e ser vi ços, as sim
como ava li ar a re per cus são das po lí ti cas eco nô mi cas so -
bre o co mér cio ex te ri or. Deve, tam bém, ser vir de ins tru -
men to de diá lo go jun to ao se tor pro du ti vo, para que a po -
lí ti ca de co mér cio ex te ri or pos sa re fle tir as ne ces si da des
dos agen tes eco nô mi cos. Esse co le gi a do é pre si di do
pelo Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or e faz par te do Con se lho de Go ver no, sen do in te -
gra do tam bém pe los Mi nis tros Che fe da Casa Ci vil; da
Fa zen da; do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão; das
Re la ções Exte ri o res; da Agri cul tu ra e Abas te ci men to e
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pelo Pre si den te do Ban co Cen tral como con vi da do es pe -
ci al. A Ca mex dis põe de uma Se cre ta ria Exe cu ti va e
con ta com o au xí lio do Co mi tê Exe cu ti vo in te gra do pe los
Se cre tá ri os-Executivos dos Mi nis té ri os que a com põem.

No sen ti do de es ta be le cer di re tri zes que re al men te
aper fe i ço em a prá ti ca de co mér cio ex te ri or bra si le i ro, a
Ca mex, em suas re u niões no ano 2000, de ba teu as sun -
tos va ri a dos, como: fi nan ci a men to às ex por ta ções, in clu -
in do a re vi são do Pro ex, fun dos de aval e li nhas do
BNDES-Exim; sim pli fi ca ção das ex por ta ções, com des -
ta que para a re vi são do Sis co mex-Exportação; ne go ci a -
ção de po lí ti ca au to mo ti va co mum no Mer co sul e do
acor do pro vi só rio bra si le i ro-argentino; agen da de re lan -
ça men to do Mer co sul; cri a ção do Por tal Bra si le i ro de Co -
mér cio Exte ri or; dis cus são de as pec tos tri bu tá ri os re la ci -
o na dos ao co mér cio ex te ri or; de ba te a res pe i to da pro -
pos ta bra si le i ra de re vi são da Ta ri fa Exter na Co mum –
TEC e so bre a in clu são de no vos itens na Lis ta de Exce -
ção; dis cus são so bre o Pro gra ma de Expan são e Mo der -
ni za ção da ca de ia cou ro-calçadista; es tá gio atu al e pers -
pec ti vas em re la ção à Ali an ça de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas – Alca; o caso Bra sil (Embra er) – Ca na dá
(Bom bar di er) na Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio –
OMC.

Por seu tur no, a Se cre ta ria Exe cu ti va da Ca mex,
de sen vol veu um tra ba lho ex pres si vo em 2000, como: a
co or de na ção de ta re fas re la ti vas à cha ma da agen da de
re lan ça men to do Mer co sul (que in clui Aces so a Mer ca -
dos; Ta ri fa Exter na Co mum, in clu si ve sua Lis ta de Exce -
ção; De fe sa Co mer ci al e da Con cor rên cia; in cen ti vos aos 
in ves ti men tos, à pro du ção e à ex por ta ção, in clu in do zo -
nas fran cas, ad mis são tem po rá ria e ou tros re gi mes es -
pe ci a is); a or ga ni za ção da Câ ma ra de Lo gís ti ca Inte gra -
da (com o apo io da Asso ci a ção de Co mér cio Exte ri or do
Bra sil – AEB), onde fo ram re u ni dos re pre sen tan tes dos
prin ci pa is ato res en vol vi dos na ca de ia lo gís ti ca, com o
ob je ti vo de le van tar to dos os pro ble mas e apre sen tar
pro pos tas de so lu ção.

Além des sas re a li za ções, a Se cre ta ria Exe cu ti va
da Ca mex se fez re pre sen tar nas mais di fe ren tes opor tu -
ni da des nas re u niões do Pro gra ma Fó runs de Com pe ti ti -
vi da de, no Co mi tê Con sul ti vo de De fe sa Co mer ci al –
CCDC, no Co mi tê de Cré di to às Expor ta ções – CCEx,
no Con se lho Di re tor do Fun do de Ga ran tia à Expor ta ção
– CFGE, no Con se lho Di re tor do Se brae Na ci o nal, Co mi -
tê Di re tor da Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções –
APEX, Gru po Inter mi nis te ri al de Pro pri e da de Inte lec tu al
– GIPI, Co mi tê Ges tor do Por tal Bra si le i ro de Co mér cio
Exte ri or, o sub gru po de Co mér cio Exte ri or do Fó rum Per -
ma nen te da Mi cro e Pe que na Empre sa e ou tros, mas se -
ria alon gar-me des ne ces sa ri a men te.

É di fí cil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, enu -
me rar, em tão pe que no lap so de tem po, to das as re a li za -
ções no âm bi to des se co le gi a do que vêm ga nhan do ex -
tre ma im por tân cia para o de sen vol vi men to do co mér cio
de pro du tos e ser vi ços bra si le i ros com ou tros pa í ses.

De qual quer for ma, não po de ria de i xar de ser re al -
ça da a atu a ção da Se cre ta ria Exe cu ti va da Ca mex na
co or de na ção das ati vi da des de ge rên cia do Pro gra ma
Espe ci al de Expor ta ções – PEE, que foi cri a do ten do em
vis ta um ob je ti vo es tra té gi co, abran gen te e de lon go pra -
zo: es tru tu rar uma ver da de i ra cul tu ra ex por ta do ra no Bra -
sil. Em 2000, a ta re fa pri o ri tá ria des sa ge rên cia foi mo bi li -
zar as ge rên ci as se to ri a is com vis tas à de fi ni ção de seus
res pec ti vos pla nos de tra ba lho e ao aper fe i ço a men to das 
me tas e de man das se to ri a is. Nes se mis ter, a Se cre ta ria
Exe cu ti va da Ca mex con ta com o apo io da Asso ci a ção
de Co mér cio Exte ri or do Bra sil – AEB.

A ge rên cia exe cu ti va do PEE, aco lhen do idéia ofe -
re ci da pelo Ban co Nor des te do Bra sil – BNB em abril de
1999, está re a li zan do a es ta du a li za ção do pro gra ma, o
que en vol ve rá tam bém os Go ver nos Esta du a is e en ti da -
des es ta du a is re pre sen ta ti vas do em pre sa ri a do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para in cre -
men tar as ex por ta ções, hoje em dia, é es sen ci al a dis po -
ni bi li da de de in for ma ções, prin ci pal men te quan do se
pen sa no mi cro e pe que no em pre sá rio. Des sa for ma, foi
aper fe i ço a do e já está dis po ní vel na Inter net, des de 20
de de zem bro de 1999, o Sis te ma de Infor ma ções Ge ren -
ci a is do Pro gra ma Espe ci al de Expor ta ções – SIG/Ca -
mex, o que pos si bi li ta rá o es cla re ci men to de dú vi das e
re qui si tos que aju dem os pe que nos em pre sá ri os a te rem 
aces so tam bém ao mer ca do ex ter no.

Cum pre-me des ta car, por fim, al gu mas me di das
já em vi gor, que têm em mira o au men to das ex por ta -
ções bra si le i ras: ca pi ta li za ção adi ci o nal do Fun do de
Ga ran tia à Expor ta ção – FGE; ex por ta ção em con sig -
na ção, que per mi te a es to ca gem de pro du tos por até
180 dias no ex te ri or, para en tre ga rá pi da aos com pra do -
res in ter na ci o na is; re vi são do Re pe tro – Pro gra ma de
Re a pa re lha men to das Pla ta for mas Ma rí ti mas da Pe tro -
bras; re du ção de ta ri fas e tri bu tos so bre bens de ca pi tal,
que pos si bi li ta a re no va ção tec no ló gi ca e o re a pa re lha -
men to das in dús tri as bra si le i ras; eli mi na ção da tri bu ta -
ção do Impos to de Ren da nas re mes sas ao ex te ri or
para fins de pro mo ção co mer ci al, para es ti mu lar a par ti -
ci pa ção de pro du to res bra si le i ros em fe i ras no ex te ri or;
Expor te Fá cil (via Cor re i os), que fa ci li ta a ex por ta ção
por pe que nas e mé di as em pre sas (em va lo res de até
10 mil dó la res e li mi te de 30 qui lo gra mas); Mar ca Bra sil,
que é a cri a ção de um Selo de Qu a li da de para os pro -
du tos bra si le i ros de clas se mun di al, vi san do a re al çar a
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ex ce lên cia de ar ti gos pro du zi dos no Bra sil; e ou tras me -
di das que se ria can sa ti vo enu me rar e tor na ri am mais
ex ten sa esta fala do que é mi nha in ten ção.

Como po dem ver os no bres Co le gas, não é pou ca 
co i sa o que o Go ver no está fa zen do por meio do Mi nis -
té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri -
or, re pre sen ta do em seus ór gãos es pe cí fi cos, ou na -
que les de que par ti ci pa, como a Ca mex, da qual lhe
cabe a Pre si dên cia.

É as sim que se faz gran de este País, que ain da
tem mu i to a de sen vol ver no seu re la ci o na men to eco nô -
mi co com as ou tras na ções.

Era o que eu 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 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA
(Às 15h 30min)

– 1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 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)
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 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, Go ver -
na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral e os 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. 

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 2, opor tu ni da de
em que teve sua dis cus são en cer ra da e a sua vo ta -
ção, em 1º tur no, fi xa da para esta data.

– 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)

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 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, Go ver na do res de Esta do e
do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos).

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 10, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Se bas tião Ro cha, que al te ra a alí nea d do in ci -
so VI do art. 150 da Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui a
imu ni da de tri bu tá ria para ca der nos es co la res), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor José Fo ga ça.

– 4 –

PARECER Nº 292, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 232, de 2001 – 
art. 281 do Re gi men to Inter no)

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 292,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, 
Re la tor: Se na dor Arlin do Por to, so bre a Men sa gem nº 
114, de 2001 (nº 345/2001, na ori gem), de 18 de abril
do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se -
nhor 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.

– 5 –

PARECER Nº 293, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 233, de 2001 – 

art. 281 do Re gi men to Inter no)
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 293,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura, 
Re la tor: Se na dor Tas so Ro sa do, so bre a Men sa gem
nº 115, de 2001 (nº 346/2001, na ori gem), de 18 de
abril do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da Re pú -
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bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha 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.

– 6 –

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 213, DE 1999 –

COMPLEMENTAR

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 213, de 1999-Com -
ple men tar, de au to ria do Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, que al te ra o in ci so V do art. 1º da Lei Com ple -
men tar nº 64, de 18 de maio de 1990 (ca sos em que
ocor re ine le gi bi li da de), ten do

Pa re cer sob nº 133, de 2001, da Co mis são Di re -
to ra, Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, ofe re -
cen do a re da ção do ven ci do.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 113, de 2000 (nº 299/99, 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 Pi o ne i ra Sté reo 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 Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 865, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 115, de 2000 (nº 303/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con -
ces são ou tor ga da à Rá dio Sul Flu mi nen se 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 ra Man sa, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 983, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger son Ca -
ma ta, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 227, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 227, de 2000 (nº 484/2000, 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 Tupi Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em on das cur tas na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer sob nº 20, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel,
com Emen da nº 1-CE, de re da ção.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 228, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 228, de 2000 (nº 489/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Ra di o di fu são Lu zes da Ri bal ta 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 Bár ba ra D’Oeste, Esta do
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.145, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i -
ro, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 11 –
REQUERIMENTO Nº 198, DE 2001

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
198, de 2001, da Se na do ra Ma ri na Sil va, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 149 e 320, de 1999, que tra mi tam em
con jun to, seja ou vi da além da Co mis são cons tan te do
des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, a de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 28 mi nu tos.)

––––––––––

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
 DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR JADER BARBALHO

8-5-2001
Ter ça-feira

18:00 – Se nho ra Ana Ti bay ju ka, Di re to ra-Exe cu ti va
da ONU
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66, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Belém-PA, nas 
áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações e contratos (TC nº 
930.152/98-0).  312 

 
Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2001, de autoria do 

Senador Freitas Neto, que altera dispositivo da Lei nº 9.619, de 2 de 
abril de 1998, que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS e a União a adquirirem ações da Companhia Elétrica 
de Alagoas – CEAL, da Companhia Energética do Piauí – CEPISA, 
da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – CERON, e da Companhia 
de Eletricidade do Acre – ELETROACRE, para efeito de inclusão 
dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização – PND, 
bem como o aumento do capital social das Companhias Docas do 
Rio de Janeiro – CDRJ e Docas do Estado de São Paulo – 
CODESP e dá outras providências.  425 

 
 

GERALDO ALTHOFF 
 
Parecer nº 234, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 30, de 1999 (nº 445/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
226/99, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
Auditoria de Desempenho na Alocação de Recursos do Programa 
do Dengue para os Municípios, mediante convênios (TC nº 
929.718/98-4).  087 

 
Parecer nº 236, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 36, de 1999 (nº 939/99, na origem), que 
encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da 
União relativo ao 2º Trimestre de 1999.  092 

 
Parecer nº 262, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2000 (nº 560/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 



Associação Comunitária Clube do Machadinho de Radiodifusão a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro 
Müeller, Estado de Santa Catarina.  260 

 
 

GERSON CAMATA 
 
Parecer nº 263, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2000 (nº 506/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Educacional e Cultural Pedrense, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Itápolis, Estado de São Paulo.  261 

 
Parecer nº 265, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de 2000 (nº 508/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação Batatense Cultural – ABC a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Batatais, Estado de São 
Paulo.  263 

 
 

GILBERTO MESTRINHO 
 
Parecer nº 267, de 2001, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2000, de 
autoria do Senador Luiz Pontes, que altera os arts. 19 e 20, §§ 3º e 
4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o 
art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e dá 
outras providências. Gilberto mestrinho  264 

 
 

IRIS REZENDE 
 
Defesa do Programa de Industrialização de Goiás – 

Fomentar, diante da proposição de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade pelo Estado de São Paulo, em virtude da 
concessão de benefícios fiscais pelo Estado de Goiás.   120 

 
Críticas ao governo do Estado de Goiás pelas denúncias 

veiculadas em jornais recentemente sobre representantes do estado 
no Congresso Nacional.  343 

 



Indignação com o baixo investimento do Governo no ensino 
superior, ressaltando as deficiências do Fundo de Financiamento ao 
Ensino Superior – Fies, e defendendo a concessão de bolsa de 
estudos para que os jovens carentes ingressem nas universidades 
públicas.  422 

 
JADER BARBALHO 

 
Refutação de denúncias recentemente publicadas na 

imprensa envolvendo S.Exa. em irregularidades diversas.  126 
 
Requerimento nº 227, de 2001, de autoria do Senador Jader 

Barbalho, solicitando que o Senado Federal, na hipótese de 
formalização de denúncia contra S. Exª, apresentada pelo 
Procurador-Geral da República, antecipe a concessão de licença 
prévia ao Supremo Tribunal Federal, com vista à promoção de ação 
penal. Será votado no próximo dia 8 do corrente.  220 

 
Requerimento nº 227, de 2001, lido em sessão anterior, de 

autoria do Senador Jader Barbalho, que solicita seja encaminhada à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do 
inciso I, do art. 101 do Regimento Interno, no sentido de que esta 
Casa antecipe a concessão de licença prévia ao Supremo Tribunal 
Federal, nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 53 da Constituição 
Federal, na hipótese de formalização de denúncia contra o 
requerente, apresentada pelo Procurador-Geral da República.  434 

 
 

JEFFERSON PÉRES 
 
Parecer nº 240, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 7, de 1998 (nº 4/98, na origem), que 
trata do Requerimento nº 1, de 1998, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando a inspeção, seguida de tomada de contas especial, pelo 
Tribunal de Contas da União –TCU junto à Comissão Permanente 
de Licitação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, 
referente à Concorrência nº 1/97-SJC.  106 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, tendo 

como 1º signatário o Senador Jefferson Peres, 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).  138 

 
 



JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
Alerta ao Governo Federal sobre a necessidade de reparos 

da malha rodoviária brasileira.   161 
 
Requerimento nº 228, de 2001, de autoria do Senador João 

Alberto Souza, solicitando que seja remetido à apreciação da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos 
Sociais.  369 

 
Requerimento nº 229, de 2001, de autoria do Senador João 

Alberto Souza, solicitando que seja remetido à apreciação da 
Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei da Câmara nº 
3, de 2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos Sociais.  369 

 
 

JONAS PINHEIRO 
 
Celeridade para projeto de autoria de S. Exª que define a 

política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas de trabalho.  347 

 
 

JOSÉ AGRIPINO MAIA 
 
Participação de S. Exª, entre os dias 2 e 3, em Buenos 

Aires, de seminário sobre “Diferentes experiências sobre 
integração”, “Uma ponte sobre o projeto Nacional” e “As estratégias 
de integração supranacional”.   335 

 
 

JOSÉ EDUARDO DUTRA 
 
Esclarecimentos sobre aspectos da imunidade parlamentar.   135 
 
 

JOSÉ FOGAÇA 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2000, tendo 

como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a 
alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal (institui a 
imunidade tributária para cadernos escolares).  434 

 
 



LAURO CAMPOS 
 
Repúdio às notícias publicadas na imprensa, que anunciam 

o apoio de S. Exª, no Conselho de Ética, ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, com destaque para o equívoco cometido pelo jornalista 
Cláudio Humberto.  200 

 
 

LEOMAR QUINTANILHA 
 
Apelo ao Ministério da Previdência e Assistência Social para 

implantação do Conselho Nacional do Idoso, nos termos da Lei nº 
8.842, de janeiro de 1994.  326 

 
 

LÚCIO ALCÂNTARA 
 
Considerações sobre o Relatório da Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, acerca 
das atividades desenvolvidas no último ano.  287 

 
 

LUIZ OTÁVIO 
 
Parecer nº 278, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 23, de 1999 (nº 478/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha o ”Relatório das 
Atividades do TCU“, referente ao exercício de 1998.  311 

 
 

LUIZ PONTES 
 
Parecer nº 264, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de 2000 (nº 501/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Padre Antônio Bezerra de Menezes, para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Itapipoca, Estado do Ceará.  262 

 
 

MAGUITO VILELA 
 
Análise das reivindicações trabalhistas no ensejo da 

comemoração do Dia do Trabalho, em 1º de maio.  145 
 
Congratulações ao Governo do Estado do Acre diante das 

iniciativas anunciadas pela Senadora Marina Silva.   223 



 
 

MARIA DO CARMO ALVES 
 
Indignação pela extinção da Sudam e da Sudene.  229 
 
Posicionamento contrário à Medida Provisória nº 2.145, de 

2001, que extingue a Sudam e a Sudene.  320 
 
 

MARINA SILVA 
 
Transcurso, hoje, de um ano da agressão sofrida pelos 

índios em Coroa vermelha, no sul da Bahia, durante a 
comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil.  162 

 
Registro da implantação do Programa Adjunto de 

Solidariedade, lançado pelo Governo do Estado do Acre, como 
instrumento da política de combate à pobreza.  220 

 
Requerimento nº 230, de 2001, de autoria da Senadora 

Marina Silva, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as 
informações que menciona.  370 

 
 

MARLUCE PINTO 
 
Apologia ao trabalho e às desigualdades sociais e regionais 

no Brasil, por ocasião do transcurso, ontem, do Dia do Trabalhador.   115 
 
 

MAURO MIRANDA 
 
Defesa da aprovação de Projeto de Lei do Senado, de 

autoria do Senador Roberto Requião, que pretende aperfeiçoar a 
legislação eleitoral, tornando a votação eletrônica mais segura.  351 

 
 

MOREIRA MENDES 
 
Parecer nº 235, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 31, de 1999 (nº 975/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
635/99, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre Auditorias realizadas com o objetivo de 



promover um diagnóstico da Saúde Pública no Brasil (TC nº 
014.640/97-0).  089 

 
Inconstitucionalidade da medida provisória que limita o uso 

da terra na Amazônia.  215 
 
Parecer nº 272, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 25, de 2000 (nº 485/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
47/2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre 
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Contagem – MG, nas 
áreas de convênios, acordos, ajustes, royalties de petróleo, 
abrangendo os exercícios de 1993 a 1996 (TC nº 375.133/97-6).  304 

 
Parecer nº 273, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 59, de 2000 (nº 1.683/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
218, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada no Tribunal Regional Eleitoral no Estado 
de Roraima, na área de pessoal, abrangendo o período de 1º-1-94 a 
9-8-96 (TC nº 825.202/96-5).  305 

 
Parecer nº 274, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 88, de 2000 (nº 2.835/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
243/2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, 
sobre auditoria realizada na Fundação Estadual de Cultura do 
Amapá – FUNDECAP, referente a procedimentos adotados nas 
áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações, contratos, 
acompanhamento e execução, pela administração estadual, de 
programas federais. (TC nº 929.343/1998-0).  306 

 
Parecer nº 276, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 32, de 1999 (nº 990/99, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
651/99, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
auditoria de desempenho realizada no Ibama com o objetivo de 
identificar eventuais falhas no processo de arrecadação, para a 
implementação de medidas tendentes ao aperfeiçoamento do 
sistema de cobrança das receitas daquela Autarquia. (TC nº 
930.263/98-7).  309 

 
 

MOZARILDO CAVALCANTI 
 
Parecer nº 249, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 

concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/38, de 2000 (nº 



897/2000, na origem), do Presidente da Câmara Municipal de 
Araraquara, São Paulo, de 18 de abril de 2000, que encaminha o 
Requerimento nº 234, de 2000, aprovado naquela Câmara em 17 de 
abril de 2000, solicitando a realização de estudos para a 
implantação, no País, de um centro especializado no tratamento da 
retinose pigmentar.  168 

 
Parecer nº 250, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, 

concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/25, de 2000, do 
Sindicato Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos, que encaminha 
ao Senado Federal anteprojeto do CODIC – Código Deontológico de 
Instrumentadores Cirúrgicos, objetivando a criação do Conselho 
Federal e curso a nível superior daquela categoria profissional.  170 

 
Apelo ao Tribunal Superior Eleitoral para que analise os 

processos de candidatos eleitos e condenados pelos TREs, no 
último pleito. Alerta às autoridades do Governo Federal para a ação 
de guerrilheiros das Forças Revolucionárias da Colômbia – Farc, no 
Estado do Acre.  419 

 
Parecer nº 291, de 2001-CDIR, que dá redação final do 

Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000.  444 
 
 

NABOR JÚNIOR 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2000, tendo 

como 1º signatário o Senador Nabor Júnior, 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).  138 

 
Necessidade de cautela na discussão da Medida Provisória 

nº 2.145, de 2 de maio de 2001, que extingue a Sudam e a Sudene, 
e cria as Agências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste.  270 

 
 

NEY SUASSUNA 
 
Parecer nº 230, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 21, de 1997 (nº 167/97, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
63, de 1997, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentam, sobre solicitação de auditoria encaminhada pelo ex-
Deputado Ronaldo Caiado, na qualidade de Presidente da extinta 



Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar 
irregularidades da TV Jovem Pan Ltda. (TC nº 016.287/93-2).  080 

 
Parecer nº 233, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 5, de 1998 (nº 155/98, na origem), do 
Banco do Nordeste, encaminhando as Demonstrações Contábeis do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, com posição 
em 31.12.97.  086 

 
Parecer nº 238, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 27, de 1997 (nº 288/97, na origem), do 
Tribunal de Constas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
262/97, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, referente à solicitação do Congresso Nacional no 
sentido de que se realize Auditoria a respeito da Central TRÓPICO 
(TC nº 000.345/95-4).   098 

 
Projeto de Resolução nº 17, de 2001, que denomina Instituto 

Legislativo ”Senador Humberto Lucena“ o Instituto Legislativo 
Brasileiro.  137 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999 (nº 675/98, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
deferida à Rádio Princesa Isabel Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Princesa Isabel, 
Estado da Paraíba.  139 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 1995 (nº 35/95, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná.   139 

 
Comentários ao artigo do jornal O Globo, que analisa a 

posição dos Estados Unidos diante do possível descumprimento da 
lei internacional de patentes pelo Brasil.   155 

 
Parecer nº 251, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 42, de 1997 (nº 461/97, na origem), 
que encaminha cópia da Decisão nº 429, de 1997, do Tribunal de 
Contas da União, sobre os resultados de auditoria realizada pelo 
Tribunal de Contas da União, nas clínicas contratadas pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS para o atendimento de pacientes crônicos 
no Rio de Janeiro, apontadas como irregulares no Relatório nº 1, de 
1997, da Comissão Especial destinada a acompanhar in loco os 
atos, fatos e circunstâncias que envolvem a tragédia da Clínica 



Santa Genoveva, no bairro de Santa Tereza, bem como nas demais 
casas geriátricas do Rio de Janeiro. (TC nº 003.328/97-0).  173 

 
Críticas à decisão do Governo de extinguir as 

Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do 
Nordeste. Defesa da apuração das irregularidades naquelas 
superintendências pela Comissão de Fiscalização e Controle.  200 

 
Parecer nº 282, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 24, de 1998 (nº 956/98, na origem), 
que encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da 
União referente ao 2º trimestre de 1998.  361 

 
 

NILO TEIXEIRA CAMPOS 
 
Parecer nº 268, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 1999 (nº 185/99, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Globo S/A para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro.  299 

 
 

OSMAR DIAS 
 
Análise do Programa Brasil Empreendedor, criado pelo 

Governo Federal com objetivo de estimular o desenvolvimento das 
micro, pequenas e médias empresas. Solicitação de apoio ao 
projeto de autoria de S. Exª, que dispõe sobre o financiamento de 
pequenas e microempresas pelos bancos públicos federais.  190 

 
Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2001, de autoria do 

Senador Osmar Dias, que permite a cessão, a entidades públicas, 
de bens apreendidos de traficantes de entorpecentes.  314 

 
Anúncio da sua subscrição ao requerimento que cria a CPI 

da Corrupção. Leitura de trecho do artigo do jornalista Roberto 
Pompeu de Toledo, publicado na revista Veja desta semana, 
intitulado ”Razões para amar o Congresso“.  316 

 
Confirmação da assinatura do requerimento de instalação 

da CPI da Corrupção. Premência de medidas para o combate à 
febre aftosa.  446 

 
 



PAULO HARTUNG 
 
Alerta ao governo federal sobre as sucessivas liminares 

concedidas pela Justiça, corrigindo as tabelas das deduções do 
imposto de renda devido pelas pessoas físicas.   151 

 
Considerações sobre o adiamento da votação, pela 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, do 
projeto de lei de autoria de S. Exª, que atualiza a tabela do Imposto 
de Renda de pessoa física. Transcrição do despacho da Juíza Lília 
Botelho Neiva, da 4ª Vara Federal de Justiça do Distrito Federal, 
que concedeu liminar à ação pública movida pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil contra o congelamento da 
tabela do Imposto de Renda.  178 

 
Refutação das acusações dirigidas à S. Exa. pelo 

Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. José Ignácio.  289 
 
Justificativas à apresentação de emendas ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 23, de 2001, que reformula a Lei das Sociedades 
Anônimas, no sentido de fortalecer os acionistas minoritários. 
Convite ao jurista Modesto Carvalhosa para comparecimento 
perante a Comissão de Constituição e Justiça, a fim de contribuir ao 
debate sobre o mercado acionário brasileiro.  323 

 
Registro de entrevista publicada hoje no jornal Valor 

Econômico, sobre a conjuntura econômica do País, com o 
Presidente do Banco Central.  353 

 
Satisfação com a decisão do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso de não estabelecer multas aos consumidores que não 
conseguirem reduzir o consumo de energia elétrica.  456 

 
 

PEDRO PIVA 
 
Parecer nº 269, de 2001, da Comissão de Educação, sobre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2000 (nº 546/2000, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social 
Palestina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Palestina, Estado de São Paulo.  300 

 
 

PEDRO SIMON 
 
Elogios à condução dos trabalhos no Conselho de Ética 



pelos Senadores Ramez Tebet, Presidente, e Roberto Saturnino, 
Relator.  279 

 
 

RAMEZ TEBET 
 
Considerações sobre a metodologia a ser adotada pelo 

Conselho de Ética amanhã, na acareação destinada a esclarecer o 
episódio de violação do painel de votação.  137 

 
 

RICARDO SANTOS 
 
Apelo para aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 270, 

de 2000, de autoria de S. Exª que regulamenta a distribuição dos 
royalties excedentes a 5% e da participação especial aos municípios 
e aos estados produtores de petróleo e gás natural.  143 

 
Registro da realização em Vitória – ES, entre os dias 30 de 

abril e 1º de maio, do XVI Congresso Nacional de Hepatologia.  199 
 
 

ROBERTO FREIRE 
 
Posicionamento do PPS diante do episódio de violação do 

Painel Eletrônico de votação do Senado Federal e da criação da 
CPI da Corrupção.   124 

 
Transcrição de entrevista de S.Exa. publicada na revista 

IstoÉ, intitulada “PT com ACM é Constrangedor”.  157 
 
 

ROBERTO SATURNINO 
 
Solicitação de prazo para apresentação do Relatório Final, 

perante o Conselho de Ética, sobre o processo que investiga a 
violação do Painel Eletrônico do Plenário.  279 

 
Críticas ao programa apresentado pelo Governo Federal 

para racionamento de energia elétrica.  333 
 
 

ROMERO JUCÁ 
 



Elogios ao governo federal pela criação da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus, destinada a 
promover o desenvolvimento econômico da região amazônica.   159 

 
Transcrição de ofício encaminhado ao Ministro Paulo 

Renato, da Educação, endossando a reivindicação da Universidade 
Federal de Roraima acerca da necessidade da contratação imediata 
de professores efetivos.  198 

 
Elogios à posição assumida pelas autoridades 

governamentais na questão da disputa com os Estados Unidos da 
América sobre a patente dos remédios para tratamento da Aids e na 
defesa dos produtos brasileiros e do combate ao subsídio.  338 

 
Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2001, de autoria do 

Senador Romero Jucá, que denomina Palácio Dra. Maria Luiza 
Galindo Malaquias o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Roraima.  433 

 
Análise das atividades desenvolvidas pela Câmara de 

Comércio Exterior – CAMEX, sob a presidência do Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  457 

 
 

ROMEU TUMA 
 
Parecer nº 242, de 2001, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
37, de 2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos 
integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de 
Rondônia.  110 

 
Requerimento nº 194, de 2001, do Senador Romeu Tuma, 

solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 
88, de 2000, e 6, de 2001, por regularem a mesma matéria.  440 

 
SEBASTIÃO ROCHA 

 
Requerimento nº 226, de 2001, de autoria do Senador 

Sebastião Rocha, solicitando homenagens de pesar pelo 
falecimento do ex-Deputado Federal, pelo Estado do Amapá, Sr. 
Antonio Cordeiro Pontes, ocorrido no último dia 27 de abril.  119 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2000, tendo 

como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a 



alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal (institui a 
imunidade tributária para cadernos escolares).  208 

 
Considerações sobre o episódio da violação do painel 

eletrônico. Percepção de que o Congresso Nacional deve 
manifestar-se sobre a extinção da Sudene e da Sudam. Apoio ao 
movimento pela modificação da forma de indicação do Procurador-
Geral da República.  224 

 
 

SÉRGIO MACHADO 
 
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias para tramitação e 

de cinco dias úteis para recebimento de emendas, perante a 
Comissão de Educação, aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 92 
a 111, de 2001, lidos anteriormente.  113 

 
Requerimento nº 232, de 2001, de autoria do Senador 

Sérgio Machado, solicitando dispensa de interstício para o Parecer 
nº 292, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
oferecido à Mensagem nº 114, de 2001.  456 

 
Requerimento nº 233, de 2001, de autoria do Senador 

Sérgio Machado, solicitando dispensa de interstício para o Parecer 
nº 293, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
oferecido à Mensagem nº 115, de 2001.  456 

 
 

TASSO ROSADO 
 
Parecer nº 279, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 20, de 2000 (nº 331/2000, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
75/2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre 
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Caracaraí – RR, a 
respeito de supostas irregularidades ocorridas em licitações, 
contratos e convênios firmados entre diversos órgãos/entidades 
federais e aquela Prefeitura. (TC nº 001.708/99-6).  311 

 
Parecer nº 293, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-

Estrutura, sobre a Mensagem nº 115, de 2001 (nº 346/2001, na 
origem) pela qual o Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Eduardo Henrique Ellery 
Filho, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL.  455 

 



 
TIÃO VIANA 

 
Defesa de celeridade na tramitação de proposta de emenda 

à Constituição, de autoria de S. Exª, que extingue o voto secreto.   135 
 
Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2001, que altera a Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988, para isentar do imposto sobre a 
renda os proventos de transplantados de fígado.  268 

 
Preocupação de S. Exa. com a problemática das doenças 

hepáticas no País.  275 
 
Importância do debate sobre o projeto de lei de autoria do 

Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a Reprodução 
Medicamente Assistida.  378 

 
 

VALMIR AMARAL 
 
Parecer nº 275, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Aviso nº 112, de 2000 (nº 3.670/2000, na origem), 
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão 
nº 170, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, sobre auditoria realizada na Secretaria de Saúde do 
Estado do Amazonas dentro do Programa de Ação na Área da 
Saúde – Diagnóstico. (TC nº 010.961/99-2).  308 

 
 

WELLINGTON ROBERTO 
 

Parecer nº 239, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Diversos nº 39, de 1997 (nº 404/97, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 
401/97, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, referente ao Requerimento nº 1.426/95, do Senador 
Pedro Simon, sobre a legalidade da criação, no Sistema Integrado 
de Administração Financeira, do Governo Federal – SIAFI, do 
evento contábil denominado ‘Dotação Solicitada Dependente de 
Autorização Legislativa’ (TC nº 017.186/95-1).  102 

 
Parecer nº 241, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 

Controle, sobre o Diversos nº 35, de 1996 (nº 307/96, na origem), 
que encaminha Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da 
União, referente ao exercício de 1995.  108 

 



Parecer nº 252, de 2001, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, sobre o Diversos nº 56, de 1997 (nº 707/97, na origem), do 
Banco do Brasil, encaminhando as Demonstrações Contábeis do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, 
composição em 30 de junho de 1997.  176 

 


	ADPE0CF.tmp
	Í N D I C E    T E M Á T I C O

	ADP4D39.tmp
	Í N D I C E    O N O M Á S T I C O
	ÁLVARO DIAS
	ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
	ANTONIO CARLOS VALADARES
	ARLINDO PORTO
	BELLO PARGA
	BERNARDO CABRAL
	CARLOS PATROCÍNIO
	CARLOS WILSON
	CASILDO MALDANER

	EDISON LOBÃO
	EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
	EDUARDO SUPLICY
	EMILIA FERNANDES
	FERNANDO MATUSALÉM
	FRANCELINO PEREIRA

	FREITAS NETO
	GERALDO ALTHOFF
	GERSON CAMATA
	GILBERTO MESTRINHO

	IRIS REZENDE
	JADER BARBALHO
	JEFFERSON PÉRES
	JOÃO ALBERTO SOUZA
	JONAS PINHEIRO
	JOSÉ AGRIPINO MAIA

	JOSÉ EDUARDO DUTRA
	JOSÉ FOGAÇA
	LAURO CAMPOS
	LEOMAR QUINTANILHA
	LÚCIO ALCÂNTARA
	LUIZ OTÁVIO
	LUIZ PONTES

	MAGUITO VILELA
	MARIA DO CARMO ALVES
	MARINA SILVA

	MARLUCE PINTO
	MAURO MIRANDA

	MOREIRA MENDES
	MOZARILDO CAVALCANTI

	NABOR JÚNIOR
	NEY SUASSUNA
	NILO TEIXEIRA CAMPOS
	OSMAR DIAS

	PAULO HARTUNG
	PEDRO PIVA
	PEDRO SIMON

	RAMEZ TEBET
	RICARDO SANTOS
	ROBERTO FREIRE
	ROBERTO SATURNINO

	ROMERO JUCÁ
	ROMEU TUMA
	SEBASTIÃO ROCHA
	SÉRGIO MACHADO
	TASSO ROSADO

	TIÃO VIANA
	VALMIR AMARAL
	WELLINGTON ROBERTO




	Esq_Ant_Hor: 
	Dir_Ant_Hor: 
	Cen_Ant_Hor: 
	Esq_Normal: 
	Dir_Normal: 
	Cen_Normal: 
	LNormal: 
	LAntHor: 
	P4: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 2    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P5: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     3
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P6: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 4    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P7: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     5
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P8: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 6    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P9: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     7
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P10: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 8    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P11: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     9
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P12: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 10    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P13: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     11
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P14: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 12    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P15: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     13
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P16: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 14    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P17: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     15
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P18: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 16    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P19: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     17
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P20: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 18    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P21: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     19
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P22: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 20    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P23: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     21
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P24: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 22    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P25: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     23
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P26: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 24    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P27: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     25
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P28: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 26    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P29: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     27
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P30: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 28    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P31: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     29
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P32: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 30    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P33: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     31
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P34: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 32    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P35: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     33
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P36: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 34    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P37: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     35
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P38: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 36    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 38    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     39
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 40    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 42    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 44    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 46    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 48    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 50    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 52    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 54    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 56    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 58    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 60    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 62    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 64    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 66    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 68    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 70    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 72    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 74    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 76    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 78    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 80    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 82    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 84    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 86    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 88    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 90    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 92    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 94    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 96    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 98    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 100    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 102    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 104    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 106    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 108    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 110    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 112    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 114    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 116    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 118    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 120    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 122    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 124    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 126    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 128    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 130    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 132    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 134    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 136    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 138    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 140    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 142    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 144    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 146    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 148    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 150    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 152    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 154    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 156    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 158    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 160    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 162    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 164    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 166    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 168    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 170    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 172    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 174    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 176    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 178    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 180    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 182    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 184    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 186    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 188    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 190    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 192    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 194    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 196    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 198    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 200    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 202    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 204    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 206    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 208    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 210    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 212    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 214    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 216    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 218    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 220    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 222    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 224    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 226    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 228    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 230    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 232    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 234    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 236    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 238    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 240    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 
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	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 242    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 244    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal:     245
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 246    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P249: 
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	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2001
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2001
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Dir_Normal: MAIO 2001
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Esq_Normal: 254    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 410    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 412    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 414    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 416    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 418    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 420    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 422    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 424    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 426    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 428    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 430    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 432    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 434    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 436    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 438    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 440    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 442    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 444    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 446    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 448    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 450    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 452    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 454    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 456    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 458    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Esq_Normal: MAIO 2001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2001
	Esq_Normal: 460    
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	LNormal: 




