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vidências. Seno Paulo Hartung . 360 

Parecer nO 371, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 290, de 2001, 
de autoria do Senador Moreira Mendes, que dispõe so
bre regulamentação do exercício da profissão de turis
mólogo. Seno Álvaro Dias .. 363 

Parecer n° 372, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 45, de 2002, de 
autoria do Senador Romero Jucá, que denomina Ponte 
Prefeito Olavo Brasil Filho a ponte transposta sobre o 
Rio Tacutu, na BR-4Gl, K.m 120, no Munidpio de Bon
fim, no Estado de Roraima. Seno Marluce Pinto . 366 

Parecer nO 373, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 46, de 2002, de 
autoria do Senador Romero Jucá, que denomina Ponte 
João Monteiro Barbosa ponte transposta sobre o rio Ta
cutu, na BR-401, nos Municípios de Bonfim e Norman
dia, no Estado de Roraima. Seno Marluce Pinto .. 369 

Parecer n° 374, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 
59, de 200 1, de autoria do Senador Carlos Bezerra, que 
acrescenta § 6° ao art. 3° da Lei n° 9.711, de 20 novem
bro de 1998, para dispor sobre a utilização de Certifica
dos da DIvida Pública, pelos contribuintes adimplentes, 
no pagamento de dívidas com o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, e dá outras providências. Seno 
Waldeck Ornelas . 371 

Pareceres nOs 375 e 376, de 2002, da Mesa do Se
nado Federal, sobre os Requerimentos nOs 157 e 166, de 
2002, respectivamente, solicitando informações a Mi- I 
nistros de Estado. Seno Mozarildo Cavalcanti .. 375 

Parecer nO 377, de 2002, da Mesa do Senado fe
deral, sobre o Requerimento n° 198, de 2002, respecti
vamente, solicitando informações a Ministros de Estado. 
Seno Mozarildo Cavalcanti .. 376 

Parecer n° 378, de 2002, da Mesa do Senado Fe
deral, sobre o Requerimento n° 202 de 2002, respectiva
mente, solicitando informações a Ministros de Estado. 
Seno Mozarildo Cavalcanti .. 377 

Parecer n° 379, de 2002, da Mesa do Senado fe
deral, sobre o Requerimento n° 190, de 2002, respecti
vamente, solicitando informações a Ministros de Estado. 
Seno Edson Lobão .. 377 
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Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 2001, 
tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Satumi
no, que determina a fixação de limites para gastos com a 
publicidade de obras governamentais. Usam clã palavra na 
terceira sessão de discussão, em primeiro turno, os Srs. Ca
sildo Maldaner e Linclbug Cury. Seno Casildo Maldaner...... 319 
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Intenção de apresentar Proposta de Emenda à Cons
tituição concedendo o abono anual aos seringueiros. Seno 
Clúco Sartori . 

PLENÁRIO 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras . 
de Rondônia, presentes ao Plenário do Senado. Seno 
Chico Sartori .. 

POLÍTICA 

Saudação ao Senador Roberto Satumino pelo ingres
so no Partido dos Trabalhadores. Seno Eduardo Suplicy ....... 

Registro de artigo do filósofo Rubem Alves, pu
blicado na Folba de S. Paulo do dia 19 do corrente, a 
respeito de política e jardinagem. Seno Heloísa Helena ... 

Aos integrantes do Partido da Frente Liberal pela 
celeridade na aprovação da prorrogação da CPMF. Seno 
Geraldo Melo .. 

POLÍTICA EXTERNA 

Criticas à atuação do Governo brasileiro quanto à 
política protecionista das nações desen\iolvidas que 
impõem elevadas tarifas de importação aos produtos 
agricolas dos países em desenvolvimento e concedem 
subsídios à produção ínterna. Seno Álvaro Dias . 

PROJETO DE LEI 

Apelo pela aprovação, na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, de projeto de lei que institui a de
volução da antecipação da remuneração de férias em dez 
parcelas mensais e consecutivas, sem incidência de juros 
ou acréscimos. Seno Valmir Amaral .. 

Projeto de Lei do Senado n° 131, de 2002, que altera 
a redação do inciso VII e acrescenta parágrafo único ao art. 
SO da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que restabe
lece princípios da Lei nO 7.S0S, de 2 de julho de 1986, insti
tui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (pRONAC) e 
dá outras providências. Á Comissão de Assuntos Econômi
cos, em decisão terminativa. Seno Ricardo Santos .. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Posicionamento contrário ao Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2002, que propõe alterações ao 
Código Nacional de Trânsito, proibindo a transferência 

-.il_ª-li~J},Ça...dcL1axi&ta- a terceims -e-eom:: vetóa ·uttl ização' 
de motoristas auxiliares,.~yn. Antônio Carlos Júnior.. ..... 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

Projeto de Lei do Senado n° 128, de 2002~Comple
mentar, que altera dispositivos da Lei Complementar n° 87, 

. de ,13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imJ)9sto dos 
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas ~ 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e 
dá outras providências. À Comissão de Assuntos Econômi
cos. Seno Lúcio Alcântara "",, .. 
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Projeto de Lei do Senado n° 129, de 2002, que auto
riza o Poder Executivo a criar a Escola Agroté:cnica Federal 

428 de Alta Floresta (RO). À Comissão de Eduêãção, em deci
são terminativa Sen. Moreira Mendes .. 

Solicitação da tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nOs 47, de 2002, e 124, de 2000, por 
disporem sobre matéria correlata. Seno Pedro Símon ....... 

124	 . Projeto de Lei do Senado n° lOS, de 2002, de 
inic~~tiva da Comissão Mista de Segurança Pública, que 
dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones 
celulares pré-pagos e dá outras providências. Aprovado 
com supressão do art. 8°, tendo usado da palavra a Sra. 

120 
Emili~. Fernandes. À Comissão Diretora para redação. 
final. S~. Emilia Fernandes .. 

Projeto de Lei do Senado n° 130, de 2002, que dis
IS2	 põe sobre a revitalização do rio Itapecuru. À Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa 
Seno Edison Lobão , .

2% Projéto de Lei do Senado n° 132, de 2002, que al
tera o incisoVUI do art. 22 da Lei n° 8.24S, de 18 de 
outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imó
veis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, para 
impor ao locador o dever de recolher as parcelas do 
Imposto Predial e Territorial Urbano....(lPTU). À Comis
são'de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão ter

332	 minativa. Seno Carlos Bezerra " .. 

RECURSOS FEDERAIS 

Dificuldade de atuação da Assistência Técnica e 
Extensão Rural no Estado de Roraima, em virtude da 
redução do repasse de recursos federais. Seno Mozarildo 
Cavalcanti \ .. 

130 
RELIGIÃO 

Congratulações à Igreja Calólica pela nomeação 
de D.Washington Cruz como novo Arcebispo de 
Goiânia. Seno Maguito Vilela . 

REQUERIMENTO
 

41 I
 Requerimento nO 239, de 2002, solicitando que o 
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da 
sessão do dia 4 de junho próximo seja destinado a ho
menagear os 60 anos de criação da Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD). Seno Luiz Otávio .. 

Requerimento nO 240, de 2002, solicitando a 
apresentação de voto de aplausos e congratulações ao D. 

406 Antônio Ribeiro de Oliveira, pelo trabalho abnegado à 
frente da arquidiocese de Goiânia, Estado de Goiás. 
Seno Maguito Vilela .. 

Requerimento nO 241, de 2002, solicitando a 
apresentação de voto de regozijo e congratulações ao D. 
Washington Cruz, novo Arcebispo de Goiânia, Estado 
de Goiás. Seno Maguito Vilela . 

Requerimento nO 242, de 2002, solicitando ao Minis
tro de Estado do Meio Ambiente informação a respeito da 
implementação da usina hidroelétrica de Itacoara, no Estado 

273	 do Rio de Janeiro. Seno Geraldo Cândido . 
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Requerimento na 243, de 2002, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Deputado Estadual 
do Piauí, Elias Ximenes do Prado Júnior. Seno Freitas 
Neto ~ .. 

Requerimento na 244 de 2002, (nos termos lido e 
aprovado nesta oportunidade). Inversão da pauta Projeto 
de Lei da Câmara na 6, de 2002 (na 1.745/99, na Casa de 
origem), que altera o art. Ia e revoga o art. 40

, ambos da 
Lei na 8.529, de 14 de dezembro de 1992 (assegura 
complementação de aposentadoria aos servidores da 
ECT). Seno Gerson Camata . 

Requerimento na 245, de 2002, solicitando a 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos 
para a Proposta de Emenda à Constituição na 19, de 
2002. Seno MoreirâMendes . 

Requerimento na 246, de 2002, solicitando que 
seja convocado por esta Casa o Ministro de Estado do 
Meio Ambiente, para prestar pessoalmente esclareci
mentos sobre assuntos que menciona (MPV na 2.166-67 
- Código Florestal; Zoneamento Sócio Econômico-Eco
lógico; crédito, investimento e fortalecimento do setor 
rural). Seno Moreira Mendes .. 

Requerimento na 247, de 2002, solicitando ao Minis
. tro de Estado da Justiça informações sobre a coleta de san

gue de índios Yanomamis. Seno Moz.arildo Cavalcanti ......... 
Requerimento na 248, de 2002 (na 1312002-CFC), 

de iniciativa da Comissão de Fiscalização e Controle, 
solicitando ao Ministro de Est<rdb' da Fazenda, por inter
médio do Banco Central, que seja remetida ao Senado 
Federal cópia do relatório de auditoria executada no 
Banco do Estado do Ceará, que embasou o processo de 
saneamento daquela Instituição Financeira. Seno Wel
lington Roberto .' .. 

Requerimento na 249, de 2002, de autoria do 
Senador Pedro Simon, solicitando a tramitação con
junta dos Projetos de Lei do Senado nas 47, de 2002, e 
124, de 2000, por disporem sobre matéria correlata. 
Seno Pedro Simon .. 

Requerimento na 250, de 2002, nos tennos do art. 
312 incisos lI, do Regimento Interno, requerendo desta
que, para votação em separada, do art. 80 

, constante Projeto 
de Lei do Senado na 105, de 2002, de iniciativa da Comis
são Mista de Segurança Pública, que dispõe sobre o cadas
tramento de usuários de telefones celulares pré-pagos e dá 
outras providências. Seno Antonio Carlos Valadares . 

Requerimento 2SJ~.de. 2002,. nos termos do art. 
321 do Regimento Interno, requerendo a di~pensa de 

-.publ.icaçao do Parecer,--para imediata discussão e vota
ção da redação final do Projeto de Lei do Senado na 
105, de 2002, de iniciativa da Comissão Mista de Segu
rança Pública, que dispõe sobre o cadastramento de 
usuários de telefones celulares pré-pagos e dá outras 
providências. Seno Mozarildo Cavalcanti . 

Requerimento na 252, de 2002, solicitando a 
in erção em ata de voto cre---r.-Olígrarulações pelo início 

' das atividades da Emissora de Televisão Nazaré. Seno 
Ademir Andrade . 
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Requerimento na 253, de 2002, solicitando autori
zação para desempenhar missão no exterior, como inte
grante da comitiva presidencial em visita oficial ao Rei

9 no da Espanha, ao Estado da Cidade do Vaticano e à 
República Italiana, no período de 15 a 22 do corrente.. 
Seno Ramez Tebet . 

Requerimento na 254, de 2002, solicitando a tramita
ção conjunta do Projeto de Lei do Senado na 510, de 1999, 
que acrescenta a letra i ao art. 38 da Lei na 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Teleco

28 municações, com o Projeto de Lei do Senado na 63, de 
1999, que dispõe sobre as campanhas publicitárias das em
presas fabricantes de cigarros e de bebidas alcoólicas, na 
forma do art. 260, 11, b, por versarem sobre a mesma maté

50 ria Seno Sebastião Rocha .. 

Requerimento na 255, de 2002, solicitando a dispen
sa de interstício e prévia distnbuição de avulsos'do Parecer 
na 363, de 2002, da Comissão de Educação, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo na 17, de 2002 (na 1.440/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda, para explorar 

145 serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Quixadá, Estado do Ceará, a fim de que a matéria 
conste da Ordem do Dia Seno Lúcio AJcântarn .. 

214 Requerimento na 256, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer na 364, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo na 104, de 2002 (na 
1.598/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Televisão Bahia 
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Salvador, Estado da Bahia, a fim 

214 de que matéria conste da Ordem do Dia da próxima ses
são deliberativa. Seno Carlo's Wilson . 

Requerimento na 257, de 2002, solicitando dispensa 
de interstício e prévia distribui-ção de avulsos do Parecer na 
365, de 2002, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 

305 Decreto Legislativo na ]33, de 2002 (na 1.439/2001, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Integrado de Rádio Ltda, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de B~o Santo, Estado do Ceará, a fim de que a maté
ria conste da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa 
Seno Lúcio Alcântara . 

3il Requerimento na 258, de 2002, solicitando dispensa 
de interstício e prévia distribuição-de avulsos do Par:.ecer)1° 
366, de 2002, da Comissão de Educação, 'Sõbre o Projeto 
de Decreto Legislativo na 173, de 2002 (na 1.441/2001, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda, para 'ex
pIorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Camocim, Estado do Ceará, a fim de 

327 que a matéria conste da Ordem do Dia da próxima ses
são deliberativa. Seno Lúcio Alcântara .. 

Requerimen o na IsrJ, de 2002, solicitando home
nagem de pesar pelo falecimento de Irmã Helena, ocor

336 rido no último dia 5 de maio. Seno Heloísa Helena . 
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Requerimento nO 260, de 2002, solicitando home
nagens de pesar falecimento, no último dia 14, no Esta
do do Rio Grande do Sul, do ambientalista José Lutzen
berger. Seno Pedro Simon : . 

Requerimento nO 261, de 2002, nos termos do art. 
279, inciso UI, do Regimento Interno, requerendo adian
tamento da discussão da Proposta de Emenda à Consti
tuição nO 42/2000, a fim de ser feita na sessão. Seno Ge
raldo Althoff . 

Requerimento n° 262, de 2002, nos termos do art. 
279, inciso UI, do Regimento Interno, requerendo adian
tamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n° 
106, de 2002, afim de que mesma seja feita na sessão de 
28 de maio de 2002. Seno Romero Jucá . 

Requerimento nO 263, de 2002, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as denúncias vei
culadas a respeito da atuação irregular de organizações 
não-governamentais (ONG), solicitando a prorrogação 
dos seus trabalhos até 15 de dezembro de 2002. Seno 
Mozarildo Caválc'anti :: . 

RORAIMA 

Êxito no ~andató do Govern3do~ N~udo Ribeiro 
Campos à &ente do Poder Executivo de Roraima.·Sen. 
Mozarildo Cavalcanti : : : :. 

SANEAMENTO BÁSICO 
''::." 

Insatisfação diante dos índices apresentados pelo 
. setor' de saneamento básico no 'País: Seno Mozarildo 
. Cavalcanti .: . 

'~ , .SAÚDE 

Preocupação com o surgimento do fenômeno' da 
obesidade precoce nas crianças brasileiras. Seno João 

... ·Alberto Souza .: .. 

SEGURANÇA 

Repúdio à retirada, de Santa Catarina, da base de 
operações aéreas da Pollcia Rodoviária FeCleral, despro
vendo aquele Estado do ~so de' um heilcóptero destina-
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do ao resgate e atendimento pré-hospitalar. Seno Geraldo 
Althoff . 389 
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414 

Vencimentos aos senadores da bancada do PFL 
sobre o pronunciamento anterior de S. Ex'. Seno Geraldo 
Melo . 

Ação de obstrução pessoal da Ordem do Dia, em 
função da não apreciação- da Medida Provisória nO 2.166, 
que altera o Código Florestal. Seno Moreira Mendes .. 
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302 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 

417 Considerações sobre estudo da multinacional de 
consultoria Price Waterhouse Coopers, sobre o acúmulo 
de distorções tributárias no Brasil. Seno Jefferson Péres .. 176 

(STF) 

435 

165 

Apoio à indicação do advogado Gilmar Ferreira 
Mendes à vaga no Supremo Tnbunal Federal. Seno Leomar 
Quintanilha . 

Apoio da Associação Nacional de Assistentes 
Juridicos da Advocacia-Geral da União à aprovação da 
indicação do nome do Sr. Gilrnar Ferreira Mendes ao 
cargo de ministro do STF. Seno Mozarildo Cavalcanti ..... 

TRÂNSITO 

336 

396 
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Elogios à iniciativa do Ministério da Justiça e do 
Denatran em regulamentar o uso de radares em vias 
públicas. Seno Lindeberg Cury . 174 

VIOLÊNCIA 
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Realização hoje, no Auditório Nereu Ramos da 
Câmara dos Deputados, da VII Conferência Nacional de 
Direitos Humanos, que tem como tema a "Prevenção e o" 
Combate à Violência". Seno Romero Jucá . 435 

Preocupação com a escalada da violência contra a 
mulher, conforme dados apresentados pela Delegacia 
Especial de Atendimento da Mulher do Distrito Federal. 
Seno Maria do Carmo Alves · .. 436 
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Ata da 57ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 9 de maio de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res,
 Car los Wil son e Mo za ril do Ca val can ti

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do
Por to – Artur da Ta vo la – Ber nar do Ca bral – Car los
Be zer ra – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co 
Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do
Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co Escór cio –
Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor-
ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe-
res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José
Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Jor ge – José Ser ra – Ju vên cio
da Fon se ca – La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Lú-
cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Ma gui -
to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va –
Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su -
na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te –
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 nal -
do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha -
do – 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 70 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i -
tas Neto, 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 69, DE 2002-CN
(Nº 345/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
So li ci to a Vos sas Exce lên ci as a re ti ra da do Pro-

je to de Lei nº 8, de 2002-CN, que ”Abre cré di to es pe -
ci al, em fa vor da Jus ti ça do Tra ba lho e do Mi nis té rio
da Inte gra ção Na ci o nal, no va lor glo bal de
R$124.210.542,00, para os fins que es pe ci fi ca“, en vi -
a do ao Se na do Fe de ral com a Men sa gem nº 237, de
2002.

Bra sí lia, 8 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

(So li ci ta ção de fe ri da pela Pre si dên cia.)

AVI SO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº 134/2002, de 6 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 415,
de 2001, do Se na dor Car los Be zer ra. 

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

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

PARECERES

PARECER Nº 342, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção do
Se na do Fe de ral nº 10, de 2001, de au to ria 
do Se na dor Pa u lo Har tung, que acres-
cen ta os §§ 1º e 2º ao art. 99 da Re so lu -
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ção do Se na do Fe de ral nº 93, de 1970,
para es ta be le cer que o Pre si den te do
Ban co Cen tral ou um di re tor por ele in di -
ca do com pa re ce rá à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, para ex por as de-
ci sões ado ta das pelo Co mi tê de Po lí ti ca
Mo ne tá ria.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga
Re la tor: Ad Hoc Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

1.1. His tó ri co
Tra ta-se de pro je to de re so lu ção do emi nen te

Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta os §§ lº e 2º
ao art. 99 da Re so lu ção nº 93, de 1970, do Se na do
Fe de ral, para es ta be le cer que o Pre si den te do Ban co
Cen tral ou um di re tor por ele in di ca do com pa re ce rá à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – CAE, com o
ob je ti vo de ex por as de ci sões ado ta das pelo Co mi tê
de Po lí ti ca Mo ne tá ria – COPOM.

A Re so lu ção nº 93, de 1970, ten do sido edi ta da
em con for mi da de com a Re so lu ção nº 18, de 1989,
cor res pon de ao Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral – RISF, con so li da do com as al te ra ções de cor ren -
tes das re so lu ções pos te ri o res.

O art. 99 do RISF, ob je to de pro pos ta de mu dan -
ça do Pro je to ora em co men to, es pe ci fi ca as com pe -
tên ci as da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, sen-
do que os pa rá gra fos que es tão sen do pro pos tos de
se rem acres cen ta dos es ta be le cem que:

a) na pri me i ra re u nião da CAE que se
se guir à re u nião do COPOM, a Co mis são es-
cla re ce rá, em au diên cia pú bli ca, por in ter mé -
dio do Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil
ou por Di re tor por ele es pe ci al men te de sig na -
do, as me di das ado ta das, as ra zões que as
fun da men tam e o fim a que se des ti nam;

b) a CAE po de rá, em co mum acor do
com o Pre si den te do Ban co Cen tral, mar car
re u nião ex tra or di ná ria, es pe ci fi ca men te para o
dis pos to an te ri or men te.

O Se na dor Pa u lo Har tung jus ti fi ca essa pre sen ça
com as pa la vras de Luiz Car los Men don ça de Bar ros:

“... para que pos sa mos atin gir a per fe i -
ção de mo crá ti ca, fal ta ape nas que a di vul -
ga ção de ta lha da das dis cus sões ha vi das no
COPOM seja se gui da por uma au diên cia
pú bli ca na Co mis são de Eco no mia e Fi nan -
ças (SIC) do Se na do.”

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das.

1.2. Aná li se
A es ta bi li da de eco nô mi ca pos si bi li ta a trans pa -

rên cia cres cen te da ges tão das fi nan ças pú bli cas,
sen do im por tan te en fa ti zar que a po lí ti ca mo ne tá ria
cons ti tui-se em um dos ele men tos fun da men ta is do
fun ci o na men to da eco no mia bra si le i ra, com re fle xos
nos in di ca do res de ren da e em pre go.

O pre sen te pro je to ga ran ti ria, de ma ne i ra in dis -
cu tí vel, ma i or trans pa rên cia na ges tão da po lí ti ca mo-
ne tá ria, per mi tin do ga nhos para toda a so ci e da de.
Além do mais, a obri ga to ri e da de da pre sen ça de au-
to ri da de do Ban co Cen tral do Bra sil nes ta Casa re for -
ça ria a re le vân cia do Se na do Fe de ral nas de ci sões
de po lí ti ca eco nô mi ca, for ta le cen do ins ti tu ci o nal men -
te a ação dos Se na do res. Res sal te-se, tam bém, a ex-
pe riên cia dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca que, ape-
sar de ter um Ban co Cen tral (FED) in de pen den te, tem
como ins tru men to bá si co de acom pa nha men to das
ações de po lí ti ca mo ne tá ria a obri ga to ri e da de de
com pa re ci men to do Pre si den te do FED à Co mis são
de Assun tos Fi nan ce i ros do Se na do.

No en tan to, a ex pe riên cia ins ti tu ci o nal bra si le i ra
di fe re da nor te-ame ri ca na. A ar ti cu la ção en tre a po lí ti ca
mo ne tá ria e fis cal, no Bra sil, pas sa pelo Con se lho Mo-
ne tá rio Na ci o nal – CMN, ora com pos to pelo Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, na qua li da de de Pre si den te, pelo
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges-
tão e pelo Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, na
qua li da de de mem bros. O Ban co Cen tral do Bra sil di vul -
ga as se guin tes in for ma ções a pro pó si to do COPOM:

“O COPOM foi ins ti tu í do em 20 de ju-
nho de 1996, com o ob je ti vo de es ta be le cer
as di re tri zes da po lí ti ca mo ne tá ria e de fi nir a
taxa de ju ros. A cri a ção do Co mi tê bus cou
pro por ci o nar ma i or trans pa rên cia e ri tu al
ade qua do ao pro ces so de ci só rio, a exem plo 
do que já era ado ta do pelo Fe de ral Open
Mar ket Com mit tee (FOMC) do Ban co Cen-
tral dos Esta dos Uni dos e pelo Cen tral

Bank Coun cil do Ban co Cen tral da Ale-
ma nha. Em ju nho de 1998, o Ban co da
Ingla ter ra tam bém ins ti tu iu o seu Mo ne tary
Po licy Com mit tee (MPC), as sim como o
Ban co Cen tral Eu ro peu des de a cri a ção da
mo e da úni ca em ja ne i ro de 1999. Atu al men -
te, uma vas ta gama de au to ri da des mo ne tá -
ri as em todo o mun do ado ta uma prá ti ca se-
me lhan te, fa ci li tan do o pro ces so de ci só rio, a
trans pa rên cia e a co mu ni ca ção com o pú bli -
co em ge ral.
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Des ta ca-se a ado ção, pelo De cre to nº
3.088, em 21 de ju nho de 1999, da sis te má -
ti ca de ”me tas para a in fla ção“ como di re triz
de po lí ti ca mo ne tá ria. Des de en tão, as de ci -
sões do COPOM pas sa ram a ter como ob je -
ti vo cum prir as me tas para a in fla ção de fi ni -
das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

Oito dias após cada re u nião do
COPOM, é di vul ga do o do cu men to No tas da
Re u nião do COPOM na pá gi na do Ban co
Cen tral na in ter net e aos jor na lis tas atra vés
da Asses so ria de Impren sa. A ata da re u nião
ava lia de ti da men te a de ci são to ma da pelo
Co mi tê, ten do como foco a di re triz de trans pa -
rên cia e pres ta ção de con tas à so ci e da de.
Para re for çar o com pro mis so com a trans pa -
rên cia, se a de ci são do Co mi tê não ti ver sido
con sen su al, as opi niões al ter na ti vas dos
mem bros da Di re to ria são des ta ca das.

No úl ti mo dia de cada tri mes tre ci vil
(mar ço, ju nho, se tem bro e de zem bro), é pu-
bli ca do o Re la tó rio de Infla ção, que ex pli ci ta
as con di ções da eco no mia que ori en ta ram
as de ci sões do COPOM com re la ção à con-
du ção da po lí ti ca mo ne tá ria.“

Des sa for ma, as ações do COPOM, que ob je ti -
vam ape nas cum prir as de ter mi na ções do CMN, são
am pla men te dis po ni bi li za das em pro ce di men tos já
co nhe ci dos pe los mer ca dos.

O es ta be le ci men to de exi gên cia le gal para o
com pa re ci men to re gu lar do Pre si den te do Ban co
Cen tral ao Se na do Fe de ral, com o ob je ti vo de ex pli car 
a po lí ti ca mo ne tá ria ado ta da, a evo lu ção das ta xas de
ju ros e de câm bio, as con di ções de li qui dez da eco no -
mia, en tre ou tros as sun tos, cons ti tui, sem dú vi da, um
me ca nis mo de avan ço de mo crá ti co. To da via, o com-
pa re ci men to da au to ri da de mo ne tá ria ao Se na do Fe-
de ral, ime di a ta men te após as re u niões do COPOM,
po de ria li mi tar as atri bu i ções da CAE, no to can te às
ques tões re la ti vas à mo e da, ao cré di to e à eco no mia
do País ou levá-la a se ocu par, ami ú de, de me di das tí-
pi cas de ad mi nis tra ção da pró pria po lí ti ca mo ne tá ria.
No pri me i ro caso, bas ta ria que o COPOM fi zes se
pou cas re u niões ao lon go de um ano; no se gun do,
que ocor res sem duas ou mais re u niões men sa is.

Con si de ran do tra tar-se de ati vi da de já dis ci pli -
na da de modo sa tis fa tó rio, fi gu ra opor tu no e con ve ni -
en te, por tan to, pa u tar a pre sen ça dos mem bros da Di-
re to ria do Ban co Cen tral na CAE, de modo com ple -
men tar à pre sen ça do Pre si den te do Ban co Cen tral
do Bra sil no Con gres so Na ci o nal, já as se gu ra da pela
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal — LRF2, no fi nal dos

me ses de mar ço e se tem bro. Há que se con si de rar,
ain da, o subs ti tu ti vo por nós ofe re ci do para o Pro je to
de Lei do Se na do – PLS nº 685, de 1999, da CPI do
Sis te ma Fi nan ce i ro, que ora tra mi ta em con jun to com
o PLS nº 26, de 2000, do Se na dor Pa u lo Har tung,
nes ta Co mis são.

Des tar te, o Subs ti tu ti vo ora ofe re ci do ao PRS nº
10, de 2001, acres cen ta dois pa rá gra fos ao art. 99 do
RISF, per ti nen tes às atri bu i ções da CAE. O pri me i ro
pa rá gra fo es ti pu la a pro mo ção de au diên cia pú bli ca
com o Pre si den te do Ban co Cen tral, para es cla re cer
acer ca dos efe i tos da po lí ti ca mo ne tá ria pre vis ta, so-
bre a eco no mia na ci o nal e o pa tri mô nio da Au tar quia.
O se gun do pa rá gra fo fa cul ta o es ta be le ci men to de re-
u nião ex tra or di ná ria com mem bro do CMN para o
mes mo fim.

II – Voto

Em face do ex pos to e da ine xis tên cia de óbi ces
de na tu re za cons ti tu ci o nal, le gal ou re gi men tal, vo ta -
mos pela apro va ção da ma té ria, na for ma do Subs ti -
tu ti vo, em ane xo.

Sala da Co mis são, – Belo Par ga, Re la tor.

2 LRF: ”Art. 9º Se ve ri fi ca do, ao fi nal de um bi mes tre, que a re a li -
za ção da re ce i ta po de rá não com por tar o cum pri men to das me-
tas de re sul ta do pri má rio ou no mi nal es ta be le ci das no Ane xo de
Me tas Fis ca is, os Po de res e o Mi nis té rio Pú bli co pro mo ve rão, por
ato pró prio e nos mon tan tes ne ces sá ri os, nos trin ta dias sub se -
qüen tes, li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta ção fi nan ce i ra, se-
gun do os cri té ri os fi xa dos pela lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 5º No pra zo de no ven ta dias após o en cer ra men to de cada se-
mes tre, o Ban co Cen tral do Bra sil apre sen ta rá em re u nião con-
jun ta das co mis sões te má ti cas per ti nen tes do Con gres so Na ci o -
nal, ava li a ção do cum pri men to dos ob je ti vos e me tas das po lí ti -
cas mo ne tá ria, cre di tí cia e cam bi al, evi den ci an do o im pac to e o
cus to fis cal de suas ope ra ções e os re sul ta dos de mons tra dos nos
ba lan ços. ”(sem ne gri to no ori gi nal)

EMEN DA Nº 1–CAE (Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE RESOLUCÃO DO SENADO
Nº 10, DE 2001

Acres cen ta os §§ 1º e 2º ao art. 99
da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 93
de 1970, de ter mi nan do au diên cia pú bli ca
com o Pre si den te do Ban co Cen tral do
Bra sil e fa cul tan do re u niões ex tra or di ná -
ri as com mem bros do Con se lho Mo ne tá -
rio Na ci o nal ou da Di re to ria do Ban co
Cen tral do Bra sil para es cla re cer os efe i -
tos da po lí ti ca mo ne tá ria.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
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Art. 1º O art. 99 da Re so lu ção do Se na do Fe de -
ral nº 93, de 1970, pas sa a vi go rar acres ci do dos se-
guin tes §§ 1º e 2º:

”Art. 99. .................................................
..............................................................
§ 1º A Co mis são pro mo ve rá au diên cia

pú bli ca com o Pre si den te do Ban co Cen tral
do Bra sil, quan do do aten di men to do art. 9º,
§ 5º, da Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, para es cla re cer acer ca dos
efe i tos da po lí ti ca mo ne tá ria so bre a eco no -
mia na ci o nal e o pa tri mô nio da Au tar quia.

§ 2º A Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos po de rá, em co mum acor do com os
Pre si den tes do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o -
nal ou do Ban co Cen tral do Bra sil, mar car
re u nião ex tra or di ná ria com mem bros do
Con se lho ou da Di re to ria, res pec ti va men te,
para aten der o dis pos to no § 1º.” (NR).

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

Pre si den te Lú cio Alcân ta ra

Re la tor Ad Hoc Ro me ro Jucá

PMDB TITULARES

Amir Lan do – Car los Be zer ra – Ca sil do Mal-
da ner – Gil be tor Mes tri nho – Con tra – Fer nan do
Ri be i ro – Ven ci do – Gil vam Bor ges – Ney Su as su -
na – Wel ling ton Ri be i ro

PMDB SUPLENTES

Pe dro Si mon – Iris Re zen de – Ma u ro Mi ran da
– Sér gio Ma cha do – Re nan Ca lhe i ros – Ger son Ca-
ma ta – (Ven ci do) – Ro ber to Re quião – (Vago) – Mar-
lu ce Pin to

PFL TITULARES

Fran ce li no Pe re i ra – José Agri pi no – Jo nas
Pi nhe i ro – Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to –
Wal deck Orne las

PFL SUPLENTES

Le o mar Qu in ta ni lha – Ma ria do Car mo Alves
– Mo re i ra Men des – Ber nar do Ca bral – Ro meu
Tuma – Ge ral do Althoff – José Jor ge

BLOCO PSDB – PPB TITULARES

Fre i tas Neto – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e -
lho – Ro me ro Jucá – Ri car do San tos

BLOCO PSDB – PPB SUPLENTES

José Ser ra – Ge ral do Melo – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Re gi nal do Du ar te – Ari Stad ler

BLOCO DE OPOSIÇÃO PT-PDT-PPS TITULARES

Edu ar do Su plicy – He lo i sa He le na – La u ro
Cam pos (Ven ci do) – José Fo ga ça

BLOCO DE OPOSIÇÃO PT-PDT-PPS SUPLENTES

José Edu ar do Du tra – Pa u lo Har tung – Ro-
ber to Fre i re – Jef fer son Pe res

PSB TITULARES

Ro ber to Sa tur ni no (Ven ci do) –

PSB SUPLENTE

Ade mir Andra de

PTB TITULAR

Fer nan do Be zer ra

PTB SUPLENTE

Arlin do Por to

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

MENSAGEM DE VETO

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú-
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 9º Se ve ri fi ca do, ao fi nal de um bi mes tre,

que a re a li za ção da re ce i ta po de rá não com por tar o
cum pri men to das me tas de re sul ta do pri má rio ou no-
mi nal es ta be le ci das no Ane xo de Me tas Fis ca is os
Po de res e o Mi nis té rio Pú bli co pro mo ve rão, por ato
pró prio e nos mon tan tes ne ces sá ri os, nos trin ta dias
sub se qüen tes, li mi ta ção de em pe nho e mo vi men ta -
ção fi nan ce i ra, se gun do os cri té ri os fi xa dos pela lei de
di re tri zes or ça men tá ri as.
....................................................................................

§ 5º No pra zo de no ven ta dias após o en cer ra -
men to de cada se mes tre, o Ban co Cen tral do Bra sil
apre sen ta rá, em re u nião con jun ta das co mis sões te-
má ti cas per ti nen tes do Con gres so Na ci o nal, ava li a -
ção do cum pri men to dos ob je ti vos e me tas das po lí ti -
cas mo ne tá ria, cre di tí cia e cam bi al, evi den ci an do o
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im pac to e o cus to fis cal de suas ope ra ções e os re sul -
ta dos de mons tra dos nos ba lan ços.
....................................................................................

DECRETO Nº 3.088, DE 21 DE JUNHO DE 1999

Esta be le ce a sis te má ti ca de ”me tas
para a in fla ção“ como di re triz para fi xa -
ção do re gi me de po lí ti ca mo ne tá ria e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 343, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2001
(nº 3.049, de 2000, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven-
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se-
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra no 4, de 2001 (nº
3.049, de 2000, na Casa de ori gem), que dis põe so-
bre a con ces são do be ne fí cio do Se gu ro – De sem pre -
go a pes ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos de
de fe so.

Sala de Re u niões da Co mis são, 9 de maio de
2002.  – Ra mez Te bet  –  Anto nio Car los Va la da res
–  Mo za ril do Ca val can ti  –  Mar lu ce Pin to  –  Ante ro
Paes de Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 343, DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.287,
de 20 de de zem bro de 1991, que dis põe
so bre a con ces são do be ne fí cio de se gu -
ro – de sem pre go a pes ca do res pro fis si o -
na is, du ran te os pe río dos de de fe so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de

20 de de zem bro de 1991, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

”Art. 1º’ O pes ca dor pro fis si o nal fará
jus ao be ne fí cio do se gu ro – de sem pre go,
no va lor de 1 (um) sa lá rio – mí ni mo men sal,
du ran te o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de
pes que i ra fi xa do pelo ór gão com pe ten te.

..............................................................
§ 2º O pe río do de pro i bi ção de ati vi da -

de pes que i ra de que tra ta o ca put será fi xa -
do pelo Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en -
te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is –

Iba ma, ou ou tro ór gão que vier a subs ti tuí –
lo, em ato pu bli ca do até 30 (trin ta) dias an-
tes do iní cio do de fe so, em re la ção à es pé -
cie ma ri nha, flu vi al ou la cus tre a cuja cap tu -
ra o pes ca dor se de di que.

§ 3º Para os efe i tos des ta lei, en ten de –
se como pes ca dor pro fis si o nal aque le pes ca -
dor que exer ça sua ati vi da de em em bar ca -
ções pró pri as ou de ter ce i ros, por con ta pró-
pria, em pre ga do, ou em re gi me de par ce ria e
que não se en qua dre como be ne fi ciá rio do
se gu ro – de sem pre go de que tra ta a Lei nº
8.900, de 30 de ju nho de 1994.“ (NR)

“Art. 2º Para se ha bi li tar ao be ne fí cio, o
pes ca dor de ve rá apre sen tar ao ór gão com-
pe ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre-
go os se guin tes do cu men tos:

I — com pro van te de re gis tro ge ral de
pes ca dor pro fis si o nal, que será vá li do por 5
(cin co) anos, emi ti do pelo DPA/Mapa ou ou-
tro ór gão que vier a subs ti tuí-lo, nos ter mos
do dis pos to no § 1º do art. 28 do De cre -
to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
de vi da men te atu a li za dos, emi ti dos, no mí ni -
mo, 1 (um) ano an tes da data de iní cio de
pro i bi ção da pes ca;

II — con tra ta de par ce ria, ates ta do da
co lô nia a que es te ja fi li a do, ou do ór gão do
Iba ma, ou ou tro ór gão que vier a subs ti -
tuí-lo, com ju ris di ção so bre a área onde atue
o pes ca dor pro fis si o nal, com pro van do:

a) ........................................................
b) de di ca ção à ati vi da de, em ca rá ter

per ma nen te, du ran te o pe río do trans cor ri do
en tre a pa ra li sa ção an te ri or àque la em cur so;

c) não dis por de ou tras fon tes de ren da;
III – com pro van te de ins cri ção jun to à

Pre vi dên cia So ci al; e
IV – com pro van te de que não está em

gozo de ne nhum be ne fí cio de pres ta ção
con ti nu a da da Pre vi dên cia So ci al, ex ce to
au xí lio aci den te e pen são por mor te.

Pa rá gra fo úni co. Na au sên cia dos ór-
gãos de que tra ta o in ci so II, será ad mi ti da a
de cla ra ção de 2 (dois) pes ca do res pro fis si o -
na is idô ne os e de vi da men te re gis tra dos,
que de ve rão ates tar que os pes ca do res
aten dem aos re qui si tos con ti dos nas alí ne as 
a, b e c do in ci so II des te ar ti go.”(NR)

“Art. 3º.................................................
............................................................
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II — per da do man da to, se pre si den te
de co lô nia ou fe de ra ção;

III — sus pen são de suas ati vi da des
pro fis si o na is, com cas sa ção do re gis tro no
Iba ma, por 2 (dois) anos, se pes ca dor pro-
fis si o nal.”(NR)

“Art. 4º O be ne fí cio de que tra ta esta
lei será sus pen so nas se guin tes con di ções:

I – iní cio de ati vi da de re mu ne ra da;
II – iní cio de per cep ção de ou tra ren da;
III – mor te do be ne fi ciá rio;
IV – des res pe i to ao pe río do de pro i bi -

ção da pes ca;
V – com pro va ção de fal si da de nas in-

for ma ções pres ta das para ob ten ção do be-
ne fí cio.”(NR)

Art. 2º O be ne fí cio as se gu ra do nes ta lei so men -
te po de rá ser re que ri do a par tir do novo pe río do de
pro i bi ção da pes ca.

Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro
de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co como § 1º:

“Art. 15. ..............................................
§ 1º (pa rá gra fo úni co) ........................
§ 2º Os ban cos ofi ci a is fe de ra is cre-

den ci a dos ce le bra rão con vê nio ope ra ci o nal
com ou tros es ta be le ci men tos ban cá ri os
para o pa ga men to do se gu ro-de sem pre go
nos mu ni cí pi os e lo ca li da des onde não dis-
po nham de agên cia.”(NR)

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

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, re la ti -
va men te ao Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2001,
cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fica aber to o pra zo 
de cin co dias úte is para o re ce bi men to de emen das
pe ran te a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 239, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 160 do Re gi men to

Inter no, que o tem po des ti na do aos ora do res da Hora
do Expe di en te da Ses são do dia 4 de ju nho pró xi mo

seja des ti na do a ho me na ge ar os 60 anos de cri a ção
da Com pa nhia Vale do Rio Doce (CVRD).

Jus ti fi ca ção

E in dis cu tí vel que o de sen vol vi men to eco nô mi -
co e in dus tri al do Bra sil du ran te o sé cu lo XX está di re -
ta men te re la ci o na do às po lí ti cas im ple men ta das por
Ge tú lio Var gas na dé ca da de 1930. Nes se con tex to, a
cri a ção de em pre sas na ci o na is ca pa zes de ex plo ra -
rem as ri que zas mi ne ra is do nos so País cons ti tui-se
em pon to de par ti da de nos sa in dus tri a li za ção. O Bra-
sil pas sou a do mi nar o ci clo de pro du ção mi ne ral,
cons ti tu in do-se a base para o seu cres ci men to eco-
nô mi co pos te ri or.

Apro ve i tan do-se dos even tos re la ci o na dos à
Se gun da Gu er ra Mun di al, o Go ver no bra si le i ro, jun to
com os go ver nos ame ri ca no e in glês, as si nou, em 3
de mar ço de 1942, os Acor dos de Was hing ton, que
de fi ni ram as ba ses para ins ta la ção, no País, de uma
pro du to ra e ex por ta do ra de mi né rio de fer ro. Pe los acor-
dos, ca be ria à Ingla ter ra com prar e trans fe rir ao Go ver -
no bra si le i ro as mi nas de Ita bi ra e a Estra da de Fer ro Vi-
tó ria a Mi nas, en quan to os Esta dos Uni dos em pres ta ri -
am US$14 mi lhões para a com pra de má qui nas e equi-
pa men tos. Na Eu ro pa – en vol vi da com a 2ª Gu er ra
Mun di al au men ta vam cada vez mais as ne ces si da des
de for ne ci men to de mi né rio de fer ro, ma té ria-pri ma es-
tra té gi ca para ali men tar a in dús tria bé li ca.

Em 1º de ju nho, como con se qüên cia dos Acor-
dos de Was hing ton, Ge tú lio Var gas as si na va o De cre -
to-Lei nº 4.352, cri an do a Com pa nhia Vale do Rio
Doce. É o iní cio de uma em pre i ta da vi to ri o sa e que
mu dou o pa drão de de sen vol vi men to eco nô mi co bra-
si le i ro.

Além das co nhe ci das im pli ca ções eco nô mi cas
do su ces so da Com pa nhia Vale do Rio Doce, deve-se
des ta car que a em pre sa, sin to ni za da com o seu tem-
po, sabe que a pros pe ri da de de uma com pa nhia está
in ti ma men te li ga da ao bem-es tar das co mu ni da des
onde atua.

Ain da como em pre sa es ta tal, a CVRD de sen vol -
via uma po lí ti ca de fi lan tro pia as sis ten ci a lis ta, com
ação di ver si fi ca da e re a ti va. Até 1997, a Com pa nhia,
por dis po si ti vo le gal e es ta tu tá rio, apli ca va re cur sos
na área so ci al em ati vi da des tais como ro do vi as, in-
fra-es tru tu ra ur ba na, de sen vol vi men to eco nô mi co,
as sis tên cia so ci al, in fra-es tru tu ra ru ral, cul tu ra e pa tri -
mô nio his tó ri co, ele tri fi ca ção, edu ca ção, meio am bi -
en te, agro pe cuá ria, se gu ran ça, es por tes e la zer. Des-
ses re cur sos, 80% eram re pas sa dos em for ma de
em prés ti mo e 20%, em for ma de do a ções.

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  10 07699

MAIO 20026    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Com a pri va ti za ção, em maio de 1997, e o fim da
obri ga ção le gal, como me di da com pen sa tó ria cons-
tan te do Edi tal de Pri va ti za ção, a CVRD des ti nou
R$85,9 mi lhões ao BNDES para a cons ti tu i ção do
FRD – Fun do de De sen vol vi men to com Re cur sos da
De ses ta ti za ção. Este fun do con tou tam bém com re-
cur sos do pró prio BNDES e des ti nou-se a pres tar co-
la bo ra ção fi nan ce i ra e so ci al aos mu ni cí pi os si tu a dos
na área de in fluên cia da Com pa nhia Vale do Rio
Doce.

Mas a CVRD não se li mi tou a isso. Embo ra de-
so bri ga da le gal men te, de ter mi nou, por con vic ção
em pre sa ri al, que a Fun da ção Vale do Rio Doce –
FVRD, cri a da em 1968, pas sas se a atu ar em no vas e
mo der nas ba ses.

A pri me i ra ta re fa foi, en tão, a de mu dar o per fil,
as me tas e a mis são da FVRD. O novo ob je ti vo pas-
sou a ser uma po lí ti ca de re sul ta dos, de fi ni do o in ves -
ti men to so ci al como par te in te gran te e es tra té gi ca de
seu ne gó cio, Ação Fo ca li za da e Pró-Ati va e Re cur sos 
Con cen tra dos. Dis so re sul ta uma atu a ção de alto im-
pac to so ci al, oti mi zan do os re cur sos pró pri os com
par ce ri as, pró-ati vi da de e em si ner gia com as áre as
ope ra ci o na is da em pre sa.

A nova ad mi nis tra ção da CVRD ori en tou a Fun-
da ção para agir como efe ti vo ins tru men to de ação so-
ci al e de sen vol vi men to re gi o nal sus ten ta do, com foco
pri o ri tá rio na edu ca ção, mas atu an do tam bém nas
áre as afins do de sen vol vi men to so ci al e da cul tu ra,
sem pre em par ce ria com a so ci e da de.

As áre as de atu a ção são os mu ni cí pi os onde a
CVRD ope ra e tem in fluên cia. Os pro je tos vi sam prin ci -
pal men te a Edu ca ção Fun da men tal (da 1ª à 8ª sé rie),
ten do como pú bli co alvo pro fes so res, di re to res, em pre -
ga dos e alu nos das es co las pú bli cas e as co mu ni da des. 
Me lho ria da qua li da de de vida nas re giões onde a
CVRD tem in te res se, agre ga ção de va lor à ima gem da
Com pa nhia e cri a ção e for ta le ci men to da mar ca so ci al
da Vale são os re sul ta dos es pe ra dos.

Ou tro pon to a ser des ta ca do, é o fato de que a
Com pa nhia Vale do Rio Doce con si de ra o meio am bi -
en te um com po nen te fun da men tal da qua li da de dos
seus pro du tos e ser vi ços e de cla ra-se com pro me ti da
com o con ce i to de de sen vol vi men to sus ten tá vel, que
visa o equi lí brio en tre a pro te ção do meio am bi en te e
a ne ces si da de de cres ci men to eco nô mi co.

O de sen vol vi men to da em pre sa tem que se re a -
li zar em har mo nia com a co mu ni da de e o meio am bi -
en te. Para tan to, a CVRD ado ta me di das de pro te ção
am bi en tal tec ni ca men te com pro va das e eco no mi ca -
men te viá ve is, com pro me ten do-se a man ter um Sis-
te ma de Ge ren ci a men to Ambi en tal, com o ob je ti vo de

as se gu rar que suas ati vi da des aten dam à le gis la ção
apli cá vel e aos pa drões es ta be le ci dos pela em pre sa;
na fal ta de le gis la ção es pe cí fi ca, a CVRD apli ca rá as
me lho res me di das de pro te ção am bi en tal e de mi ni -
mi za ção dos ris cos.

Assim, hoje, a CVRD é uma em pre sa não só efi-
ci en te e lu cra ti va, ge ran do im pos tos e di vi sas para o
Bra sil, mas, aci ma de tudo, um exem plo de ges tão
em pre sa ri al mo der na, ca paz de pro du zir re sul ta dos
so ci a is sig ni fi ca ti vos para o nos so País.

Por tan to, na pas sa gem dos 60 anos de cri a ção
da CVRD é in dis pen sá vel que esta Casa de di que-se
a ren der-lhe as ho me na gens que lhe são de di re i to
em re tri bu i ção ao que esta em pre sa pres ta de ser vi -
ços ao País.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Se na -
dor Luiz Otá vio – Se na dor Fer nan do Ri be i ro – Se-
na dor Pa u lo Har tung – Se na dor Ca sil do Mal da ner –
Se na dor Ge ral do Athoff – Se na dor Mar lu ce Pin to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) 
– O re que ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção
do Ple ná rio, após a Ordem do Dia, nos ter mos do art.
255, in ci so I, alí nea “b”, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas
Neto.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 240, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is,
seja apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral
voto de apla u sos e con gra tu la ções ao D.
Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra, pelo tra ba lho 
ab ne ga do à fren te da ar qui di o ce se de
Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Jus ti fi ca ção

D. Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra, de i xa a ar qui di o -
ce se de Go iâ nia, de po is de 16 anos de tra ba lho ab ne -
ga do, que an ga ri ou o re co nhe ci men to e o res pe i to de
toda a so ci e da de go i a na.

D. Antô nio ocu pou a ar qui di o ce se re a li zan do um
tra ba lho in ten so, onde a bus ca da par ce ria com a co-
mu ni da de e o for ta le ci men to dos mo vi men tos po pu la -
res da igre ja fo ram al gu mas de suas for tes mar cas.

Ho mem de po si ções fir mes e ati tu des co ra jo -
sas, com ações con cre tas. D. Antô nio le vou al ter na ti -
vas de em pre go e edu ca ção a vá ri as re giões po bres
da ca pi tal. Sem pre foi sua pre o cu pa ção tor nar a Igre ja 
cada vez mais uma ins ti tu i ção ser vi do ra, mis si o ná ria
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e par ti ci pa ti va. Igual da de e fra ter ni da de en tre os ho-
mens sem pre foi o prin ci pal lema de D. Antô nio.

Ao lon go dos anos, como ca tó li co e como po lí ti -
co, pude ob ser var o tra ba lho des se ho mem jus to. Por
isso apre sen to este re que ri men to, para que o Con-
gres so Na ci o nal ma ni fes te seu re co nhe ci men to.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002.
– Se na dor Ma gui to Vi le la.

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

REQUERIMENTO Nº 241, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is,
seja apre sen ta do pelo Se na do Fe de ral
voto de re go zi jo e con gra tu la ções ao D.
Was hing ton Cruz, novo Arce bis po de Go-
iâ nia Esta do de Go iás.

Jus ti fi ca ção

D. Was hing ton Cruz era bis po na ci da de de São
Luiz de Mon tes Be los, no in te ri or do Esta do de Go iás,
e pre si den te da Re gi o nal Cen tro-Oes te da Con fe rên -
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, a CNBB. Na tu ral de
Ita bu na, na Ba hia, ele foi or de na do sa cer do te em
1971. Sua or de na ção epis co pal ocor reu no dia 9 de
maio de 1987. A in di ca ção para a Arqui di o ce se de
Go iâ nia, fe i ta pelo Papa João Pa u lo II, foi pu bli ca da
no dia 7 de maio úl ti mo pelo Va ti ca no.

D. Was hing ton Cruz é con si de ra do um re li gi o so
com for te per fil in te lec tu al. Um ho mem cul to e in te li gen -
te. É Ba cha rel em Fi lo so fia e Te o lo gia pela Uni ver si da de 
La te ra nen se de Roma, na Itá lia, ins ti tu i ção na qual tam-
bém fez es pe ci a li za ção em Te o lo gia. Re li gi o so de li nha
pro gres sis ta, ele de fen de um com pro me ti men to for te da
Igre ja Ca tó li ca com a po pu la ção, como for ma de se
cons tru ir uma so ci e da de mais jus ta e dig na.

Ao lon go dos anos, como ca tó li co e como ho-
mem pú bli co, pude acom pa nhar o tra ba lho des se ho-
mem de Deus. Por isso apre sen to este re que ri men to,
para ho me na ge ar D. Was hing ton pela as cen são ao
car go de Arce bis po de Go iâ nia.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Se na -
dor Ma gui to Vi le la.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Nos ter mos do art. 222, §1º, do Re gi men to
Inter no, os re que ri men tos se rão des pa cha dos à Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 242, DE 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, re que i ro, nos ter mos do art. 216, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do com o
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, se jam en ca mi -
nha das ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do Meio Ambi-
en te, José Car los Car va lho, pe di do de in for ma ções a
res pe i to da im ple men ta ção da usi na hi dro e lé tri ca de
Ita co a ra, no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Jus ti fi ca ção

A cri se de abas te ci men to de ener gia elé tri ca, vi-
vi da pelo país em 2001 e iní cio de 2002, ge rou um
aler ta ge ral so bre a ne ces si da de de se pla ne jar cri te -
ri o sa men te a ca pa ci da de de ge ra ção ener gé ti ca,
bem como a uti li za ção de nos sos re cur sos na tu ra is,
de for ma a im pe dir des per dí ci os e no vas di fi cul da des.

Sem dú vi da, o País deve pre ca ver-se quan to à
ne ces si da de de ga ran tir ge ra ção de ener gia com pa tí -
vel com sua de man da e com seu cres ci men to, tan to
eco nô mi co, quan to no con su mo re si den ci al. Esta ga-
ran tia deve ser de vi da men te pla ne ja da, con co mi tan -
te men te com o pla ne ja men to de de sen vol vi men to
sus ten ta do, le van do-se em con ta as ques tões so ci a is
e am bi en ta is.

Tam bém é cer to que o ide al, para o Esta do do
Rio de Ja ne i ro, é pro cu rar tor nar-se auto-su fi ci en te na
ge ra ção de ener gia elé tri ca, de for ma a aten der toda
a de man da de sua po pu la ção sem ne ces si tar im por -
tar ener gia de ou tras re giões.

Po rém, esta pre mis sa, seja a ne ces si da de de ga-
ran tir o su pri men to, seja a auto-su fi ciên cia em ener gia
elé tri ca, não po dem se so bre por às ne ces si da des das
po pu la ções atin gi das pe los em pre en di men tos. Ao ana-
li sar no vos apro ve i ta men tos, de vem le var-se em con ta
não ape nas os as pec tos eco nô mi cos, mas, prin ci pal -
men te, os as pec tos am bi en ta is e so ci a is.

Enten de mos que a cons tru ção da UHE Ita co a -
ra, por se tra tar de em pre en di men to lo ca li za do em re-
gião de alta den si da de po pu la ci o nal traz mu i tos pro-
ble mas e de ve ria ser me lhor ana li sa da e com pa ra da
com a pos si bi li da de de uti li za ção de ou tras de fon tes
de ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Ve ja mos:
Ve í cu los de in for ma ção es pe ci a li za -

dos em ener gia elé tri ca, como o Ilu mi na
(www. Ca nalE ner gia.com.Br, em 7-5-2002,
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ou o EFEI Energy News (EFEI Energy News
[een@iee.efei.br]), den tre ou tros ve í cu los
bas tan te con ce i tu a dos, tem pro du zi do ma té -
ri as, onde ci tam do cu men tos do pró prio
ONS, que de mons tram que o País vai vi ver
uma si tu a ção de ex ces so de ofer ta de ener-
gia nos pró xi mos anos. Em ener gia elé tri ca,
de vi do aos cus tos en vol vi dos em cada em-
pre en di men to e aos pra zos de ma tu ra ção, é
tão ne ga ti vo ter-se dé fi cit quan to ex ces so de
ofer ta de ener gia. Dai a ne ces si da de de pla-
ne ja men to cri te ri o so. So bra de ener gia é
tam bém um sin to ma de má ges tão, pois não
só o in ves ti dor não tem como co lo car sua
ener gia no mer ca do, como o País não de ve -
ria se dar ao luxo de des per di çar re cur sos
em um se tor, em de tri men to de tan tos ou-
tros.

 Os re la tó ri os de es tu dos dos im pac tos 
so ci a is e am bi en ta is não aten dem as exi-
gên ci as le ga is e vem sen do ques ti o na dos
por ór gãos es pe ci a li za dos como o CREA –
RJ, den tre ou tros or ga nis mos de de fe sa do
meio am bi en te e da po pu la ção.

 Por es tar lo ca li za do na re gião nor te
do Esta do do Rio de Ja ne i ro, de vem-se es-
tu dar me lhor a re la ção Cus to X Be ne fí ci os
en tre a UHE Ita o ca ra ou usi nas ter me lé tri -
cas a gás, apro ve i tan do-se o gás da Ba cia
de Cam pos.

 E cer to que as in de fi ni ções com re la -
ção à po lí ti ca de gás afu gen tam in ves ti men -
tos nes ta fon te de ge ra ção de ener gia elé tri -
ca, po rém nos sa po lí ti ca de ener gia não
pode ser ba se a da ape nas nos in te res ses
dos in ves ti do res, pelo con trá rio, deve le var
em con ta, prin ci pal men te, o in te res se das
po pu la ções en vol vi das nos em pre en di men -
tos, tan to como be ne fi ciá ri os quan to como
atin gi dos.

 A UHE Ita o ca ra tem ca pa ci da de de
ge ra ção de ape nas 195 MW, que acres cen -
ta mu i to pou co à ma triz ener gé ti ca, tan to no
Esta do do Rio de Ja ne i ro, quan to no ní vel
na ci o nal. Por tan to, não se tra ta de em pre en -
di men to de im por tân cia es tra té gi ca, po den -
do ser re vis ta sua im ple men ta ção em com-
pa ra ção com ou tras al ter na ti vas.

A bar ra gem de Ita o ca ra vai atin gir oito mu ni cí pi -
os na di vi sa en tre o Nor te Flu mi nen se e Mi nas Ge ra is, 
inun dar uma área de 7.641 hec ta res, in clu in do três
dis tri tos ru ra is, de sa lo jar cer ca de 2.200 pes so as,

para pos si bi li tar uma hi dre lé tri ca que pou cos be ne fí -
ci os vai tra zer à po pu la ção do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro. É pos sí vel con se guir po ten ci al ener gé ti co se me -
lhan te ou, até mes mo, su pe ri or, ca u san do me nor im-
pac to am bi en tal e mi ni mi zan do os da nos a po pu la ção 
lo cal.

Di an te do ex pos to gos ta ria de sa ber:
1. Exis tem aná li ses com pa ra ti vas en tre a UHE

Ita o ca ra e ou tras al ter na ti vas de ge ra ção de ener gia
elé tri ca?

2. Exis tem es tu dos so bre os im pac tos so ci a is da
bar ra gem de Ita o ca ra?

3. Exis tem cál cu los que quan ti fi quem fi nan ce i ra -
men te es tes im pac tos so ci a is?

4. Como se rão aten di dos os atin gi dos pela bar-
ra gem de Ita o ca ra?

5. Os cus tos so ci a is, como a re a lo ca ção das fa-
mí li as atin gi das, es tão con ta bi li za dos nos cus tos do
em pre en di men to?

6. Estes cus tos so ci a is es tão con ta bi li za dos no
cus to fi nal da ener gia ge ra da?

7. Os cus tos in di re tos para os mu ni cí pi os atin gi -
dos, como per da de áre as agri cul tu rá ve is, per da de
ca pa ci da de eco nô mi ca, es tão con ta bi li za dos?

8. As po pu la ções dos mu ni cí pi os atin gi dos fo-
ram con sul ta das? Qual a ava li a ção des tas po pu la -
ções?

9. Em que es tá gio se en con tram os es tu dos dos
im pac tos am bi en ta is?

Sala das Ses sões, 9 de  maio de 2002 – Ge ral -
do Cân di do.

(Á  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, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 243,DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men -
to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa, as
se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do de pu ta -
do es ta du al Eli as Xi me nes do Pra do Jú ni or:

a) Inser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
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b) Apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e à
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Pi a uí.

Sala de ses sões, 9 de maio de 2002. – Se na dor
Fre i tas Neto.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Esse re que ri men to de pen de de vo ta ção. Para
en ca mi nhá-lo, po de rão fa zer uso da pa la vra os Se na -
do res que o de se ja rem.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Para en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor Fre i tas Neto.

O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, la men to in for mar
aos com pa nhe i ros des ta Casa o fa le ci men to do Pre si -
den te do Di re tó rio Re gi o nal do PDT do Esta do do Pi a -
uí, o De pu ta do Eli as Xi me nes do Pra do Jú ni or, pre co -
ce men te, vez que, no pró xi mo dia 03 de ju nho, ain da
com ple ta ria 50 anos.

O De pu ta do Eli as Xi me nes do Pra do Jú ni or era
for ma do em Eco no mia, com cur so de es pe ci a li za ção
em Bra sí lia. Mi li tou na po lí ti ca des de mu i to jo vem no
Esta do do Pi a uí, ten do sido mem bro da Di re to ria Exe-
cu ti va do PMDB em nos so Esta do. Tam bém foi um
dos fun da do res do PDT e, atu al men te, era Pre si den te 
do Di re tó rio Re gi o nal do Esta do do Pi a uí.

Era fi lho de fa mí lia mu i to co nhe ci da do nor te do
Esta do. Seu pai, Eli as Xi me nes do Pra do, foi Pre fe i to
da ci da de de Par na í ba e De pu ta do. Eli as Xi me nes do
Pra do Jú ni or foi um com ba ti vo lí der es tu dan til e, de-
po is, mi li tan te das ca u sas po pu la res, no Esta do do Pi-
a uí. Foi um dos Pre si den tes do Co mi tê Esta du al, pe-
las ele i ções di re tas e, tam bém, par ti ci pou ati va men te
da cam pa nha pela anis tia no Bra sil. 

Como pi a u i en se, la men to in for mar o fa le ci men -
to do De pu ta do Eli as Xi me nes do Pra do Jú ni or. Sem
dú vi da al gu ma, aque le jo vem ain da ti nha um gran de
ca mi nho a per cor rer na vida pú bli ca de nos so Esta do.
Falo tam bém pela ami za de que sem pre me uniu à fa mí -
lia. Ape sar de per ten cer mos a par ti dos di fe ren tes, sem-
pre con tei com o apo io da fa mí lia e dele pes so al men te
nos ple i tos ele i to ra is a que con cor ri no Esta do do Pi a uí. 

O cli ma em nos so Esta do é de ex tre ma tris te za
em vir tu de de sua mor te pre ma tu ra, ca u sa da pela do-
en ça que o vi ti mou em tem po cur to, cer ca de uma se-
ma na. Há quin ze dias, o De pu ta do Eli as Xi me nes do
Pra do Jú ni or es ta va aqui, em Bra sí lia, tra tan do de as-
sun tos de in te res ses do Esta do do Pi a uí e de seu Par-
ti do, mas fa le ceu on tem na ci da de de São Pa u lo. 

Por tan to, de acor do com o re que ri men to, so li ci to 
que o Se na do di ri ja à Assem bléia do Esta do do Pi a uí
e à fa mí lia de Eli as Xi me nes do Pra do Jú ni or, em
nome de seu pai, o ex-De pu ta do Eli as Xi me nes do
Pra do. Envio tam bém mi nhas con do lên ci as pes so a is
à fa mí lia, à ci da de de Par na í ba, ao Esta do do Pi a uí e,
es pe ci al men te, aos seus fi lhos, ain da ado les cen tes:
Da ni lo, Dana e Eli as Neto.

Obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – So bre a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas
Neto.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 124, DE 2002

Alte ra o art. 20 da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, de for ma a per mi tir a
uti li za ção do FGTS em ca sos de des tru i -
ção da casa pró pria do tra ba lha dor em
fun ção de ca la mi da de pú bli ca ou caso
for tu i to.

O Con gres so Na ci o nal, de cre ta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de

1990, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te dis po si ti vo:

”Art. 20. .................................................
XIII – pa ga men to to tal ou par ci al do

pre ço de re pa ra ção de mo ra dia pró pria da-
ni fi ca da em de cor rên cia de si tu a ção que ori-
gi ne a de cre ta ção de es ta do de ca la mi da de
pú bli ca, de vi da men te re co nhe ci do pela
União, ou de si tu a ção de emer gên cia re sul -
tan te de si nis tro for tu i to de vi da men te com-
pro va do, na for ma de re gu la men ta ção do
Con se lho Cu ra dor.“ (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
(FGTS) re pre sen ta, como se sabe, ele men to fun da -
men tal na po lí ti ca ha bi ta ci o nal bra si le i ra, cons ti tu in do 
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para mu i tos bra si le i ros a úni ca fon te de re cur sos para
a con cre ti za ção de um dos mais le gí ti mos di re i tos do
ci da dão, a aqui si ção da mo ra dia pró pria.

Não obs tan te, nas si tu a ções em que a re si dên -
cia do tra ba lha dor é to tal ou par ci al men te des tru í da
por even tos na tu ra is que ca rac te ri zam es ta do de ca-
la mi da de pú bli ca, tais como en chen tes, ou mes mo
por ocor rên ci as for tu i tas, como in cên dio, não há pre-
vi são para uti li za ção dos re cur sos do FGTS. Ou seja,
nes ses ca sos não é dado ao tra ba lha dor o di re i to de
uti li zar seu pa tri mô nio na re cons tru ção de sua mo ra -
dia, o que não é jus to.

O pro je to de lei ora pro pos to visa sa nar essa in-
jus ti ça. Per mi te que o ti tu lar da con ta vin cu la da uti li ze
seus re cur sos no Fun do de Ga ran tia para fi nan ci ar os
cus tos de cor ren tes da ne ces sá ria re pa ra ção de sua
mo ra dia em ca sos com pro va da men te emer gen ci a is.

Tal ini ci a ti va co a du na-se com a fi na li da de so ci al
do FGTS, que. Além de dis po ni bi li zar re cur sos para
aqui si ção da casa pró pria, visa con fe rir pro te ção fi-
nan ce i ra mí ni ma ao tra ba lha dor em ca sos de emer-
gên cia, con for me hoje se ve ri fi ca nas si tu a ções de
de sem pre go in vo lun tá rio e do en ça gra ve. Com efe i to,
não há que se ques ti o nar que a uti li za ção dos re cur -
sos para re cons tru ção do lar des tru í do em fun ção de
si tu a ção for tu i ta una, si mul ta ne a men te, o di re i to à
mo ra dia com a con se cu ção do ob je ti vo de dis po ni bi li -
zar re cur sos para ca sos emer gen ci a is.

Cabe es cla re cer que, em face da ne ces si da de
de es ta be le cer re gras que im pe çam des vi os da fi na li -
da de pre cí pua a que esta pro po si ção se des ti na, pre-
vê-se que o Con se lho Cu ra dor do FGTS re gu la men te
a nova si tu a ção de sa que pro pos ta.

Em vis ta do ex pos to, fica fá cil vis lum brar o al-
can ce so ci al da pro po si ção, ra zão pela qual so li ci to o
apo io dos no bres pa res para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Car los
Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 20. A con ta vin cu la da ao tra ba lha dor no FGTS

po de rá ser mo vi men ta da nas se guin tes si tu a ções:
....................................................................................

(À Co mis são de as sun tos so ci a is – de-
ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 125, DE 2002

Alte ra o art. 57 da Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997, para obri gar os
par ti dos a trans mi tir a pro pa gan da ele i to -
ral em lin gua gem ofi ci al para de fi ci en tes
au di ti vos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 57 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem -

bro de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo úni co:

”Art. 57. .................................................
Pa rá gra fo úni co. Será obri ga tó ria a tra-

du ção si mul tâ nea para a lin gua gem ofi ci al
de si na is para de fi ci en tes au di ti vos nos pro-
gra mas ele i to ra is trans mi ti dos pe las emis so -
ras de te le vi são men ci o na das no ca-
put.”(NR)

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

Jus ti fi ca ção

A pro pa gan da na te le vi são cons ti tui im por tan te
ve í cu lo de co mu ni ca ção de can di da tos e par ti dos po-
lí ti cos du ran te a cam pa nha ele i to ral, por que per mi te a
am pla di vul ga ção de seus pro gra mas e pro pos tas,
para co nhe ci men to, con ven ci men to e to ma da de de-
ci são dos ele i to res. Entre tan to, para os ele i to res que
pos su em de de fi ciên cia au di ti va, es sas pe ças pu bli ci -
tá ri as nem sem pre se apre sen tam de for ma to tal men -
te in te li gí vel, por que mu i tas das co mu ni ca ções vi su a -
is se com ple men tam pela fala dos can di da tos, ou por
tex tos fa la dos que as subs ti tu em. Alguns can di da tos
se pre o cu pam em su prir essa la cu na, acres cen tan do, 
a seus pro gra mas ele i to ra is, men sa gens em si na is
para de fi ci en tes au di ti vos. A ini ci a ti va, ex tre ma men te
im por tan te, deve se to mar uma obri ga ção, em con so -
nân cia com os dis po si ti vos da Cons ti tu i ção Fe de ral
que exi gem do Esta do o es ta be le ci men to de me di das
de pro te ção e ga ran tia a to das as pes so as por ta do ras 
de de fi ciên cia, em to das as ida des.

Com efe i to, a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce,
em seu art. 23, II, que é com pe tên cia co mum da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os cu i dar da pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta -
do ras de de fi ciên cia. Além des se cu i da do, dis põe
tam bém, no in ci so XLV do art. 24, que com pe te à
União, aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral le gis lar con-
cor ren te men te so bre pro te ção e in te gra ção so ci al das
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.
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No art. 227, ao tra tar dos de ve res do Esta do
para com a fa mí lia, a cri an ça, o ado les cen te e o ido so, 
a Cons ti tu i ção con ce de es pe ci al des ta que aos por ta -
do res de de fi ciên cia fí si ca, sen so ri al ou men tal, para
os qua is o Esta do de ve rá pro mo ver pro gra mas de
pre ven ção e aten di men to es pe ci a li za do, bem como
de in te gra ção so ci al, tre i na men to para o tra ba lho e
para a con vi vên cia, fa ci li ta ção ao aces so a bens e
ser vi ços co le ti vos, além de eli mi nar pre con ce i tos e
obs tá cu los ar qui te tô ni cos (art. 227, § 1º, II). O mes mo
art. 227 es cla re ce, em seu § 2º, que es ses cu i da dos e
ga ran ti as de vem ser de fi ni dos em lei, con ten do nor-
mas de cons tru ção de lo gra dou ros e edi fí ci os de uso
pú bli co e de fa bri ca ção de ve í cu los de trans por te co-
le ti vo, com o ob je ti vo de ga ran tir aces so ade qua do às
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

Tais dis po si ti vos cons ti tu ci o na is am pa ram a pre-
sen te pro po si ção, por meio da qual se pre ten de as se -
gu rar o aces so dos por ta do res de de fi ciên cia au di ti va
aos pro gra mas e pro pos tas de can di da tos e par ti dos
trans mi ti dos no ho rá rio gra tu i to de pro pa gan da ele i to -
ral pela te le vi são, me di an te a obri ga to ri e da de de in-
ser ção, nas pe ças de ve i cu la ção des sa pro pa gan da,
de men sa gens em lin gua gem es pe ci al de si na is.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Se na -
dor Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETÁRIA DE ATA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

....................................................................................
Art 57. As dis po si ções des ta lei apli cam-se às

emis so ras de te le vi são que ope ram em VHF e UHF e
os ca na is de te le vi são por as si na tu ra sob a res pon sa -
bi li da de do Se na do Fe de ral, da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, das Assem bléi as Le gis la ti vas, da Câ ma ra Le gis -
la ti va do Dis tri to Fe de ral ou das Câ ma ras Mu ni ci pa is.

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

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.........................................................................
Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos

Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:

I – ze lar pela guar da da Cons ti tu i ção, das leis
e das ins ti tu i ções de mo crá ti cas e con ser var o pa tri -
mô nio pú bli co;

II – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli ca, da
pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia;

........................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis-

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
XIV – pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as

por ta do ras de de fi ciên cia;
.........................................................................
Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do

Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com
ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali-
men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za ção,
à cul tu ra, à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber da de e à
con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-los 
a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis cri mi na ção,
ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e opres são.

§ 1º — O Esta do pro mo ve rá pro gra mas de as-
sis tên cia in te gral à sa ú de da cri an ça e do ado les cen -
te, ad mi ti da a par ti ci pa ção de en ti da des não go ver na -
men ta is e obe de cen do aos se guin tes pre ce i tos:

I –  apli ca ção de per cen tu al dos re cur sos pú bli -
cos des ti na dos à sa ú de na as sis tên cia ma ter no-in fan -
til;

II –  cri a ção de pro gra mas de pre ven ção e aten-
di men to es pe ci a li za do para os por ta do res de de fi -
ciên cia fí si ca, sen so ri al ou men tal, bem como de in te -
gra ção so ci al do ado les cen te por ta dor de de fi ciên cia,
me di an te o tre i na men to para o tra ba lho e a con vi vên -
cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos bens e ser vi ços co-
le ti vos, com a eli mi na ção de pre con ce i tos e obs tá cu -
los ar qui te tô ni cos.

§ 2º — A lei dis po rá so bre nor mas de cons tru -
ção dos lo gra dou ros e dos edi fí ci os de uso pú bli co e
de fa bri ca ção de ve í cu los de trans por te co le ti vo, a fim
de ga ran tir aces so ade qua do às pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2002

Inclui pa rá gra fos no art. 2º, da Lei nº
9.434, de 1997, com a fi na li da de de per-
mi tir o pro ce di men to de re ti ra da de ór-
gãos e te ci dos de do a do res que se en-
con trem em en ti da des hos pi ta la res não
au to ri za das a re a li zar trans plan tes, pelo
Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º Inclu am-se, no art. 2º, da Lei nº 9.434, de
4 de fe ve re i ro de 1997, os se guin tes §§ 1º e 2º, re nu -
me ran do-se o atu al Pa rá gra fo úni co, que pas sa rá a vi-
go rar como § 3º.

“Art. 2º. ..............................................
§ 1º Caso o do a dor fa le ci do se en con -

tre nas de pen dên ci as de es ta be le ci men tos
de sa ú de, pú bli cos ou pri va dos, que não es-
te jam au to ri za dos, pelo ór gão na ci o nal do
Sis te ma Úni co de Sa ú de, a re ti rar ór gãos,
te ci dos e par tes e o seu trans plan te ou en-
xer to, tais es ta be le ci men tos es tão obri ga dos 
a fran que ar suas ins ta la ções e a for ne cer
todo apo io ope ra ci o nal ne ces sá rio às equi-
pes mé di co-ci rúr gi cas de re mo ção e trans-
plan te re fe ri das no ca put.

§ 2º Ocor ren do a hi pó te se pre vis ta no
§ 1º, to das as des pe sas ha vi das com a re-
mo ção dos ór gãos ou te ci dos se rão cus te a -
das, em ca rá ter ex cep ci o nal, pelo Sis te ma
Úni co de Sa ú de.

§ 3º A re a li za ção de trans plan tes ou en xer tos de
te ci dos, ór gãos e par tes do cor po hu ma no só po de rá
ser au to ri za da após a re a li za ção, no do a dor, de to dos
os tes tes de tri a gem para di ag nós ti co de in fec ção e
in fes ta ção exi gi dos em nor mas re gu la men ta res ex pe -
di das pelo Mi nis té rio da Sa ú de.“

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

Jus ti fi ca ção

A im por tân cia dos trans plan tes é in ques ti o ná -
vel. Com o avan ço das téc ni cas ci rúr gi cas e o de sen -
vol vi men to de dro gas, que re du zem as pos si bi li da des 
de re je i ção dos ór gãos e te ci dos do a dos, a me di ci na
atu al vem co le ci o nan do êxi tos, sem pre ce den tes, nos
trans plan tes re a li za dos.

No Bra sil, se gun do a Asso ci a ção Bra si le i ra de
Trans plan tes de Órgãos, ape sar de nos úl ti mos anos
o nú me ro de trans plan tes ter cres ci do, exis te uma
enor me de man da acu mu la da de ór gãos. O nú me ro
re du zi do de do a ções pode ser cre di ta do a exis tên cia
de ta bus, dú vi das e, ain da, ao ex ces so de exi gên ci as
bu ro crá ti cas, que re gu lam o pro ces so de re ti ra da dos
ór gãos.

Nem mes mo a edi ção da nova Lei nº 9.434, de
1997, que dis ci pli na a re mo ção de ór gãos, te ci dos e
par tes do cor po hu ma no para fins de trans plan te e
tra ta men to, foi ca paz de al te rar a des pro por ção en tre
a de man da e a ofer ta de ór gãos e te ci dos.

A nos so ver, as dú vi das e os re ce i os da po pu la -
ção, no que se re fe re à  im por tân cia de se tor nar do a -
dor, po dem ser es cla re ci dos por meio de cam pa nhas
in for ma ti vas sé ri as e sis te má ti cas, em pre en di das em
to dos os ní ve is de go ver no.

A re ti ra da dos en tra ves bu ro crá ti cos, no en tan to, 
é fun ção e obri ga ção do le gis la dor. Nes se sen ti do,
apre sen ta mos a pre sen te pro po si ção, que visa a pos-
si bi li tar a re ti ra da de ór gãos, caso o do a dor se en con -
tre, no mo men to de seu fa le ci men to, nas de pen dên ci -
as de en ti da de de sa ú de pú bli ca ou pri va da, que não
es te ja au to ri za da pelo SUS, a efe tu ar esse tipo de
pro ce di men to.

Ma té ria re cen te men te pu bli ca da na im pren sa
re tra tou o dra ma de um pa ci en te, no Rio de Ja ne i ro,
que ne ces si ta va de um trans plan te de fí ga do, e
aguar da va há mais de dois anos pela ope ra ção que
lhe pos si bi li ta ria ter uma vida nor mal.

Não bas tas se a di fi cul da de para ob ter um ór gão
sa dio e com pa tí vel com o or ga nis mo do re cep tor, a
re a li za ção do trans plan te qua se se frus trou, pelo fato
de o do a dor ter fa le ci do nas de pen dên ci as de um hos-
pi tal par ti cu lar. A di re ção da re fe ri da en ti da de, num
pri me i ro mo men to, não per mi tiu a re ti ra da dos ór gãos 
pe los mé di cos do Rio Trans plan te, sob a ale ga ção de
que o con vê nio de sa ú de do do a dor não co bri ria as
des pe sas com a uti li za ção do cen tro ci rúr gi co.

Vale res sal tar que a cap ta ção do ór gão do a do
so men te se re a li zou após a in ter ven ção da au to ri da -
de po li ci al, que ad ver tiu a di re ção do hos pi tal, de que
a re cu sa con fi gu ra ria cri me de omis são de so cor ro.

O dra ma vi vi do por esse pa ci en te mo ti vou-nos a
es tu dar a atu al Lei nº 9.434, de 1997, que rege os pro-
ce di men tos de do a ção e re ti ra da de ór gãos e te ci dos.

Dis põe o art. 2º, da Lei nº 9.434, de 1997:

Art. 2º A re a li za ção de trans plan te ou
en xer tos de te ci dos, ór gãos ou par tes do
cor po hu ma no só po de rá ser re a li za da por
es ta be le ci men to de sa ú de pú bli co ou pri va -
do, e por equi pes mé di co– ci rúr gi cas de re-
mo ção e trans plan te pre vi a men te au to ri za -
dos pelo ór gão de ges tão na ci o nal do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de.“

O dis po si ti vo su pra trans cri to foi re gu la men ta do
pelo art. 8º, do De cre to nº 2.268, de 1997 nos se guin -
tes ter mos:

Art. 8º A re ti ra da de te ci dos, ór gãos e
par tes e o seu trans plan te ou en xer to só po-
de rão ser re a li za dos por equi pes es pe ci a li -
za das e em es ta be le ci men tos de sa ú de, pú-
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bli cos e pri va dos; pré via e ex pres sa men te
au to ri za dos pelo Mi nis té rio da Sa ú de.“

Ao pro ce der a aná li se des ses tex tos nor ma ti -
vos, ob ser va mos que a Lei nº 9.434, de 1997, e o De-
cre to que a re gu la men ta re pre sen tam um em pe ci lho
para a re a li za ção da cap ta ção de ór gãos, quan do o
do a dor ti ver fa le ci do em en ti da de de sa ú de não au to -
ri za da a re a li zar trans plan tes.

Assim, com o in tu i to de fa ci li tar o aces so das
equi pes mé di cas aos ór gãos do a dos, apre sen ta mos
o pre sen te pro je to de lei, que obri ga os es ta be le ci -
men tos de sa ú de – mes mo os não au to ri za dos a re ti -
rar ór gãos e trans plan tá-los –  a fran que ar suas ins ta -
la ções e a for ne cer o apo io ope ra ci o nal ne ces sá rio à
re a li za ção dos pro ce di men tos. Nes sa hi pó te se, em
ca rá ter ex cep ci o nal, o Sis te ma Úni co de Sa ú de cus-
te a rá as des pe sas com a re mo ção dos ór gãos ou te ci -
dos do a dos.

Em face aos imen su rá ve is be ne fí ci os que cer ta -
men te tra rá às pes so as que, an si o sa men te, aguar-
dam anos na fila dos trans plan tes, con cla mo meus
ilus tres Pa res no Con gres so Na ci o nal a apo i ar a pre-
sen te ini ci a ti va, para o fim de vê-la trans for ma da em
nor ma ju rí di ca.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Se na -
dor Ade mir Andra de, PSB-PA.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

Dis põe so bre a re mo ção de ór gãos,
te ci dos e par tes do cor po hu ma no para
fins de trans plan te e tra ta men to 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:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º ...................................................
Pa rá gra fo úni co ....................................
Art. 2º A re a li za ção de trans plan te ou

en xer tos de te ci dos, ór gãos ou par tes do
cor po hu ma no só po de rá ser re a li za da por
es ta be le ci men to de sa ú de pú bli co ou pri va -
do, e por equi pes mé di co-ci rúr gi cas de re-
mo ção e trans plan te pre vi a men te au to ri za -
dos pelo ór gão de ges tão na ci o nal do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de.

”Pa rá gra fo úni co. A re a li za ção de trans plan tes
ou en xer tos de te ci dos, ór gãos e par tes do cor po hu-
ma no só po de rá ser au to ri za da após a re a li za ção, no
do a dor, de to dos os tes tes de tri a gem para di ag nós ti -
co de in fec ção e in fes ta ção exi gi dos em nor mas re gu -
la men ta res ex pe di das pelo Mi nis té rio da Sa ú de. (Re-
da ção dada pela Lei nº 10.211, de 23-3-2001)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci as – de-
ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 2002

Dis põe so bre a pro i bi ção de co bran -
ça da taxa de con su ma ção mí ni ma em
ca sas no tur nas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da da à co bran ça da taxa de con su -

ma ção mí ni ma em ca sas no tur nas.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Esta pro po si ção pre ten de co i bir a co bran ça da
taxa de con su ma ção mí ni ma, prá ti ca ado ta da pela
qua se to ta li da de das ca sas no tur nas, o que cons ti tui
um ver da de i ro abu so con tra o cli en te.

Des ta que-se que a ma i or par te das ca sas no-
tur nas ado ta essa co bran ça abu si va. E pre ci so com-
ba ter essa prá ti ca, pois ne nhu ma casa no tur na deve
con di ci o nar a en tra da de uma pes soa em seu es ta -
be le ci men to em fun ção do quan to ela vai gas tar.
Cum pre-nos as se gu rar, por lei, ao cli en te, que ele
po de rá en trar em uma casa no tur na e con su mir o
quan to qui ser. Tra ta-se de ga ran tir a li ber da de de
es co lha do cli en te, pois a co bran ça da re fe ri da taxa
lhe im põe um con su mo mí ni mo.

Ade ma is, esta pro po si ção está em con for mi da -
de com o art. 4º do Có di go de De fe sa do Con su mi -
dor, que de fi ne a Po lí ti ca Na ci o nal das Re la ções de
Con su mo, cu jos prin cí pi os são, den tre ou tros, o re-
co nhe ci men to da vul ne ra bi li da de do con su mi dor no
mer ca do de con su mo e a edu ca ção e in for ma ção de
for ne ce do res e con su mi do res, quan to aos seus di re -
i tos e de ve res, com vis tas à me lho ria do mer ca do de
con su mo. Esta Po lí ti ca visa tam bém a co i bir e re pri -
mir os abu sos pra ti ca dos no mer ca do.

Por úl ti mo, é de ob ser var a ne ces si da de de ba-
nir esse cos tu me abu si vo do ter ri tó rio bra si le i ro.
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Em face do ex pos to, con ta mos com o apo io
dos ilus tres Pa res para a apro va ção des te pro je to.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Se na -
dor Car los Be zer ra.

(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) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti -
dos às Co mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, ofí ci os se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto.

São li dos os se guin tes:

OF. PSDB/I/Nº 610-2002

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar a subs-
ti tu i ção do De pu ta do Ju tahy Ju ni or pelo De pu ta do
Bo ni fá cio de Andra da, como mem bro ti tu lar, e dos
De pu ta dos Xico Gra zi a no e João Alme i da pe los De-
pu ta dos João Cas te lo e B. Sá, como mem bros su-
plen tes, para in te gra rem a Co mis são Mis ta Espe ci al
des ti na da a ana li sar a Me di da Pro vi só ria nº
2.151-3/01, que re gu la men ta o art. 8º do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Vi cen te Ca ro pre -
so, Vice-Lí der do PSDB, no exer cí cio da Li de ran ça.

OF/GAB/I/Nº 204

Bra sí lia, 9 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a De pu ta do 
Ta deu Fi lip pel li pas sa a in te grar, na qua li da de de Ti-
tu lar, a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar e pro-
fe rir pa re cer à Me di da Pro vi só ria  nº 2.151-3/2001,
em subs ti tu i ção ao De pu ta do Ma u rí lio Fer re i ra Lima.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta -
do Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto

É lido o se guin te:

OF. Nº 52/02-GL/PFL

Bra sí lia, 8 de maio de 2002.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor José

Jor ge para ocu par a vaga do Par ti do da Fren te Li be -
ral-PFL, como Su plen te, na Re pre sen ta ção Bra si le i ra 
na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia de sig na o Se na dor José Jor ge
para com por, como su plen te, a vaga do Par ti do da
Fren te Li be ral na Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis -
são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, nos ter mos
do Ofí cio lido.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – So li ci to a V.
Exª a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel quan do V. Exª jul gar opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – V. Exª será aten di do na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, de
acor do com o 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 à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Rio Gran de do
Sul.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a re gião
Sul do meu Esta do vive mo men tos de gran de pre o cu -
pa ção. Os jor na is, tan to os do Esta do de San ta Ca ta ri -
na quan to os do Rio Gran de do Sul, nes tes úl ti mos
dias prin ci pal men te têm no ti ci a do fa tos que es tão di re -
ta men te li ga dos à vida das pes so as, à pro du ção eco-
nô mi ca pri má ria da nos sa re gião, por tan to, fa tor pri-
mor di al para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al. 

Os jor na is de on tem pu bli ca ram: “Pro tes to de
agri cul to res pára trá fe go em três ro do vi as. Pro du to res 
pe dem me di das de au xí lio às fa mí li as pre ju di ca das”;
“Pre ju í zos com seca pro vo cam jor na da de pro tes tos
em San ta Ca ta ri na”; Agri cul to res con ti nu am em es tra -
das de San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul. “Seca de-
ses pe ra agri cul to res no Sul”.

As no tí ci as de hoje, Sr. Pre si den te, são mais
gra ves e mais pre o cu pan tes ain da. O Diá rio Ca ta ri -
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nen se, de San ta Ca ta ri na, pu bli ca: “Blo que io de ro do -
vi as aca ba em con fron to”.

Po li ci a is usam gás, água e ti ros para dis per sar
agri cul to res”. “Po li ci a is re a brem ro do via à for ça”. 

Pu bli cam os jor na is do Rio Gran de do Sul: “Agri-
cul to res são pre sos por re sis ti rem à ação ju di ci al na
BR 153.” “Esti a gem. Pro tes to ter mi na em con fron to”.

Sr. Pre si den te, que re mos re gis trar e pe dir a
aten ção des ta Casa e dos ór gãos go ver na men ta is fe-
de ra is e es ta du a is para este gra ve pro ble ma, que é de
gran de im por tân cia para o Bra sil, não ape nas para a
nos sa Re gião. 

Na fron te i ra do Rio Gran de do Sul com San ta
Ca ta ri na e par te do Esta do do Pa ra ná so fre com a es-
ti a gem tem ocor ri do uma es ti a gem mu i to gran de des-
de o fi nal do ano pas sa do, com au sên cia de chu vas
há mais de 180 dias, o que tem ca u sa do gran des pre-
ju í zos à agri cul tu ra e, por tan to, à eco no mia da re gião. 

Com de ses pe ro e in dig na ção, os agri cul to res e
suas fa mí li as blo que a ram as es tra das com seus tra to -
res, suas má qui nas. Agri cul to res amar ra dos em pon-
tes com ca bos de aço, cla man do por jus ti ça e para se-
rem ou vi dos. Ma ni fes ta ções pú bli cas ten tam dar vi si -
bi li da de ao gra ve pro ble ma. Os agri cul to res saem às
es tra das, cla man do pela aten ção dos go ver nan tes,
pe din do jus ti ça e, prin ci pal men te, di zen do que de se -
jam con ti nu ar pro du zin do, per ma ne cer na ter ra e não
ir para os gran des cen tros, onde es tão vá ri os agri cul -
to res des te Bra sil, en gros san do as fi le i ras da mi sé ria
nas fa ve las. 

Por tan to, es tra das e pon tes no Rio Gran de do
Sul e em San ta Ca ta ri na se tor nam es pa ços de ma ni -
fes ta ções e de pro tes to. Agri cul to res fa mi li a res, pe-
que nos agri cul to res es tão acam pa dos à be i ra das es-
tra das. 

Nos úl ti mos dois dias, exa ta men te como já
anun ci ei, o cli ma de ten são au men tou; o con fron to se
tor na uma re a li da de. Mais uma vez, este País das de-
si gual da des, da con cen tra ção de ren da, das in jus ti -
ças so ci a is, do êxo do ru ral vê a ter ra, que de ve ria es-
tar pro du zin do, ge ran do em pre go e ren da, ser re ga da 
pela hu mi lha ção. Vin te pes so as fe ri das nes se con-
fron to, vin te e um agri cul to res pre sos, le va dos al ge -
ma dos para as pri sões. As ter ras des te País, que de-
ve ri am es tar ma tan do a fome não ape nas da nos sa
gen te, mas da po pu la ção mun di al, vê-se re ga da não
pela chu va da di vo sa, que aque la re gião es pe ra, que
está fal tan do e que é tão ne ces sá ria, mas pelo san-
gue da vi o lên cia, pela in jus ti ça e pela an gús tia da que -
les que cla mam e te i mam em per ma ne cer no cam po
e não nas gran des fa ve las.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Re gião
Sul do Bra sil pos sui 994,54 mil pro pri e da des ru ra is,
das qua is 907,6 mil, re pre sen tan do 91,3% do to tal,
são fa mi li a res, são pe que nas e mé di as pro pri e da des.
Para ver a im por tân cia des sa fa tia da agri cul tu ra para
a Re gião, bas ta ver que, ape sar de ocu par ape nas
44% da área cul ti va da, é res pon sá vel por 80% da pro-
du ção de le i te; 68%, de su í nos; 61%, de aves e ovos;
77%, de la ran ja; 58%, de al go dão; 80%, de fe i jão;
92%, da ce bo la; 97%, do fumo; 89%, da man di o ca;
65%, do mi lho; 51%, da soja; e 50%, do tri go.

Além dis so, deve-se lem brar tam bém que, na
Re gião Sul, exis tem 1.154 Mu ni cí pi os, dos qua is 935
(80,7%) têm até 20 mil ha bi tan tes, onde a eco no mia é
pre do mi nan te men te afe ta da pe los re sul ta dos da agri-
cul tu ra. A po pu la ção des ses Mu ni cí pi os che ga a 6,7
mi lhões de pes so as ou 26,9% da po pu la ção to tal da
Re gião Sul. Além dis so, há mais 841,6 mil pes so as no
meio ru ral, nos Mu ni cí pi os que têm en tre 20 e 50 mil
ha bi tan tes, que re pre sen tam 3,35% da po pu la ção to-
tal do Sul.

Po de mos di zer que 30,2% da po pu la ção da Re-
gião Sul vi vem di re ta men te da agri cul tu ra e que mais
de 80% de seus Mu ni cí pi os têm nes se ramo sua prin-
ci pal ati vi da de eco nô mi ca. Des sa for ma, a si tu a ção
pré-fa li men tar da agri cul tu ra na re gião sig ni fi ca tam-
bém enor mes di fi cul da des para es ses Mu ni cí pi os. A
re so lu ção da si tu a ção dos agri cul to res é, por tan to, de
in te res se de toda a so ci e da de des ses Esta dos, a fim
de evi tar o êxo do ru ral e a mi sé ria(*), que po dem atin-
gir uma re gião al ta men te sig ni fi ca ti va para o de sen -
vol vi men to eco nô mi co do Bra sil.

Embo ra a agri cul tu ra fa mi li ar es te ja dis tri bu í da
em pra ti ca men te toda a Re gião Sul, a área de im por -
tan te aglu ti na ção des sa está no su do es te do Pa ra ná,
oes te de San ta Ca ta ri na e Alto Uru guai, no Rio Gran-
de do Sul.

Des de o fi nal do ano pas sa do, es sas re giões es-
tão sen do atin gi das pela es ti a gem, que, por sua du ra -
ção e in ten si da de, está afe tan do sig ni fi ca ti va men te a
sa fra de ve rão, a prin ci pal dos agri cul to res des sas re-
giões. Além dis so, há pre ju í zos in co men su rá ve is tam-
bém para as cri a ções, pois se tra ta de re gião onde
está uma fa tia im por tan te dos agri cul to res in te gra dos
às agro in dús tri as de fran gos e su í nos. Com a fal ta de
chu vas, a qua se to ta li da de dos aviá ri os e gran jas des-
sas re giões está re du zin do sua pro du ção, de i xan do
agri cul to res sem ren da e as em pre sas sem ma té -
ria-pri ma para pro ces sar, re du zin do o abas te ci men to
de car nes no mer ca do in ter no e po den do até com pro -
me ter as es ti ma ti vas de ex por ta ção das in te gra do ras
para este ano.
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Há agri cul to res, Srs. Par la men ta res, que, em
vir tu de da seca, de um lu cro es ti ma do em apro xi ma -
da men te 20 mil com a co lhe i ta, caso não hou ves se
es ti a gem, pas sa ram, na re a li da de, a ter pre ju í zo, uma
vez que não co lhe ram qua se nada. Para pi o rar a si tu -
a ção, os pe que nos agri cul to res as su mi ram com pro -
mis sos jun to à rede ofi ci al de cré di to, para fi nan ci ar a
sua sa fra e ago ra não têm como pa gar essa con ta de-
vi do ao cli ma.

No caso dos aviá ri os, com a seca, os cri a do res
es tão ten do que com prar água(*), e nem to dos os Go-
ver nos mu ni ci pa is es tão ten do a sen si bi li da de de en-
trar com pelo me nos par te do cus to. Como exem plo,
pode-se ci tar o caso de um cri a dor de pe rus, da ci da -
de de Cha pe có, que, num ci clo de 180 dias, tem uma
ren da bru ta de apro xi ma da men te R$4,9 mil. Com a
seca, para man ter o aviá rio, ele foi obri ga do a ad qui rir
água, cujo pre ço no mer ca do é R$50,00/dia. Des se
modo, du ran te os 180 dias, o cus to com a água che ga 
a R$9.000,00. Re sul ta do: esse agri cul tor está de i xan -
do a sua pro pri e da de. Entre ga rá os pe rus àque les
com que se ha via com pro me ti do e terá que aban do -
nar sua cri a ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
per gun ta mos que País é este, em que os sem-ter ra
cla mam por um pe da ço de ter ra, para plan tar e pro du -
zir; os agri cul to res, sem uma po lí ti ca agrí co la, são jo-
ga dos ao con fron to dos gran des com os que não têm;
os pe que nos e he rói cos plan ta do res da es pe ran ça,
que são os agri cul to res fa mi li a res, são jo ga dos ao
aban do no, ao des ca so e cla mam por jus ti ça à be i ra
das es tra das. To dos, jo ga dos à pró pria sor te, fi cam à
mer cê das re gras do cli ma, da chu va, da seca, da en-
chen te, do pre ço, que não com pen sa, da se men te,
que é in su fi ci en te, do re cur so, que não sai do pa pel,
da ir res pon sa bi li da de e até da omis são da que les que
de ve ri am olhar o se tor pri má rio com mais aten ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, os agri cul to res da que la 
re gião or ga ni za ram-se numa fe de ra ção dos agri cul to -
res fa mi li a res da re gião sul, a Fe traf, e es tão se mo bi -
li zan do des de o iní cio do ano, com a in ten ção de sen-
si bi li zar a so ci e da de e os Go ver nos, tan to o fe de ral
como os es ta du a is, do Sul, para a di fi cí li ma re a li da de
por que es tão pas san do. Des sa for ma, eles têm se re-
u ni do com Pre fe i tos, Ve re a do res e De pu ta dos e fi ze -
ram um gran de fó rum de de ba te so bre a seca. Inclu si -
ve, há re pre sen tan tes em Bra sí lia con ver san do com
os Par la men ta res, De pu ta dos Fe de ra is e Se na do res.
O que eles de se jam é abrir um ca nal de diá lo go efe ti -
vo, con cre to com o Go ver no Fe de ral.

Le va mos esse ape lo on tem, jun to com os re pre -
sen tan tes dos agri cul to res, ao lí der do Go ver no nes ta

Casa, Se na dor Artur da Tá vo la, para que S. Exª cla-
mas se à Pre si dên cia da Re pú bli ca que re ce ba os
agri cul to res e es ta be le ça um diá lo go com pes so as
de fi ni das den tro dos se to res e dos mi nis té ri os ade-
qua dos, para que se avan ce nas re i vin di ca ções.

Os agri cul to res da Re gião Sul têm pro pos tas
para apre sen tar ao Go ver no. Re gis tro aqui os prin ci -
pa is itens, Sr. Pre si den te: 

– For ma ção de se gu ro-ren da, no va lor
de R$2,4 mil por fa mí lia (um sa lá rio mí ni mo
men sal – R$200,00 – du ran te um ano), re fe -
ren te à sa fra de 2002, como pro gra ma go-
ver na men tal;

– Se gu ro agrí co la na ci o nal vol ta do à
re a li da de da Agri cul tu ra Fa mi li ar; 

– Anis tia to tal da par ce la do cré di to de
in ves ti men to e cus te io, re fe ren te a 2002,
para os agri cul to res atin gi dos e que com pro -
vem a per da das la vou ras; 

– Anis tia do pa ga men to do tro ca-tro ca; ...
– Ado ção por par te de um pro gra ma

ime di a to de re flo res ta men to de ma tas ci li a -
res para a pro te ção dos ma nan ci a is de
água;

– Anis tia em San ta Ca ta ri na do cré di to 
de emer gên cia, em vir tu de da frus tra ção da
sa fra 1995/96;

– Li be ra ção ime di a ta dos re cur sos já
pre vis tos no Orça men to Fe de ral para as
obras de in fra-es tru tu ra no com ba te à seca
nos mu ni cí pi os atin gi dos.

O Rio Gran de do Sul foi rá pi do. O Go ver no do
nos so Esta do já che gou com o so cor ro, com a anis-
tia, com a se men te, en fim, para au xi li ar os nos sos
pro du to res. Os agri cul to res aguar dam me di das se-
me lhan tes dos ou tros Esta dos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es ta mos co lo can do exa ta men te a ne ces si da de de
este País es ta be le cer ur gen te men te uma po lí ti ca
agrí co la que dê ga ran ti as para que o ho mem e a mu-
lher do cam po per ma ne çam plan tan do e pro du zin do,
que pos sam pas sar a es pe ran ça para os seus fi lhos
de que vale a pena in ves tir na ter ra.

Os jor na is apon tam as no tí ci as in ter na ci o na is a
res pe i to. Não que ro me apro fun dar, mas é im por tan te
re fle tir mos: “Se na do dos EUA apro va lei que au men ta 
sub sí di os a agri cul to res.” Au men ta em cer ca de 80%
os sub sí di os aos pro du to res ru ra is. Soja, al go dão, fru-
tas, grãos, le i te, fru ti cul tu ra, ver du ras, en fim, o Go ver -
no ame ri ca no vai co lo car US$190 bi lhões nos pró xi -
mos dez anos para aju dar os agri cul to res. E que rem
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ain da, Srs. Par la men ta res, que o Bra sil en tre para
uma área de li vre co mér cio com os Esta dos Uni dos
nes tas con di ções: nos sos em pre sá ri os fra gi li za dos, a
nos sa agri cul tu ra pra ti ca men te aban do na da e os
Esta dos Uni dos cada vez mais ga ran ti dos, im ple men -
tan do po lí ti cas al ta men te pre ju di ci a is para os pa í ses
em de sen vol vi men to.

Leio em no tí cia da im pren sa: “O Go ver no Fe de -
ral es tu da a de sa pro pri a ção de 25 mil hec ta res de ter-
ras per ten cen tes à Asso ci a ção das Fa mí li as para Uni-
fi ca ção e Paz Mun di al, que re pre sen ta, no Bra sil, os
in te res ses do Re ve ren do Moon.” E diz mais adi an te:
“Infor ma ções pre li mi na res dão con ta de que to das as
fa zen das de Moon são im pro du ti vas, ape sar de se-
rem boas para o as sen ta men to”. E ain da: “O re ve ren -
do tam bém pode per der ou tros 30 mil hec ta res, que
de ve ri am ser de vol vi dos à União por cons ta rem como
re ser vas am bi en ta is”. São ter ras per ten cen tes a essa
Asso ci a ção, cu jos ob je ti vos re al men te não sa be mos,
que es tão aban do na das, pri vi le gi an do esse seg men -
to, co man da do pelo tal de Re ve ren do Moon, nas qua-
is po de ría mos es tar plan tan do e pro du zin do ali men to
para nos sa gen te.

Sr. Pre si den te, con cluo, cla man do, em nome
dos agri cul to res da Re gião Sul que até ago ra não fo-
ram aten di dos pelo Go ver no Fe de ral, uma au diên cia
com o Pre si den te da Re pú bli ca. Os nú me ros são alar-
man tes. Só em San ta Ca ta ri na, ti ve mos 78 mu ni cí pi -
os atin gi dos; no Rio Gran de do Sul, 227, num to tal de
260 mil fa mí li as na Re gião Sul do Bra sil atin gi das pela
seca. Ti ve mos per das de 55% da pro du ção de mi lho;
70% da pro du ção de fe i jão; 25% da pro du ção de le i te.
Os pre ju í zos che gam a um to tal de R$1 bi lhão só nos
dois Esta dos, San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul.

Pa re ce-me que o Go ver no en ca mi nha hoje ao
Con gres so Na ci o nal uma Me di da Pro vi só ria que pre-
vê uma bol sa-es ti a gem no va lor de R$13 mi lhões e
200 mil para os dois Esta dos – San ta Ca ta ri na e Rio
Gran de do Sul. Acon te ce que esse di nhe i ro é in su fi ci -
en te, Sr. Pre si den te. Ima gi nem V. Exªs. que essa bol-
sa-es ti a gem da ria R$120, por fa mí lia de agri cul to res,
a se rem pa gos em dois me ses. Como um agri cul tor
que per deu toda a sua plan ta ção, que per deu toda a
sua sa fra e que está com os seus ani ma is e aves cor-
ren do ris co, agüen ta rá até a pró xi ma sa fra, que ele já
pre ci sa co me çar a pen sar em plan tar?

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Ouço o Se na dor Mo re i ra Men des e, com o apar te de S.
Exª, Sr. Pre si den te, en cer ro a mi nha par ti ci pa ção.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ilus tre Se-
na do ra, ouço com aten ção o seu pro nun ci a men to. O
tema abor da do por V. Exª, há vin te mi nu tos, eu e o Se-
na dor Jo nas Pi nhe i ro abor dá va mos numa en tre vis ta.
Re al men te a ques tão da agri cul tu ra no País tem que
ser en ca ra da com mais res pon sa bi li da de. No mo-
men to em que me so li da ri zo com V. Exª e com os agri-
cul to res do Sul, que ro fa zer aqui um co men tá rio a res-
pe i to da Alca. De ve mos ter uma ati tu de, no Con gres -
so Na ci o nal, mu i to cla ra de re pú dio a esse acor do in-
ter na ci o nal, en quan to os ame ri ca nos, os ca na den ses 
e os eu ro pe us per ma ne ce ram com essa po lí ti ca de
sub sí dio às suas agri cul tu ras. Essa lei re cen te dos
Esta dos Uni dos, a que V. Exª se re fe riu, na ver da de, é
mu i to ma i or. Infor ma ções téc ni cas dão con ta de que
os go ver nos ca na den ses, ame ri ca nos e eu ro pe us in-
ves tem cer ca de US$1 bi lhão por dia nos sub sí di os
da agri cul tu ra; quer di zer, o nos so agri cul tor, na re a li -
da de, tem como seu ma i or com pe ti dor o te sou ro ame-
ri ca no. Essa é a gra vi da de! Se não bas tas sem es sas
cir cuns tân ci as, ilus tre Se na do ra, ain da te mos que
con vi ver com a ques tão am bi en tal, Me di da Pro vi só ria
2.166, que en ges sa o de sen vol vi men to da Re gião
Nor te, que im pe de o nos so de sen vol vi men to; o im pe -
di men to da cons tru ção ou da con so li da ção das hi dro -
vi as, tudo isso para pre ju di car o de sen vol vi men to da
nos sa agri cul tu ra. Para ser rá pi do –  per ce bo que seu
tem po já se es go tou -, que ro ma ni fes tar mi nha so li da -
ri e da de e pa ra be ni zar V. Exª pelo ex ce len te pro nun ci -
a men to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Só acres cen to, Sr. Pre si den te, di an te da im por tân -
cia do apar te: por isso, Se na dor, a nos sa con tra ri e da -
de, ma ni fes ta ção pú bli ca e ex pres sa do Par ti do dos
Tra ba lha do res con tra a Alca nes sas con di ções que
nem o povo bra si le i ro nem nós, do Con gres so Na ci o -
nal, co nhe ce mos. Sa be mos que é pro te ci o nis mo para
eles e para nós sal ve-se quem pu der.

Sr. Pre si den te, so li da ri zo-me com a luta dos
agri cul to res da Re gião Sul, em es pe ci al da Fe de ra -
ção dos Tra ba lha do res da Agri cul tu ra Fa mi li ar – Fe-
traf – e cla mo ao Go ver no Fe de ral aten ção, ou seja,
que es ta be le ça uma mesa de diá lo go, por que nes te
País re cur so para Pro er, para sal var ban cos exis te,
para sal var o dito pre ju í zo das em pre sas de ener gia
vão es tar à dis po si ção bi lhões de re a is, in clu si ve sen-
do co bra dos do con su mi dor; a agri cul tu ra não pode
con ti nu ar aban do na da à sor te da chu va ou da seca.

Era o re gis tro que gos ta ria de fa zer, Sr. Pre si -
den te, cla man do tam bém pelo apo io de to dos os Par-
la men ta res des ta Casa.

Mu i to obri ga da.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la
pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – So li ci to 
a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB, Sr. Pre si den te, para
fa zer um pe que no pro nun ci a men to. Se rei bre ve.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro-
cha pela or dem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, após o pro nun ci a men to do Se na dor Ma-
gui to Vi le la, gos ta ria de fa lar pela Li de ran ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – De acor do com o art. 14, V. Exªs te rão as se gu -
ra da a pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Tem a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la, como
Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, agra de ço ao Se na dor Re nan Ca lhe i -
ros a opor tu ni da de de uti li zar o es pa ço da Li de ran ça
para fa zer im por tan te re gis tro acer ca da vida so ci al e
re li gi o sa de meu que ri do Esta do de Go iás.

Ontem pela ma nhã, foi anun ci a do o nome do
novo Arce bis po de Go iâ nia, D. Was hing ton Cruz. S.
Revmª subs ti tui D. Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra, que
de i xa a ar qui di o ce se de po is de 16 anos de tra ba lho
ab ne ga do, que an ga ri ou o re co nhe ci men to e o res pe -
i to de toda a so ci e da de go i a na.

D. Was hing ton Cruz era bis po na ci da de de São
Luiz de Mon tes Be los, no in te ri or do Esta do, e pre si -
den te da Re gi o nal Cen tro-Oes te da Con fe rên cia Na-
ci o nal dos Bis pos do Bra sil, a CNBB. Na tu ral de Ita bu -
na, na Ba hia, D. Was hing ton foi or de na do sa cer do te
em 1971. Sua or de na ção epis co pal ocor reu no dia 9
de maio de 1987. A in di ca ção para a Arqui di o ce se de
Go iâ nia, fe i ta pelo Papa João Pa u lo II, foi pu bli ca da
on tem pelo Va ti ca no.

D. Was hing ton Cruz é con si de ra do um re li gi o so
com for te per fil in te lec tu al. Um ho mem ex tre ma men te 
cul to e in te li gen te. É ba cha rel em Fi lo so fia e Te o lo gia
pela Uni ver si da de La te ra nen se de Roma, na Itá lia,
ins ti tu i ção na qual tam bém fez es pe ci a li za ção em Te-
o lo gia. Re li gi o so de li nha pro gres sis ta, de fen de um
com pro me ti men to for te da Igre ja Ca tó li ca com a po-

pu la ção, como for ma de se cons tru ir uma so ci e da de
mais jus ta, hu ma na e dig na.

D. Was hing ton Cruz tem pela fren te a mis são de
subs ti tu ir ou tro gran de nome da Igre ja Ca tó li ca bra si -
le i ra: D. Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra. Du ran te 16 anos,
D. Antô nio ocu pou a ar qui di o ce se de Go iâ nia re a li -
zan do um tra ba lho in ten so, em que a bus ca da par ce -
ria com a co mu ni da de e o for ta le ci men to dos mo vi -
men tos po pu la res da igre ja fo ram al gu mas de suas
for tes mar cas.

Ho mem de po si ções fir mes e ati tu des co ra jo -
sas, com ações con cre tas, D. Antô nio le vou al ter na ti -
vas de em pre go e edu ca ção a vá ri as re giões po bres
da ca pi tal. Sem pre foi sua pre o cu pa ção tor nar a Igre ja 
cada vez mais uma ins ti tu i ção ser vi do ra, mis si o ná ria
e par ti ci pa ti va. Igual da de e fra ter ni da de en tre os ho-
mens sem pre foi o prin ci pal lema de D. Antô nio.

No cam po po lí ti co, D. Antô nio nun ca fur tou-se a
as su mir po si ções de co ra gem jun to à so ci e da de.
Com ba tia os des man dos na vida pú bli ca com vi gor,
di zen do sem pre que a cor rup ção é um pe ca do so ci al
que es tran gu la a vida de mu i tos para as se gu rar o lu-
cro de pou cos.

Para o ar ce bis po, a Igre ja deve as su mir um pa-
pel de es ti mu lar o de ba te de idéi as e pro pos tas po lí ti -
cas sem, no en tan to, en vol ver-se di re ta men te na vida
par ti dá ria, evi tan do as sim o ris co de as su mir ati tu des
sec tá ri as que não in te res sam ao con jun to da so ci e da -
de. Essa po si ção nun ca o im pe diu, am pa ra do por mo-
vi men tos po pu la res, de co brar dos go ver nan tes me di -
das para mi ni mi zar os pro ble mas so fri dos pe los ex-
clu í dos, po bres, ca ren tes, pe los que pas sam fome e
não têm casa e ali men to.

D. Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra cons ti tui-se tam-
bém numa voz ati va e crí ti ca às fa lhas do ca pi ta lis mo.
Nos úl ti mos anos, com mu i ta pro pri e da de, vem ba ten -
do de fren te con tra os ex ces sos do ne o li be ra lis mo e
da glo ba li za ção. Um ho mem cul to, de po si ções fir-
mes, mas equi li bra das, co e ren te como pou cos na
pre o cu pa ção in can sá vel de cons tru ir um País me nos
de si gual e com opor tu ni da des igua is para to dos.

Ao lon go dos anos, como ca tó li co e como ho-
mem pú bli co, pude ob ser var o tra ba lho des ses dois
ho mens jus tos, des ses dois ho mens de Deus. A sa í da 
de D. Antô nio nos en che de sa u da de, mas a che ga da
de D. Was hing ton Cruz nos dá a cer te za de que a
Arqui di o ce se de Go iâ nia con ti nu a rá bem con du zi da
no pa pel re li gi o so e so ci al que tem a cum prir den tro
do Esta do de Go iás.

Enca mi nho re que ri men to à Mesa Di re to ra, Sr.
Pre si den te, so li ci tan do se jam en vi a dos a D. Was hing -
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ton Cruz os cum pri men tos ofi ci a is em nome do Se na -
do Fe de ral pela sua as cen são ao car go de Arce bis po
de Go iâ nia. E a D. Antô nio Ri be i ro de Oli ve i ra, os cum-
pri men tos des ta Casa pelo ex ce len te tra ba lho que re-
a li zou nos 16 anos em que es te ve à fren te des ta mes-
ma Arqui di o ce se.

É uma ho me na gem jus ta a dois ho mens que,
com tra ba lho e com o exem plo de vida, nos en si nam
os ca mi nhos para a cons tru ção de uma na ção mais
fe liz.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio,
con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro as so ci ar-me, nes ta opor tu ni -
da de, ao Se na dor Fre i tas Neto, que apre sen tou re-
que ri men to de pe sar, já vo ta do nes ta ma nhã, pelo fa-
le ci men to do Pre si den te do Di re tó rio Re gi o nal do
PDT do Pi a uí, De pu ta do Eli as Xi me nes do Pra do Jú-
ni or.

À fa mí lia do De pu ta do e aos pe de tis tas do Pi a uí, 
bem como a toda po pu la ção pi a u i en se, o PDT, no Se-
na do Fe de ral, ma ni fes ta suas sin ce ras con do lên ci as
pela per da des se nos so fi li a do, que in clu si ve par ti ci -
pou aqui em Bra sí lia, re cen te men te, de ne go ci a ções
po lí ti cas vi san do às ele i ções no Esta do do Pi a uí.

Apro ve i to, Sr. Pre si den te, o res tan te do tem po
des ti na do a esta fala para re gis trar im por tan te re u -
nião ocor ri da no Se na do Fe de ral en tre a Ban ca da do
Esta do do Ama pá, co or de na da pelo Se na dor Gil vam
Bor ges, que es te ve pre sen te, e au to ri da des da Gu i a -
na Fran ce sa.

Como é de co nhe ci men to do Se na do e tam bém
des ta Na ção, o go ver no bra si le i ro e o go ver no fran cês 
têm apre sen ta do uma sé rie de pro to co los e acor dos
bus can do con so li dar a co o pe ra ção trans fron te i ri ça
que en vol ve o nos so Esta do do Ama pá e a Gu i a na
Fran ce sa, de par ta men to de ul tra mar da Fran ça.

A re u nião de on tem foi de di ca da, prin ci pal men -
te, à dis cus são da cons tru ção da pon te so bre o rio Oi-
a po que, que es ta be le ce rá, de fi ni ti va men te, uma li ga -
ção ge o grá fi ca en tre as duas Uni da des fe de ra ti vas.

Essa pon te re pre sen ta, na prá ti ca, a li ga ção de-
fi ni ti va en tre o Mer co sul e a União Eu ro péia, haja vis-
ta que a Gu i a na Fran ce sa é um de par ta men to de ul-
tra mar da Fran ça, por tan to, in te gran te da União Eu ro -
péia. Essa pon te, a pon te da ami za de, a pon te da
união ou a pon te da in te gra ção en tre Ama pá e Gu i a na 
Fran ce sa, além de tra zer no vas pos si bi li da des de de-

sen vol vi men to e de em pre go na re gião, fa ci li ta rá tam-
bém, sem dú vi da al gu ma, a re a li za ção de ne gó ci os e
tam bém a con so li da ção de al guns en ten di men tos já
es ta be le ci dos pre li mi nar men te nos cam pos da cul tu -
ra, da pes qui sa e da sa ú de.

Apla u do essa de ci são con jun ta dos go ver nos
bra si le i ro e fran cês de cons tru ir essa pon te so bre o rio
Oi a po que, que já tem re cur sos pre vis tos, pelo me nos, 
no PPA. Essa obra in te gra o Pro gra ma Avan ça Bra sil
no cro no gra ma es ta be le ci do para o Cor re dor Fron te i -
ra Nor te e, para nós, do Ama pá, tem um sig ni fi ca do
mu i to gran de, mu i to im por tan te. Espe ro que não haja
mu i ta de mo ra na apre ci a ção do de cre to le gis la ti vo re-
fe ren te ao as sun to que se en con tra na Co mis são de
Re la ções Exte ri o res. 

Que essa pon te não sig ni fi que ape nas uma li ga -
ção ro do viá ria, ge o grá fi ca: que pos sa sim bo li zar a ir-
man da de, a união, e pos sa, por tan to, apro xi mar e be-
ne fi ci ar so bre tu do os po vos do Ama pá e da Gu i a na
Fran ce sa, que tan to pre ci sam de no vos ho ri zon tes no
de li ne a men to do de sen vol vi men to da re gião.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos, 
por ces são do Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na -
do ame ri ca no, on tem, apro vou por 64 vo tos a 35, a
nova lei agrí co la ame ri ca na, co nhe ci da como Farm
Bill, que es ta be le ce uma ge ne ro sa rede de pro te ção
aos agri cul to res ame ri ca nos, cujo efe i to mais di re to é
a ele va ção dos sub sí di os na agri cul tu ra da que le país
em apro xi ma da men te US$ 190 bi lhões para os pró xi -
mos dez anos, o que re pre sen ta um in cre men to em
tor no de 80% nos sub sí di os nor mal men te con ce di dos 
pe los Esta dos Uni dos aos seus agri cul to res. Com
isso, o Con gres so ame ri ca no con clui a tra mi ta ção
des se pro je to de lei que já ha via sido apro va do pela
câ ma ra de de pu ta dos dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca. Essa lei de ve rá es tar sen do en ca mi nha da hoje à
san ção por par te do Pre si den te Ge or ge W. Bush.

Essa nova lei agrí co la ame ri ca na sig ni fi ca um
re cuo na ten ta ti va de o Con gres so ame ri ca no di mi nu ir 
os sub sí di os à agri cul tu ra da que le país, por meio da
Lei de Li ber da de de Cul ti vo, em de ba te na que la casa
des de 1996.

Cer ta men te, essa ini ci a ti va das au to ri da des
ame ri ca nas sus ci ta rá no vos e ca lo ro sos de ba tes jun-
to à Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio e a ou tros fó-
runs in ter na ci o na is, por que, a exem plo de ou tras me-
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di das co mer ci a is res tri ti vas – a mais re cen te de las e
de ma i or re per cus são foi o es ta be le ci men to de so bre -
ta xa e de co tas so bre as im por ta ções ame ri ca nas de
aço –, tor na-se cada vez mais cla ro o re cru des ci men -
to do pro te ci o nis mo, no co mér cio in ter na ci o nal, cu jos
efe i tos se re trans mi tem para to dos os con ti nen tes.

A nova lei agrí co la ame ri ca na, como for mu la da,
re per cu ti rá de for ma mar can te so bre a agri cul tu ra
bra si le i ra. Ao au men to de sub sí di os pre vis tos se so-
mam as me di das de pro te ção, como bar re i ras ta ri fá ri -
as, am bi en ta is e sa ni tá ri as, já im pos tas na im por ta -
ção de nos sos prin ci pa is pro du tos agrí co las, a exem-
plo do suco de la ran ja. Esta be le ce, por tan to, bar re i ras 
cada vez mais for tes às nos sas ex por ta ções de pro-
du tos pri má ri os e agro in dus tri a is se mi pro ces sa dos,
fe chan do opor tu ni da des de ex pan são das ex por ta -
ções dos pa í ses mais po bres.

A agri cul tu ra bra si le i ra já de mons trou sua efi-
ciên cia com pe ti ti va no mer ca do in ter na ci o nal, no ta -
da men te nos ca sos da soja, do café, do suco de la-
ran ja, do mi lho, do açú car e das car nes bo vi na, su í na
e de aves. Se gun do da dos da Asso ci a ção Bra si le i ra
de Agro bu si ness, o se tor já per de, anu al men te, US$
12 bi lhões em de cor rên cia de res tri ções no co mér cio
in ter na ci o nal.

Com efe i to, no ano pas sa do, em re u nião do
Con se lho Eco nô mi co e So ci al das Na ções Uni das,
re a li za do em Ge ne bra, os di re to res da Orga ni za ção
Mun di al de Co mér cio, do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -
o nal e do Ban co Mun di al ad ver ti ram que os prin ci pa is
im pe di men tos do pro gres so dos pa í ses emer gen tes
re si dem no pro te ci o nis mo dos pa í ses mais ri cos, in-
clu í dos os sub sí di os agrí co las.

A nova lei agrí co la ame ri ca na sur ge num mo-
men to em que se vis lum bra va um am bi en te mais fa-
vo rá vel às re i vin di ca ções dos pa í ses em de sen vol vi -
men to no ce ná rio in ter na ci o nal. Esse am bi en te fa vo -
rá vel ba se a va-se, prin ci pal men te, em dois acon te ci -
men tos.

O pri me i ro de les: em Doha, no Ca tar, no fim do
ano pas sa do, a con fe rên cia da Orga ni za ção Mun di al
de Co mér cio in tro du ziu, na sua pa u ta, as re i vin di ca -
ções de re du ção dos sub sí di os agrí co las, pro pos tas
pe los pa í ses em de sen vol vi men to – o que os ame ri -
ca nos es tão fa zen do, por tan to, é exa ta men te o con-
trá rio. Além des se acon te ci men to, em Nova Ior que,
no Fó rum Eco nô mi co Mun di al, re a li za do em fe ve re i ro
des te ano, for ta le ce ram-se as dis cus sões so bre a im-
por tân cia da re for ma agrí co la para o co mér cio in ter -
na ci o nal des ses mes mos pa í ses.

É re le van te des ta car, aqui, a po si ção do di re -
tor-ge ral da Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio, Mike
Mo o re, no re fe ri do Fó rum Eco nô mi co Mun di al, ao co-
men tar o pro ble ma do pro te ci o nis mo à agri cul tu ra nos
pa í ses ri cos: “os pa í ses em de sen vol vi men to ga nha -
rão oito ve zes mais com a re for ma agrí co la” – por tan -
to, com a re du ção dos sub sí di os agrí co las – “do que
ga nha ri am com o per dão da dí vi da ex ter na”.

A pró pria União Eu ro péia, cu jos pa í ses mais ri-
cos são his tó ri cos pro te to res da agri cul tu ra, vi nha si-
na li zan do que re pen sa ria sua po lí ti ca agrí co la, den tro 
de uma pers pec ti va de in cor po rar a seu blo co os dez
pa í ses do Les te Eu ro peu, que têm na agri cul tu ra sua
prin ci pal fon te de ren da e sus ten to.

São por es sas e ou tras ra zões que jul ga mos a
nova lei agrí co la ame ri ca na um equí vo co e um re tro -
ces so. 

É in te res san te ob ser var que os Esta dos Uni dos, 
os pa í ses da União Eu ro péia e o Ja pão, que pre gam a
li be ra li za ção do co mér cio in ter na ci o nal, con tra di to ri a -
men te con ce dem sub sí di os da or dem de US$1 bi-
lhão/dia, pro vo can do dis tor ções nas re la ções co mer -
ci a is, ge ran do de sem pre go, pro mo ven do a po bre za e
a fome em vá ri os pa í ses, mu i tos de les ain da mais po-
bres do que o Bra sil. 

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ri car do San tos?

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Ouço, com pra zer, o apar te do no bre Se na dor Ger-
son Ca ma ta. 

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Ri car do San tos, V. Exª é um ho mem que
teve qua se toda a sua vida de di ca da à agri cul tu ra. Foi,
tal vez, o Se cre tá rio de Agri cul tu ra mais ilus tre, mais
im por tan te e que mais fez pela agri cul tu ra do Esta do
do Espí ri to San to. Tem de di ca do os seus co nhe ci -
men tos de eco no mia de uma ma ne i ra mu i to acen tu a -
da ao de sen vol vi men to da agri cul tu ra do nos so Esta-
do e da agri cul tu ra do Bra sil. V. Exª traz ao Se na do
bra si le i ro uma pre o cu pa ção que nos re me te a te mo -
res. Não es con do de nin guém que sem pre tive uma
pro fun da ad mi ra ção pe los Esta dos Uni dos, mas nos
úl ti mos tem pos te nho me de cep ci o na do com aque le
país. Eles de cla ra ram uma guer ra con tra o mun do,
con tra o povo pa les ti no, con tra a in dús tria dos pa í ses
sub de sen vol vi dos, cri a ram esse pro ble ma do aço, en-
fim, é uma guer ra con tra to dos. Ago ra, para en trar na-
que le país, até Mi nis tros bra si le i ros têm que pas sar
pelo cons tran gi men to de ti rar os sa pa tos, para que
agen tes ame ri ca nos pos sam pas sar os cal ça dos
numa má qui na. Tra ta-se de uma guer ra con tra os ha-
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bi tan tes dos pa í ses do Ter ce i ro Mun do. Ago ra, sur ge
essa lei agrí co la. Isso é um tra tor ou uma ver da de i ra
co lhe i ta de i ra pas san do por cima da agri cul tu ra de to-
dos os pa í ses, prin ci pal men te a do Bra sil – pa re ce
que ela é até di ri gi da. Além dis so, há aqui lo a que V.
Exª se re fe riu, que eles já vi nham com aque las bar re i -
ras ta ri fá ri as, sa ni tá ri as, eco ló gi cas. Ago ra, eles es-
can ca ra ram; há um iso la men to eco nô mi co, mi li tar.
Alguém lá de den tro há que ad ver tir o go ver no de que
esse tipo de po lí ti ca ex ter na, eco nô mi ca, mi li tar que
vêm sen do pra ti ca da tal vez não seja o me lhor nem
para os Esta dos Uni dos. E para o mun do, é cla ro, que
não é. Veja V. Exª, ago ra, por exem plo, esse apo io in-
con di ci o nal a Isra el em re la ção a esse mas sa cre de
Ge nin, que não pode nem ser apu ra do; e es tão ten-
tan do jul gar o Pi no chet, es tão jul gan do o Mi lo se vich.
E quan do é que jul ga rão o Ari el Sha ron nes se tri bu nal 
de Haia? Será que esse tri bu nal só exis te para os ou-
tros? Eles pre ci sam ser ad ver ti dos; ve jam os ace nos
que os ame ri ca nos vi nham fa zen do no sen ti do da
par ti ci pa ção do Bra sil na Alca. Como? Quem vai par ti -
ci par do mer ca do co mum, que tem uma par te do leão
e a par te do mos qui to, sen do que o leão está com o
rabo para aba nar o mos qui to a todo mo men to, jo gan -
do até fora da pos si bi li da de de se apro xi mar de qual-
quer par ti ci pa ção. Cum pri men to V. Exª. É uma pre o -
cu pa ção do mun do oci den tal en ten der o que está ha-
ven do com os Esta dos Uni dos, que tipo de po lí ti ca ex-
ter na é essa, quem está im plan tan do essa po lí ti ca,
quem são es ses con se lhe i ros do Pre si den te Bush e
para onde eles vão le var o mun do com isso. Estão cri-
an do, em todo mun do, gue tos de ódio con tra os nor-
te-ame ri ca nos, que vão se iso lan do. Sei que o mun do
deve mu i to a eles. Qu an tos mi lhões de ame ri ca nos
mor re ram para li vrar o mun do do na zis mo? Qu an tos
ame ri ca nos mor re ram para li vrar o nome da ou tra di-
ta du ra que era o co mu nis mo? Mas daí a co brar caro
do res to do mun do – des cul pem-me – es tão se guin do 
em di re ção a uma si tu a ção pior do que aque la que
com ba te ram. Pe ça mos a Deus e a pes so as como V.
Exª, que re a ge com pru dên cia, mos tran do efe ti va -
men te o que está acon te cen do, fa çam com que eles
re pen sem es sas po lí ti cas dis cri mi na tó ri as que es tão
pra ti can do con tra o res to do mun do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, que am plia a vi são
aqui ex pres sa no meu pro nun ci a men to ao co men tar o
iso la men to, não ape nas eco nô mi co, mas mi li tar, do
pon to de vis ta do tra ta men to do ter ro ris mo no mun do.

Isso nos traz, con cor do com V. Exª, pre o cu pa -
ções, mu i to sé ri as, pois vi ve mos hoje no mun do uni-
po lar, com uma gran de po tên cia que im põe ao res to

do mun do me di das no cam po eco nô mi co, mi li tar e
que traz res tri ções e ini bem mes mo o cres ci men to
dos pa í ses mais po bres, como ve re mos a se guir.

Srªs e Srs. Se na do res, ti ve mos opor tu ni da de de
re gis trar, des ta tri bu na, em ou tras opor tu ni da des, o
nos so po si ci o na men to so bre ocor rên ci as que si na li -
za vam cla ra men te a exa cer ba ção do pro te ci o nis mo
co mer ci al nor te-ame ri ca no:

Em fe ve re i ro, já abor dá va mos as ini ci -
a ti vas das au to ri da des ame ri ca nas, com vis-
tas a es ta be le cer pe sa das res tri ções à im-
por ta ção do aço bra si le i ro;

Em maio de 2001, ma ni fes tan do-nos
so bre a ALCA – Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas, aler tá va mos, en tre ou tras co i sas,
so bre a ne ces si da de de dis cus são das po lí -
ti cas não ta ri fá ri as im pos tas aos pro du tos
bra si le i ros, des ta can do-se as po lí ti cas an ti -
dum ping e os pe sa dos sub sí di os con ce di -
dos pelo go ver no ame ri ca no à sua agri cul tu -
ra;

Em agos to, além de re tor nar a ques tão 
da pro te ção à in dús tria do aço ame ri ca no,
im pon do res tri ções ta ri fá ri as às ex por ta ções 
bra si le i ras de aço para aque le país, já aler-
tá va mos so bre a edi ção da lei agrí co la ame-
ri ca na, em tra mi ta ção no Con gres so ame ri -
ca no, que, em sín te se, pre via um pro gra ma
de apo io à agri cul tu ra, com sub sí dio im plí ci -
to, di mi nu in do a com pe ti ti vi da de de pro du tos 
pri má ri os da Amé ri ca La ti na, na que le País.

De fato, a onda pro te ci o nis ta cria obs tá cu los
para a re du ção da vul ne ra bi li da de ex ter na que ca rac -
te ri za a ma i o ria das eco no mi as emer gen tes. A esse
res pe i to, é em ble má ti ca a po si ção de or ga nis mos
mul ti la te ra is es pe ci al men te a do Ban co Mun di al –
BIRD (que se ma ni fes tou con tra ri a men te às res tri -
ções ame ri ca nas às im por ta ções de aço) ba se a do
nos efe i tos que me di das des se teor po dem ter so bre
os pa í ses mais po bres no que se re fe re à di mi nu i ção
das ta xas de cres ci men to do PIB, à di mi nu i ção do ní-
vel de em pre go, as pos si bi li da des de re du ção da po-
bre za nes ses pa í ses e a re du ção da ca pa ci da de de
pa ga men to de com pro mis sos fi nan ce i ros jun to aos
seus cre do res in ter na ci o na is.

Os pa í ses mais ri cos, sob a li de ran ça dos Esta-
dos Uni dos, a des pe i to do dis cur so li be ra li zan te (que
in du ziu e fez ace le rar a aber tu ra eco nô mi ca dos anos
no ven ta) es tão, nes te iní cio de sé cu lo, re man do con-
tra a his tó ria e in vi a bi li zan do – na prá ti ca – qual quer
pro pos ta de for ma ção de no vas áre as de li vre co mér -
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cio. Re fe ri mo-nos mais es pe ci fi ca men te à Área de Li-
vre Co mér cio das Amé ri cas, a ALCA, ten do em vis ta
a enor me con tra di ção en tre o dis cur so e a prá ti ca.

O tra va men to do co mér cio in ter na ci o nal, com as
me di das pro te ci o nis tas, re ti ra dos pa í ses emer gen tes 
e dos mais po bres, a gran de van ta gem que po de ria
de ri var do pro ces so ge ne ri ca men te cha ma do “glo ba -
li za ção”: am pli a ção das pos si bi li da des de ven da de
seus pro du tos para o res to do mun do, con si de ran do
que as ex por ta ções po dem re pre sen tar uma fon te pri-
má ria de cres ci men to, opor tu ni da de de ex pan são dos
pos tos de tra ba lho e pers pec ti va de pa drões de vida
mais dig nos para as suas po pu la ções.

O mo vi men to pro te ci o nis ta em es ca la mun di al
con duz, na ver da de, a mé dio pra zo, a pro ble mas de
di fí cil so lu ção nas re la ções en tre os pa í ses, na me di -
da em que blo que ia a ne ces sá ria re du ção das de si -
gual da des de pa drões de de sen vol vi men to e ní ve is
de vida en tre as na ções, con si de ran do-se a evi den te
im por tân cia do co mér cio ex te ri or para o cres ci men to
e ex pan são dos ne gó ci os no con tex to de eco no mi as
cada vez mais in te gra das ao mer ca do in ter na ci o nal.

O Go ver no bra si le i ro tem, como gran de de sa fio,
no pre sen te e no fu tu ro, lu tar com vi gor jun to aos or-
ga nis mos in ter na ci o na is, como a Orga ni za ção Mun-
di al de Co mér cio, no sen ti do de de nun ci ar e com ba ter 
prá ti cas de co mér cio in jus tas e ile gí ti mas, as qua is
im pe dem o de sen vol vi men to de ati vi da des eco nô mi -
cas em que o Bra sil, con for me já afir ma mos, de tém
ine quí vo ca ca pa ci da de de com pe ti ção no mer ca do
mun di al.

Se ne ces sá rio, de ve re mos ado tar po si ções de
de fe sa a seg men tos eco nô mi cos re le van tes que po-
de rão, a des pe i to de sua efi ciên cia com pe ti ti va, ser
pre ju di ca dos com prá ti cas pro te ci o nis tas, as qua is,
ar ti fi ci al men te, au men tam as van ta gens com pa ra ti -
vas dos pa í ses ri cos que as pra ti cam. 

Pre ci sa mos, de for ma de ter mi na da, na de fe sa
de nos sos in te res ses co mer ci a is, usar os mes mos
ins tru men tos que os pa í ses de sen vol vi dos uti li zam. 

Cer ta men te, os pa í ses de sen vol vi dos, ao as su -
mi rem a po si ção am bí gua de de fen der a li be ra li za ção
do co mér cio, sem, en tre tan to, pra ti cá-la, con tri bu em
para a ma nu ten ção e mes mo para o apro fun da men to
do atra so eco nô mi co nos pa í ses pe ri fé ri cos. 

Esse pro ces so pode con du zir ao acir ra men to de
re la ções con fli tu o sas en tre as na ções do mun do atu-
al, que, cer ta men te, ja ma is po de rão ser re sol vi das
pela pre po tên cia ou pela for ça.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San-
tos, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

 O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia pror ro ga a Hora do
Expe di en te por dez mi nu tos, a fim de ou vir mos duas
co mu ni ca ções ina diá ve is, a pri me i ra, do Se na dor
Osmar Dias, que tem a pa la vra. De po is, ou vi re mos o
Se na dor Amir Lan do. 

Logo a se guir en tra re mos na Ordem do Dia.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma co-

mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço, nes tes cin co
mi nu tos, um co mu ni ca do que con si de ro im por tan te.
Esti ve em Cas ca vel, na sex ta–fe i ra, num even to de
ex tre ma im por tân cia, e não ape nas para as 500 fa mí -
li as que vi vi am em fa ve las, num ter re no ala ga do, num
fun do de vale, que ti ve ram, pela obra do Pre fe i to
Edgar Bu e no, do PDT, a opor tu ni da de de re ce ber
uma casa de 40 me tros qua dra dos cada uma, para
mo rar de for ma dig na. Essas 500 fa mí li as re ce be ram,
por meio de um ges to e de uma obra do Pre fe i to, a
opor tu ni da de de vi ver dig na men te. 

O even to atra iu a pre sen ça do co mu ni ca dor de
te le vi são Ra ti nho, que é do Pa ra ná. Ele gra vou al gu -
mas ce nas para o seu pro gra ma, mos tran do que é
pos sí vel, quan do se ad mi nis tra com os olhos vol ta dos 
para os mais ca ren tes e para os tra ba lha do res e com
a sen si bi li da de vol ta da para a ques tão so ci al, ofe re -
cer um mí ni mo de dig ni da de para a fa mí lia dos tra ba -
lha do res.

A com pra do ter re no e a cons tru ção das ca sas,
que ti ve ram o cus to uni tá rio de R$5 mil, fo ram fe i tas
com re cur sos da Pre fe i tu ra. Isso tor nou pos sí vel o so-
nho da que las 500 fa mí li as, mu i tas com mem bros de-
sem pre ga dos ou su bem pre ga dos, re ce ben do um sa-
lá rio mi se rá vel, que não lhes per mi ti am sair do am bi -
en te em que vi vi am, onde não ti nham as mí ni mas
con di ções de so bre vi vên cia dig na.

Sr. Pre si den te, faço este co mu ni ca do para di zer
que o exem plo de Cas ca vel pode ser se gui do por to-
dos os Mu ni cí pi os. Hoje, o gran de pro ble ma da re gião 
me tro po li ta na de Cu ri ti ba, que tem 52 fa ve las, é ofe-
re cer em pre go e mo ra dia dig na à po pu la ção. É cla ro
que, quan do mos tra mos Cu ri ti ba, apre sen ta mos com
or gu lho aque la ci da de que to dos os bra si le i ros ad mi -
ram, mas não po de mos ig no rar que na re gião me tro -
po li ta na e na pe ri fe ria da ci da de exis tem 52 fa ve las,
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onde mi lha res de fa mí li as vi vem como aque las pes-
so as de Cas ca vel.

Se foi pos sí vel em Cas ca vel, tam bém o será em
Cu ri ti ba e em sua re gião me tro po li ta na, des de que a
pri o ri da de seja re al men te a ca u sa so ci al e que os ad-
mi nis tra do res pú bli cos de fi nam, como pri o ri da de ab-
so lu ta, a ge ra ção de em pre gos e a cons tru ção de re-
si dên ci as. O di re i to à mo ra dia é um di re i to cons ti tu ci o -
nal e uma res pon sa bi li da de e uma obri ga ção do Po-
der Pú bli co.

Fiz ques tão de anun ci ar a todo o País que o Pre-
fe i to de Cas ca vel sou be en con trar uma so lu ção para
fa mí li as que vi vi am, in jus ta men te, de for ma su bu ma -
na e que hoje, fe li zes, po dem co me mo rar o fato de te-
rem uma casa de cen te para vi ver. 

Sr. Pre si den te, o nos so so nho é que aqui lo que foi
re a li za do em Cas ca vel pos sa ser re a li za do em todo o
País. E acho que esse so nho pode ser re a li za do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 133, de 2002 (nº
332/2002, na ori gem), de 6 do cor ren te, pela qual o Pre-
si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do in ci so
II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o de mons tra ti vo
das emis sões do real re fe ren te ao pri me i ro tri mes tre de
2002, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção das
re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men-
sa gem nº 90, de 2002, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur so
nº 7, de 2002, in ter pos to no pra zo re gi men tal, no sen-
ti do de que seja sub me ti do à apre ci a ção do Ple ná rio o
Pro je to de Lei do Se na do nº 264, de 2000, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que mo di fi ca os arts.
176, § 1º, II, item 3; 225, 227, 236 e 289 da Lei nº
6.015, de 31 de de zem bro de 1973,que “dis põe so bre
os re gis tros pú bli cos e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Com re la ção ao re fe ri do Pro je to, a Pre si dên cia
co mu ni ca ao Ple ná rio que cons ta tou a exis tên cia de
le gis la ção su per ve ni en te ao seu ob je to e, uma vez
que a mes ma foi apre ci a da pela Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de ter mi na, nos ter mos do
in ci so I do art. 325 do Re gi men to Inter no, o en ca mi -
nha men to pre li mi nar da ma té ria àque le Co le gi a do, a
fim de que pro po nha o modo de com pa ti bi li zar o seu
tex to com o tex to su per ve ni en te da Lei nº 10.267, de
28 de agos to de 2001, para pos te ri or aber tu ra do pra-
zo de apre sen ta ção de emen das pe ran te a Mesa, nos
ter mos re gi men ta is.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 7, de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 3º do art. 91 do Re gi men to

Inter no, re que re mos que o Pro je to de Lei do Se na do
nº 264, de 2000, que mo di fi ca os arts. 176, § 11º, II,
item 3; 214; 225; 227; 236 e 289 da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, que dis põe so bre os re gis tros
pú bli cos e dá ou tras pro vi dên ci as, seja sub me ti do à
de li be ra ção do Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 7 de maio de 2002. – Ro me -
ro Jucá – Anto nio Car los Va la da res – Lind berg
Cury – Lú cio Alcân ta ra – Jo nas Pi nhe i ro – Lú dio
Co e lho – Ro meu Co e lho – Ro meu Tuma – Pa u lo
Sou to – Anto nio Car los Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §3º, do Re-
gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re-
cur so, no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das
se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 476, de
1999, de au to ria do Se na dor Tião Vi a na, que
al te ra o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, que “dis põe so bre a vi gi lân -
cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os me di ca -
men tos, as dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos 
e cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne a men tos do-
mis sa ni tá ri os e ou tros pro du tos”; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 226, de
2001, de au to ria do Se na dor Anto nio Car los 
Jú ni or, que acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe-
nal, dis pon do so bre a res pon sa bi li da de pe-
nal dos ad mi nis tra do res de en ti da des fe cha -
das de pre vi dên cia com ple men tar.

Ten do sido apro va das em apre ci a ção ter mi na ti -
va pe las Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, e de Assun tos So ci a is, as ma té ri as vão à Câ-
ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União, os
se guin tes Avi sos:

– Nº 34, de 2002 (nº 953/2002, na ori-
gem), de 24 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do
có pia da De ci são nº 414/2002-TCU (Ple ná -
rio), bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria de
na tu re za ope ra ci o nal, re a li za da no Pro gra ma
de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til –  PETI,
no âm bi to do pe río do de ex ten são da fase I
do pro je to de Co o pe ra ção Téc ni ca en tre o Tri-
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bu nal de Con tas da União e o Re i no Uni do,
fir ma do em 1998 (TC - 013.002/2001-0); e

– Nº 35, de 2002 (nº 980/2002, na ori-
gem), de 24 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do
có pia da De ci são nº 408/2002-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
ope ra ci o na is re a li za das em Uni ver si da des Fe-
de ra is com o ob je ti vo de se ob te rem da dos
re gi o na is como con tri bu i ção para a ela bo ra -
ção de um di ag nós ti co na área do en si no su-
pe ri or em ní vel na ci o nal (TC’s 016.229/99-1,
008.781/2000-3; 005.338/2000-7;
009.479/2000-3; 012.290/2000-1; e
008.010/2000-3).

O Avi so nº 34, vai às Co mis sões de Assun tos
So ci a is, e de Fis ca li za ção e Con tro le; e o de nº 35,
às Co mis sões de Edu ca ção, e de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De acor-
do com in di ca ções re ce bi das das li de ran ças e nos
ter mos do dis pos to no ca put do art. 5º da Re so lu ção
nº 1, de 2001, do Con gres so Na ci o nal, e da Re so lu -
ção nº 2, de 2000, do Con gres so Na ci o nal, de sig no
para in te gra rem a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção:
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(*) Ro dí zio nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de
2000-CN.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, in di ca ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

INDICAÇÃO Nº 3, DE 2002

Indi co à Co mis são Di re to ra, nos ter mos do art.
224 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, para
que seja ob je to de es tu do, que a sala de re u niões da
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le seja de no mi na -
da ”Sala Se na dor Má rio Co vas“.

Jus ti fi ca ção

A ma i or par te das sa las de ses sões das Co mis -
sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral re ce beu no-
mes de fi gu ras ilus tres, em jus tas ho me na gens que
hon ram tam bém as pró pri as Co mis sões. Entre tan to, a
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, pos si vel men te
por ser a mais re cen te men te cri a da e ins ta la da, ain da
não to mou qual quer ini ci a ti va nes se sen ti do. Le van do
em con ta o im por tan te pa pel de sem pe nha do na de fe -
sa da mo ra li da de pú bli ca e da éti ca na po lí ti ca pelo
se na dor Má rio Co vas, apre sen tei, a 4 de de zem bro
de 2001, pro je to de Re so lu ção em que su ge ria seu
nome para a sala de re u niões da Co mis são de Fis ca -
li za ção e Con tro le.

Esse pro je to de Re so lu ção, que re ce beu o nº
61, de 2001, está hoje em tra mi ta ção. Le van do em
con ta que, por efe i to da apli ca ção das nor mas re gi -
men ta is, a tra mi ta ção de uma Indi ca ção pode se dar
mais ra pi da men te, ba se io-me no art. 224 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral para atin gir esse
ob je ti vo.

Má rio Co vas foi uma das mais bri lhan tes pre-
sen ças no Se na do em toda a sua His tó ria. Lí der na
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de 1986-1988,
exer ceu enor me in fluên cia na ela bo ra ção de nos sa
pre sen te Cons ti tu i ção. Mes mo an tes des se man da to,
de sem pe nhou pa péis ex tre ma men te re le van tes no
Po der Le gis la ti vo. Foi De pu ta do Fe de ral por dois
man da tos e, ain da mu i to jo vem, exer cia a Li de ran ça
do MDB ao ser cas sa do com base no Ato Insti tu ci o nal 
nº 5 Mar cou sua ação na Câ ma ra dos De pu ta dos por
in can sá vel de fe sa dos va lo res de mo crá ti cos.

Re tor nou à Câ ma ra após re cu pe ra dos seus di-
re i tos po lí ti cos, sen do en tão con du zi do à Pre fe i tu ra
de São Pa u lo. Tor nou-se se na dor em 1986 com a ma-
i or vo ta ção ve ri fi ca da, em nú me ros ab so lu tos, até o
mo men to, no País, para esta Casa. Após ter dis pu ta -

do a Pre si dên cia da Re pú bli ca em 1989, ele geu-se
go ver na dor de São Pa u lo em 1994 e re e le geu-se em
1998.

Como le gis la dor e como che fe do Po der Exe cu -
ti vo es ta du al, des ta cou-se por in tran si gen te bus ca de
trans pa rên cia na ação po lí ti ca e de aus te ri da de na
ges tão dos re cur sos pú bli cos. Sa ne ou as fi nan ças do
Esta do de São Pa u lo, cum prin do um com pro mis so
que não era ape nas de cam pa nha, mas de uma his tó -
ria de vida.

Ca ben do à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro -
le pre ci sa men te ze lar pela re gu la ri da de da ad mi nis -
tra ção e pelo com ba te à cor rup ção em to dos os seus
ní ve is, se ria não ape nas uma ho me na gem, mas tam-
bém uma fon te de ins pi ra ção a es co lha do nome de
Má rio Co vas para sua sala de ses sões.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Fre i tas 
Neto.

(À Co mis são Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A in di ca -
ção lida será des pa cha da à Co mis são Di re to ra.

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

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 244, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 175, in ci so IV, do Re gi men to

Inter no, re que i ro in ver são da Ordem do Dia, a fim de
que a ma té ria cons tan te do item nº 7 seja sub me ti da
ao Ple ná rio em 1º lu gar.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Anto-
nio Car los Va la da res – Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de in ver são.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 6, de 2002 (nº
1.745/99, na Casa de ori gem), que al te ra o
art. 1º e re vo ga o art. 4º, am bos da Lei nº
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8.529, de 14 de de zem bro de 1992 (as se gu -
ra com ple men ta ção de apo sen ta do ria aos
ser vi do res da ECT), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 248, de
2002, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha, com
voto ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor Luiz
Otá vio.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra à ilus tre Se na do ra Emi lia

Fer nan des, para dis cu tir a ma té ria, por dez mi nu tos.
Logo a se guir fa la rão os Srs. Se na do res Iris Re-

zen de e Anto nio Car los Va la da res. São os ins cri tos
até ago ra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro po si ção, ori gi ná ria da
Câ ma ra dos De pu ta dos, tem por ob je ti vo as se gu rar a
com ple men ta ção de apo sen ta do ria paga, na for ma
pre vis ta na Lei Orgâ ni ca da Pre vi dên cia So ci al, a to-
dos os em pre ga dos da Empre sa Bra si le i ra de Cor re i -
os e Te lé gra fos, ati vos e ina ti vos, bem como aos pen-
si o nis tas que te nham sido in te gra dos ou ad mi ti dos
nos seus qua dros até 31 de de zem bro de 1976.

Tra ta-se de le gis la ção que faz jus ti ça a es ses
tra ba lha do res que, se gun do a lei, são le gí ti mos de-
ten to res des ses be ne fí ci os. Por tan to, nada mais cor-
re to do que fa zer ob ser var o que de ter mi na o di plo ma
le gal. 

Esta ma té ria foi ana li sa da por três Co mis sões
da Câ ma ra – pela Co mis são de Se gu ri da de So ci al e
Fa mí lia, pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção e pela Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção –
e, ten do pa re ce res fa vo rá ve is, foi apro va da por una ni -
mi da de pelo Ple ná rio da que la Casa.

Ago ra, a ma té ria está sen do ana li sa da por esta
Casa e a Co mis são de Assun tos So ci a is do Se na do
tam bém apro vou pa re cer no sen ti do de que a mes ma
seja vo ta da ur gen te men te. Di an te in clu si ve da pos si -
bi li da de da sua pro te la ção para aná li se da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o Ple ná rio, em
sua ma i o ria, por pra ti ca men te 99% das Li de ran ças
par ti dá ri as, ma ni fes tou-se no sen ti do de votá-la, por
isso ela cons ta da pa u ta de hoje.

O pro je to não in clui no vos be ne fi ciá ri os. Ele bus-
ca cor ri gir uma in jus ti ça na in ter pre ta ção le gis la ti va
por par te da Pre vi dên cia. O INSS le gis lou ar bi tra ri a -
men te, pre ju di can do e ex clu in do in de vi da men te des-

sa lei, ne gan do o di re i to aos ce le tis tas do ex-De par ta -
men to de Cor re i os e Te lé gra fos. Eles não ti ve ram ne-
nhu ma ou tra al ter na ti va a não ser ple i te ar na Jus ti ça e
no Con gres so Na ci o nal.

Esta Casa, que le gi ti ma men te já cor ri giu in jus ti -
ças em ou tros mo men tos, cer ta men te fará a cor re ção
des sa gran de in jus ti ça. É im por tan te que se diga, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que são qua se 12
mil em pre ga dos que lu tam pe los seus di re i tos, den tre
os qua is 75% são de ní vel bá si co, como car te i ros,
aten den tes, bal co nis tas, mo to ris tas, e ape nas 25%
de ní vel mé dio, téc ni co e su pe ri or.

Com re la ção ao mon tan te de re cur sos, uma ar-
gu men ta ção sem pre uti li za da, o pa re cer da Co mis -
são de Fi nan ças da Câ ma ra co lo cou cla ra men te que
a des pe sa com a com ple men ta ção da apo sen ta do ria
é ir ri só ria: cer ca de 0,00002 dos gas tos com be ne fí ci -
os pre vi den ciá ri os se rão alo ca dos para re cu pe rar
essa in jus ti ça. Essas pes so as se apo sen ta rão até o
ano de 2011. Não será ago ra, apro va da a Lei, que to-
das as doze mil pes so as re ce be rão esse be ne fí cio.
Sa be mos que a re for ma da Pre vi dên cia fez essa al te -
ra ção e que não há ne nhu ma am pli a ção de be ne fí ci -
os nes se pro je to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aqui cabe
uma ho me na gem es pe ci al a to dos os ba ta lha do res
dos Cor re i os e não ape nas aos que es tão cla man do
por essa lei. Os Cor re i os, no Bra sil, são si nô ni mo de
cre di bi li da de, de tra di ção, de qua li da de dos ser vi ços
pres ta dos e de de di ca ção de seus tra ba lha do res. Por-
tan to, o re sul ta do des sa vo ta ção está iden ti fi ca do, e
esta Casa dará a sua de mons tra ção, as sim como a
Câ ma ra dos De pu ta dos fez, de sen si bi li da de, jus ti ça,
va lo ri za ção, re co nhe ci men to. São dez anos de in-
com pre en são, de des co nhe ci men to por al guns e de
es pe ran ça, per se ve ran ça e or ga ni za ção por par te de
tan tos ou tros. A es ses ba ta lha do res, in clu si ve àque-
les que tom ba ram an tes de ver esse di re i to ga ran ti do,
in cor po ra do aos seus sa lá ri os, esta Casa pres ta uma
ho me na gem e faz jus ti ça.

Por tan to, Sr. Pre si den te, con cluo in for man do
que a Jus ti ça já pro fe riu sen ten ças, em pri me i ra e se-
gun da ins tân ci as, tran si ta das em jul ga do, de que é le-
gí ti mo e cor re to que se faça essa re pa ra ção. E a le gis -
la ção virá para cor ri gir a in com pre en são de al guns.
Mes mo que to dos pu des sem ir à Jus ti ça e ter esse di-
re i to ga ran ti do, não se mos tra jus to nem ra zoá vel que
pes so as que de di ca ram mais de 30 anos de suas vi-
das aos ser vi ços pos ta is e te le grá fi cos em nos so
País, que aju da ram a trans for mar os Cor re i os e Te lé -
gra fos em uma en ti da de da mais alta cre di bi li da de pe-
ran te toda a po pu la ção, se jam obri ga das a des pen der 
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con si de rá ve is quan ti as para as se gu rar um di re i to que
o Con gres so Na ci o nal já lhes con ce deu há qua se dez
anos e pelo qual até hoje não fo ram con tem pla das.

Por isso, Sr. Pre si den te, mais uma vez cum pri -
men to to dos os que fi ze ram esse tra ba lho di u tur no,
que con ven ce ram os Par la men ta res de to das as ban-
ca das. Vi mos aqui, quan do o Go ver no quis adi ar esta
vo ta ção, os Lí de res de to dos os Par ti dos ma ni fes ta -
rem-se a fa vor da mes ma. Esta Casa vai man ter o
pro je to e se, por aca so, o Pre si den te da Re pú bli ca o
ve tar, como fez com o dos tra ba lha do res da rede fer-
ro viá ria, o Con gres so Na ci o nal der ru ba rá o veto pos-
te ri or men te, e te nho cer te za que Sua Exce lên cia fi ca -
rá pro fun da men te pre ju di ca do do pon to de vis ta po lí ti -
co. Esta Casa cer ta men te po de rá dar a sua res pos ta.
Afi nal, nada jus ti fi ca o tra ta men to di fe ren ci a do de
duas ca te go ri as de em pre ga dos de uma mes ma en ti -
da de. Esta mos ten tan do es tan car essa in jus ti ça, essa
ação dis cri mi na tó ria, essa pe na li za ção que atin ge
uma par ce la de tra ba lha do res que me re ce, sem dú vi -
da, uma cor re ção pela via le gis la ti va. 

O pró prio Se na dor Re la tor da ma té ria afir ma va
que o que se pre ten de as se gu rar é con sen tâ neo com
os cri té ri os de jus te za e cor re ção ju rí di ca.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, te nho cer te za de
que esta Casa fará hoje, com esta vo ta ção, um ato de
jus ti ça e de re co nhe ci men to de que vale a pena acre-
di tar nes te País, nas suas ins ti tu i ções e, prin ci pal -
men te, no povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de

con ce der a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de, gos ta ria 
de fa zer uma con sul ta à Casa.

Como há vá ri os ora do res ins cri tos, pro po nho
que, de po is de os três pri me i ros ora do res fa la rem, os
de ma is fa lem no en ca mi nha men to da vo ta ção. Se a
Casa as sim con cor dar, abre vi a re mos os tra ba lhos.
Os Se na do res Iris Re zen de e Anto nio Car los Va la da -
res ain da fa la ri am para dis cu tir, e os de ma is ins cri tos
e ou tros que tam bém o de se jas sem fa la ri am no en ca -
mi nhan do da vo ta ção, para abre vi ar o tem po.

Não ha ven do quem se opo nha, ado ta rei esse
cri té rio ex cep ci o nal men te hoje, con si de ran do que,
em ple ná rio, há mu i tas pes so as in te res sa das na ma-
té ria que pre ci sam vi a jar. Não me re fi ro a nós, mas a
pes so as que vi e ram de lon ge. (Pa u sa.)

Acre di to que há con cor dân cia quan to à mi nha
su ges tão.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de, para dis cu tir a
ma té ria, pelo pra zo de dez mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, com pre en den do a pre o cu pa ção de V.
Exª em re la ção à apre ci a ção des se item, pro me to não
usar o tem po de que dis po nho in te gral men te, co la bo -
ran do, as sim, com aque les que têm com pro mis sos e
aqui se en con tram com o ob je ti vo de par ti ci par da dis-
cus são e vo ta ção des sa ma té ria.

Tam bém eu, Sr. Pre si den te, ti nha um com pro -
mis so no in te ri or do meu Esta do e o adi ei, em uma ho-
me na gem es pe ci al à clas se tão bem re pre sen ta da
aqui na ga le ria pe los seus lí de res. Per ma ne ci no ple-
ná rio jus ta men te para par ti ci par des ta vo ta ção, que
en ten do uma das mais jus tas que já pas sa ram pelo
cri vo do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral é di fe ren te da Câ ma ra dos
De pu ta dos por que é cons ti tu í do, na sua ma i o ria, de li-
de ran ças po lí ti cas que têm uma gran de his tó ria e vi-
ve ram mais tem po, até mes mo pela ida de mí ni ma de-
fi ni da pela Cons ti tu i ção Fe de ral para a dis pu ta da ele-
i ção para Se na dor.

Assim, nós, Se na do res e Se na do ras, te mos o
de ver de com pre en der a im por tân cia des se pro je to,
que tem como ob je ti vo tra zer tran qüi li da de às fa mí li as 
dos fun ci o ná ri os da Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e
Te lé gra fos. Essa ca te go ria tem sido, mu i tas ve zes,
alvo de be ne fí ci os e, ou tras ve zes, alvo de in jus ti ças
di an te das leis fe de ra is apro va das des de 1974, quan-
do sur giu uma ca te go ria úni ca de ex-ser vi do res pú bli -
cos re gi dos pela Lei nº 1.711, de 28 de ou tu bro de
1952. Pos te ri or men te, em 1992, a Lei nº 8.529 es ten -
deu os be ne fí ci os aos ex-ser vi do res dos Cor re i os e
Te lé gra fos.

Esse pro je to pre ten de, ago ra, as se gu rar a com-
ple men ta ção de apo sen ta do ria, na for ma pre vis ta
pela Lei Orgâ ni ca da Pre vi dên cia So ci al, a to dos os
em pre ga dos da Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te-
lé gra fos – ECT, ati vos e ina ti vos, e aos res pec ti vos
pen si o nis tas que te nham sido in te gra dos ou ad mi ti -
dos nos seus qua dros até 31 de de zem bro de 1976,
in de pen den te men te do re gi me ju rí di co de sua ad mis -
são.

Estu dan do esse pro je to, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, con clu í mos que os ser vi do res pen si -
o nis tas, ina ti vos, têm sido ví ti mas da von ta de de di re -
to res que que rem, mu i tas ve zes, dar in ter pre ta ções
ao tex to le gal, oca si o nan do in jus ti fi cá ve is pre ju í zos.
Esse pro je to não tem ou tro ob je ti vo se não acla rar a
lei, a fim de que es ses bra si le i ros e bra si le i ras que de-
di ca ram gran de par te de suas vi das ao de sen vol vi -
men to do nos so País não fi quem à mer cê da boa von-
ta de da que les que têm nas mãos a res pon sa bi li da de
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de di ri gir uma área tão im por tan te da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral.

Sr. Pre si den te, en ten do que a apro va ção des se
pro je to, hoje, além de acla rar essa si tu a ção, ho me na -
ge ia os ser vi do res que re al men te pres ta ram – e vêm
pres tan do – uma co la bo ra ção ines ti má vel ao nos so
País.

Eram es sas as con si de ra ções que eu gos ta ria
de fa zer, de cla ran do meu voto fa vo rá vel ao pro je to em
dis cus são, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB

– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de ro mais do
que jus ta a apro va ção des sa ma té ria.

Tudo co me çou com o ad ven to da Lei nº 8.529,
de 1992, que ga ran tiu a com ple men ta ção da apo sen -
ta do ria paga pelo Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci -
al aos ser vi do res da ECT in te gra dos aos qua dros da
em pre sa até 31 de de zem bro de 1976. Essa lei as se -
gu ra aos es ta tu tá ri os o di re i to à com ple men ta ção de
apo sen ta do ria como com pen sa ção às per das dos
ser vi do res do re gi me es ta tu tá rio que fo ram apo sen ta -
dos pelo Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al.

Na ver da de, o pro je to em dis cus são mo di fi ca a
re da ção do art. 1º da Lei nº 8.529/92, de for ma a al-
can çar to dos os ser vi do res ce le tis tas, e, ao mes mo
tem po, re vo ga o art. 4º da mes ma lei, que, em úl ti ma
aná li se, es ta be le ce como re qui si to fun da men tal para
a ob ten ção do be ne fí cio da com ple men ta ção da apo-
sen ta do ria ser o ser vi dor es ta tu tá rio. Esse pro je to
visa cor ri gir essa dis tor ção, essa dis cri mi na ção en tre
ser vi do res da ECT sub me ti dos ao re gi me es ta tu tá rio
e aque les sub me ti dos ao re gi me da CLT.

Sr. Pre si den te, te mos cer te za ab so lu ta de que
não ha ve rá re je i ção nem por par te da Ban ca da do
Go ver no, nem por par te da Ban ca da da Opo si ção. A
meu ver, será unâ ni me a ace i ta ção des se pro je to,
por que ele visa a cor ri gir uma in jus ti ça, a anu lar uma
dis tin ção des ca bi da, por que to dos são ser vi do res e
ser vem aos Cor re i os de toda a for ma.

Sa be mos da im por tân cia dos Cor re i os para o
nos so País, para um País tão gran de, de di men sões
con ti nen ta is como o Bra sil. Os Cor re i os fun ci o na ram
como um ver da de i ro ins tru men to de in te gra ção na ci -
o nal.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do um apar te ao Se na dor Lí der do
PMDB.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor 
Anto nio Car los Va la da res, em pou quís si mas pa la -
vras, que ro di zer que con cor do com V. Exª. O Se na do, 
hoje, sem dú vi da, vi ve rá um gran de dia, por que va-
mos avan çar com re la ção à cor re ção des sa in jus ti ça
que afe ta os ser vi do res dos Cor re i os. Em fun ção de
com pro mis so an te ri or men te as su mi do, la men ta vel -
men te te rei que me re ti rar. Mas já com bi nei com o Se-
na dor Gil vam Bor ges, que as su mi rá a Li de ran ça do
PMDB, para ori en tar a Ban ca da no sen ti do da apro-
va ção des se pro je to, de modo a co la bo rar com a una-
ni mi da de que, cre io, ha ve rá na vo ta ção ––  e, sin ce ra -
men te, es pe ro que haja. Pa ra be ni zo V. Exª!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Para que pos sa mos aqui la tar a im por tân cia dos
Cor re i os, com vis tas ao de sen vol vi men to e ao pro-
gres so do nos so País, bas ta que re gis tre mos al guns
da dos, a fim de que cons tem dos Ana is do Se na do.

Os Cor re i os es tão pre sen tes, ri go ro sa men te,
com pelo me nos uma agên cia, em to dos os 5.561 Mu-
ni cí pi os atu al men te exis ten tes no Bra sil. Ou seja,
5.561 Mu ni cí pi os go zam do pri vi lé gio de re ce ber o
am pa ro, a aju da e a as sis tên cia dos Cor re i os.

Com seus mais de 90 mil em pre ga dos, dos qua-
is 42 mil car te i ros [que co me mo ram seu dia em 25 de
ja ne i ro], 12 mil agên ci as, uma fro ta com mais de 9 mil
ve í cu los, 26 li nhas aé re as com ae ro na ves fre ta das
para a en tre ga das re mes sas ur gen tes, a em pre sa
dis tri bui, em cer ca de 40 mi lhões de do mi cí li os e es ta -
be le ci men tos co mer ci a is, um vo lu me diá rio de 32 mi-
lhões de ob je tos e cor res pon dên ci as. No ano de
2001, o to tal da car ga pos tal foi de mais de 9,5 bi-
lhões.

Como ne nhu ma ou tra ins ti tu i ção, os Cor re i os
têm for te pre sen ça na vida dos bra si le i ros e se cons ti -
tu em num im por tan te fa tor de in te gra ção na ci o nal
pela na tu re za dos ser vi ços que pres ta, seja nos gran-
des cen tos ur ba nos, seja nos lu ga res os mais re mo -
tos e de di fí cil aces so.

A His tó ria re gis tra, Sr. Pre si den te, que, na ver-
da de, a pri me i ra cor res pon dên cia ofi ci al ocor reu no
Bra sil à épo ca de Pe dro Álva res Ca bral, para co mu ni -
car ao Ve lho Mun do a des co ber ta des te País. Foi Pero
Vaz de Ca mi nha o au tor da pri me i ra cor res pon dên cia
ofi ci al, des ti na da a re gis trar um fato his tó ri co, para o
Bra sil mu i to im por tan te, que foi a sua des co ber ta.
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Os pri mór di os dos ser vi ços pos ta is no Bra-
sil-Co lô nia li gam-se à pre ca ri e da de des ses ser vi ços
em Por tu gal, que mu i tas ve zes ti nha ne ces si da de de
re cor rer aos ser vi ços das na ções vi zi nhas.

Du ran te o pe río do im pe ri al, a che ga da da fa mí -
lia real ao Bra sil abriu ca mi nho para que o ser vi ço
pos tal pu des se se de sen vol ver, a par tir da ela bo ra ção 
do 1º Re gu la men to Pos tal do Bra sil.

Mas foi em 1798, com a cri a ção do Cor re io Ge-
ral da ci da de do Rio de Ja ne i ro, que con ta va com um
ad mi nis tra dor, um es cri vão, um aju dan te, um con tí -
nuo e uma ba lan ça, que se abriu a pri me i ra casa ofi ci -
al no Bra sil para abri gar os Cor re i os.

Está va mos, eu e o Se na dor Ra mez Te bet, Pre-
si den te des ta Casa – nós, que vi vía mos em ci da des
do in te ri or –, há pou cos ins tan tes, re me mo ran do não
ape nas a nos sa mo ci da de, como tam bém a nos sa vi-
vên cia po lí ti ca e a pre ca ri e da de das co mu ni ca ções.
Os Cor re i os pres ta vam um ines ti má vel ser vi ço a to-
dos nós, por que lon ge es tá va mos de sa ber que, hoje,
pela Inter net, cada um dos nos sos com pu ta do res ––
os com pu ta do res dos Se na do res ––  es ta ria li ga do ao
mun do in te i ro. Lon ge es tá va mos de sa ber que as sis ti -
ría mos a um jogo, pela te le vi são, do cam pe o na to
mun di al que ocor re rá no Ja pão e na Co réia. Na que la
épo ca, o úni co po der de co mu ni ca ção, o úni co pri vi lé -
gio que tí nha mos era a car ta e o te le gra ma.

Re cor dá va mos, com mu i ta sa u da de, o ca ri nho
com que éra mos tra ta dos na mi nha ci da de, Si mão
Dias, e no Mato Gros so do nos so que ri do Pre si den te.
S. Exª é um ho mem do in te ri or, que exer ceu mu i tos
car gos na vida pú bli ca, não só o de Se na dor da Re pú -
bli ca, mas tam bém os de Vice-Go ver na dor do Esta do, 
Pro mo tor Pú bli co e ad vo ga do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, os Cor re i os vêm sen do 
ho me na ge a dos pela sua com pe tên cia e de sen vol tu ra 
em pres tar ser vi ços ao Bra sil. É uma ins ti tu i ção ge nu i -
na men te na ci o nal, uma das mais res pe i ta das, se não
a mais res pe i ta da e que ri da dos bra si le i ros.

Estão re gis tra das pela Inter net vá ri as ho me na -
gens pres ta das aos Cor re i os. Por exem plo, re cen te -
men te, em 1984, a ECT é apon ta da como a em pre sa
de ma i or cre di bi li da de em pes qui sa re a li za da pelo
Insti tu to Gal lup. Em 1987, três anos de po is, o Gal lup
re pe te a pes qui sa e ates ta o alto ín di ce de pon tu a li da -
de e qua li da de atin gi do pe los ser vi ços da ECT, que,
em 1998, é agra ci a da com o prê mio de Me lhor
Empre sa de Ser vi ços Pú bli cos, con ce di do pela edi-
ção Me lho res e Ma i o res da re vis ta Exa me.

Por tan to, Sr. Pre si den te, não se tra ta aqui de fa-
zer uma sim ples ho me na gem, de agra ci ar quem me-

re ce; tra ta-se de re co nhe cer um di re i to, de ex tin guir
essa dis cri mi na ção en tre ce le tis tas e es ta tu tá ri os,
para que to dos go zem dos mes mos di re i tos que são
ga ran ti dos pela nos sa Cons ti tu i ção.

Por isso, voto fa vo ra vel men te à ma té ria e apro-
ve i to o en se jo para fa zer uma ho me na gem aos Cor re -
i os do Bra sil e aos ami gos do Esta do de Ser gi pe, que,
in clu si ve, se en con tram aqui par ti ci pan do des ta vo ta -
ção.

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

Srs. Se na do res, de acor do com a con cor dân cia já
ma ni fes ta da pelo Ple ná rio, de cla ro en cer ra da a dis-
cus são da ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -
ner, por ces são do Se na dor Gil vam Bor ges, para que
S. Exª pos sa en ca mi nhar a vo ta ção, pelo pra zo de
cin co mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, não ocu pa rei o tem-
po que me é des ti na do.

Eu de ve ria ter vi a ja do na no i te pas sa da, mas,
como os Se na do res Iris Re zen de e ou tros Co le gas,
per ma ne ci aqui para par ti ci par da vo ta ção des se pro-
je to que está em pa u ta nes te mo men to.

Fui pro cu ra do vá ri as ve zes no meu Esta do, em
San ta Ca ta ri na ––  em Cha pe có, em Flo ri a nó po lis e
em di ver sos lu ga res –-, para ten tar mos re pa rar essa
in jus ti ça com os ser vi do res de uma mes ma or ga ni za -
ção. Fi quei aqui até este mo men to para di zer, em alto
e bom som, que vo ta re mos a fa vor des sa pro pos ta,
para, como eu dis se, re pa rar essa in jus ti ça que se es-
ta va pra ti can do em re la ção aos ser vi do res de uma
mes ma or ga ni za ção.

Por tan to, no en ca mi nha men to des ta vo ta ção, o
nos so voto é “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. 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, pri me i ro ex ter na -
mos nos sos agra de ci men tos a to dos os Co le gas do
Se na do Fe de ral pela dis po si ção em cor ri gir essa in-
jus ti ça. 

Per gun to a V.Exª, Sr. Pre si den te, de quan tos mi-
nu tos dis po nho. Assu min do, nes te mo men to, a po si -
ção de Lí der, gos ta ria de con ce der um mi nu to para o
Se na dor Fran cis co Escór cio e tam bém para o Se na -
dor Sér gio Ma cha do, ávi dos por hi po te car apo io.
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Como es ta mos em ano ele i to ral e S. Exªs que rem
voto, te mos de de i xar to dos fa la rem. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Gil vam Bor ges, es ta mos em pro ces so de en ca mi nha -
men to de vo ta ção, opor tu ni da de em que o Re gi men to 
Inter no não per mi te apar tes. To da via, de cla ro ins cri to
o Se na dor Fran cis co Escór cio, que po de rá ma ni fes -
tar-se de po is de V. Exª, e, se o Se na dor Sér gio Ma-
cha do tam bém qui ser fa zer uso da pa la vra, po de rei
fa zer a ins cri ção de S. Exª.

O Se na dor Lind berg Cury me so li ci ta sua ins cri -
ção? (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Gil vam Bor ges,
por cin co mi nu tos.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – A nos-
sa re co men da ção é para que se cor ri ja a in jus ti ça. A
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos sem pre
foi mo ti vo de or gu lho na ci o nal, pela fa bu lo sa pres ta -
ção de ser vi ços ao povo bra si le i ro. O PMDB re co men -
da a toda a sua Ban ca da e aos Co le gas cu jos Lí de res
não es tão pre sen tes que vo tem fa vo ra vel men te à ma-
té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Fran cis co Escór cio.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB  MA.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que seja fe i ta
jus ti ça! Obser vo, no sem blan te de cada um da que les
que me têm pro cu ra do, a di fí cil si tu a ção por que pas-
sam, prin ci pal men te o ser vi dor pú bli co. E cha mo a
aten ção do Bra sil para esse fato.

Eu, nes ta Casa, ten do con di ção de dar um voto
de jus ti ça aos fun ci o ná ri os da Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos que em pres ta ram a sua for ça, a
sua ju ven tu de, e che gam ago ra qua se ao fi nal da
vida, exa ta men te quan do pre ci sam de uma si tu a ção
me lhor, eu não po de ria de i xar de fazê-lo. Tra ta-se o
apo sen ta do por aí como se ele ti ves se que ser jo ga do 
no lixo. Essa si tu a ção ocor re até mes mo den tro da mi-
nha pró pria casa. O meu pai, um hu mil de fun ci o ná rio
pú bli co apo sen ta do, para po der vi ver pre ci sa de que
os fi lhos o aju dem.

Essa é a si tu a ção do fun ci o ná rio pú bli co no Bra-
sil in te i ro. E é ver go nho so quan do, de po is de sete
anos, dá-se um re a jus te de 3%. Isso é brin ca de i ra!

Há ou tra dis cre pân cia: a si tu a ção dos fun ci o ná -
ri os des ta Casa, Sr. Pre si den te, pre ci sa ser re vis ta.
Co nhe ci-os numa si tu a ção mu i to me lhor. Na que la
épo ca, os fun ci o ná ri os do Se na do Fe de ral e os da
Câ ma ra dos De pu ta dos en con tra vam-se em uma si-

tu a ção de pon ta. Hoje, cha mo a aten ção da Casa, há
até al guns de les ame a çan do co me ter su i cí dio, pre sos 
que es tão a agi o tas, en di vi da dos por to dos os la dos.
O Po der Le gis la ti vo não é o mes mo, pois até os nos-
sos re a jus tes pre ci sam ser re vis tos. É pre ci so que a
Admi nis tra ção pa gue o que foi con ce di do. Há par ce -
las que até hoje não fo ram pa gas, de i xan do os fun ci o -
ná ri os em gran de ex pec ta ti va.

Fica aqui a mi nha pa la vra ami ga a essa clas se
tão so fri da. Po dem con tar com o voto do Se na dor
Fran cis co Escór cio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o ilus tre Se na dor Fre i tas Neto.
O SR. FREITAS NETO (Blo co/PSDB – PI. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre sen tei, no iní-
cio des ta ses são, re que ri men to de pe sar pelo fa le ci -
men to de um De pu ta do Esta du al do Pi a uí, de cuja fa-
mí lia te nho a gran de hon ra de ser ami go. De ve ria in-
clu si ve es tar pre sen te às ho me na gens pós tu mas que
es tão sen do pres ta das pela Assem bléia Le gis la ti va,
nes te mo men to, na ca pi tal do meu Esta do. Entre tan -
to, te nho cer te za de que a sua fa mí lia vai com pre en -
der o mo ti vo da mi nha au sên cia, que é acom pa nhar a
dis cus são e vo ta ção des se pro je to, de in te res se de
uma par te pon de rá vel dos ser vi do res da Empre sa
Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos, que visa aca bar
com a dis cri mi na ção, com a dis tor ção que exis te no
qua dro fun ci o nal da que la exem plar em pre sa bra si le i -
ra.

Já foi dito aqui tudo a res pe i to da Empre sa Bra-
si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos, in clu si ve so bre a cre-
di bi li da de que tem jun to ao povo bra si le i ro. É um dos
ór gãos que go zam do res pe i to, da ad mi ra ção e da
cre di bi li da de do povo bra si le i ro.

Gos ta ria, in clu si ve, de que to dos os nos sos ór-
gãos ti ves sem a efi ciên cia que tem a Empre sa Bra si -
le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos no nos so País. Sem dú-
vi da al gu ma, o pa drão do ser vi ço pú bli co se ria ou tro.
Ago ra mes mo, acom pa nho o que acon te ce no meu
Esta do. Enquan to ou tros ór gãos fe de ra is saem do
Esta do, o que tem acon te ci do com di ver sos Esta dos
me no res, das re giões mais po bres e me nos po pu lo -
sas do Bra sil –  do que, aliás, te mos re cla ma do aqui – 
os Cor re i os es tão fa zen do o in ver so. Eles já es tão
pre sen tes em to dos os Mu ni cí pi os e le vam, a cada
dia, me lho res ser vi ços à me nor co mu na, ao me nor
Mu ni cí pio da mais lon gín qua re gião do nos so País.

Te mos, ago ra, o Ban co Pos tal, que está sen do
mu i to útil no meu Pi a uí. A Empre sa Bra si le i ra de Cor-
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re i os e Te lé gra fos está ins ta lan do o Ban co Pos tal em
qua se to dos os Mu ni cí pi os. É um pro gra ma na ci o nal.
Sem dú vi da al gu ma, esse é um ser vi ço al ta men te útil
para os nos sos ir mãos que vi vem no in te ri or des te
imen so Bra sil. 

Qu e ro re gis trar o meu voto fa vo rá vel, pres tan do
uma ho me na gem aos Cor re i os e aos seus ser vi do res. 
Pelo sen ti men to que te nho, esse pro je to será apro va -
do aqui no Se na do Fe de ral. Ele já per cor reu di ver sas
Co mis sões da Câ ma ra dos De pu ta dos, já foi apro va -
do pelo Ple ná rio da que la Casa, pas sou pela Co mis -
são de Assun tos So ci a is, no Se na do, onde tam bém
foi apro va do, e te nho cer te za que de será apro va do
pelo Ple ná rio do Se na do.

Faço um ape lo à sen si bi li da de do Pre si den te da
Re pú bli ca para san ci o ná-lo, aca ban do com essa dis-
cri mi na ção no seio dos efi ci en tes ser vi do res dos Cor-
re i os do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o Se na dor Lind berg
Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, que-
ro lem brar ao no bre Se na dor Fran cis co Escór cio – S.
Exª não ha via as su mi do o car go de Se na dor ain da –
que já hou ve a cor re ção da dis tor ção sa la ri al, pois foi
apro va do o Pla no de Car re i ra dos fun ci o ná ri os do Se-
na do Fe de ral. Então, o Se na do Fe de ral cor ri giu essa
dis tor ção e está na di re ção do pen sa men to de S. Exª,
re al men te.

Sr. Pre si den te, que ro dar o tes te mu nho de uma
pes soa que par ti ci pou do Con se lho de Admi nis tra ção 
da Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos du-
ran te 15 anos. Pas sei por sete ou oito Pre si den tes –
eles sa í ram e eu per ma ne ci. Co nhe ço bem de per to o
fun ci o na men to da que la Empre sa. Tra ta-se de um dos
ór gãos de ma i or cre di bi li da de que te mos hoje em
nos so País. A Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé -
gra fos foi con si de ra da a pri me i ra em cre di bi li da de por
di ver sas ve zes, su pe ran do até, por in crí vel que pa re -
ça, as igre jas, as re li giões.

Par ti ci pei tam bém de um con gres so in ter na ci o -
nal da União Pos tal Mun di al –  fui acom pa nhan do o
Co ro nel Boto e mais dois Di re to res lo ca is da Empre sa 
Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos – e o Bra sil ser via
de re fe rên cia a to dos os cor re i os do mun do, in clu si ve
ao da Fran ça, que tam bém tem uma per for man ce
mu i to boa. As ci ta ções eram tão gran des que o Bra sil
pas sou a ser o Pre si den te da União Pos tal Mun di al

du ran te qua tro anos, com o Co ro nel Boto, que le vou
todo esse pla no de bom tra ba lho de sem pe nha do pela
nos sa Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos. É
pre ci so que se diga que ela fun ci o na em to das as par-
tes de nos so País. Às ve zes, gas ta-se cer ca de
R$50,00 para en tre gar uma cor res pon dên cia lá no
Ama zo nas, na ter ra do Se na dor Gil ber to Mes tri nho.
Os Cor re i os le vam as cor res pon dên ci as a qual quer
des ti na ção e a cre di bi li da de da em pre sa está nes se
sen ti do. Qu e ro tam bém di zer que, na Co mis são,
quan do es ta va em jul ga men to a re pa ra ção des sa dis-
tor ção, hou ve apro va ção por una ni mi da de. 

Ma ni fes to que o meu voto é com ple ta men te fa-
vo rá vel à cor re ção des sa dis tor ção e, com todo afin co 
e de di ca ção, es ta re mos dan do opor tu ni da de para
uma ca te go ria me nos pri vi le gi a da den tro de uma
mes ma ins ti tu i ção. O Se na do, a exem plo de ou tras
épo cas, cor ri giu e atu a li zou tam bém di ver sos va lo res. 

Por tan to, de cla ro o meu voto ple na men te, com
toda a con vic ção e a cer te za des ses 15 anos em que
es ti ve na que la ins ti tu i ção. 

O meu voto, Sr. Pre si den te, é re al men te fa vo rá -
vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Sér gio Ma cha do.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje es ta mos vo-
tan do um pro je to im por tan te.

A Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos
tem um pa pel fun da men tal na vida dos bra si le i ros. É
ela que pro mo ve a co mu ni ca ção, que leva aos mais
dis tan tes rin cões de nos so ter ri tó rio aque la in for ma -
ção, aque la car ta es pe ra da, leva a ci vi li za ção para
mu i tos lu ga res. Assim, os fun ci o ná ri os dos Cor re i os
têm um pa pel mu i to im por tan te no de sen vol vi men to
de nos so País.

Não faz sen ti do, den tro de uma mes ma ca te go -
ria, não ha ver o tra ta men to iso nô mi co que a Cons ti tu i -
ção as se gu ra. Não po dem exis tir fun ci o ná ri os da ati-
va, bem como apo sen ta dos, de pri me i ra e se gun da
clas se. Essa lei visa exa ta men te a con ser tar essa in-
jus ti ça. Ten do em vis ta o tra ba lho que os fun ci o ná ri os
dos Cor re i os fa zem para to dos nós, bra si le i ros, e para
cor ri gir essa in jus ti ça, voto fa vo ra vel men te a esse
pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos en-
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ca mi nhan do, pela Li de ran ça da Opo si ção, em nome
do Se na dor Edu ar do Su plicy e de to dos os que fa zem
par te do Blo co da Opo si ção, no sen ti do de apre sen tar 
o nos so voto fa vo rá vel à ma té ria. Evi den te men te, a
im por tân cia dos ser vi ços dos Cor re i os já foi am pla -
men te di vul ga da na Casa. To dos sa be mos, es pe ci al -
men te nós, que, em nos sas in fân ci as, mo ra mos no in-
te ri or, em tem pos com ple ta men te di fe ren tes, e mes-
mo hoje, com a Inter net, da im por tân cia gi gan tes ca
dos ser vi ços dos Cor re i os, que, sem dú vi da, su pe ram 
dis tân ci as e di mi nu em sa u da des, não é, Se na do ra
Mar lu ce Pin to? 

Tra ta-se de um ser vi ço ma ra vi lho so. Sem pre ve-
mos as pes so as tra ba lhan do com efi cá cia, agi li da de,
com gi gan tes ca boa von ta de. Às ve zes, o en de re ço
está er ra do, o car te i ro vai lá, ten ta ver onde é; às ve-
zes, vol ta uma cor res pon dên cia, e as pes so as ten tam 
de al gu ma for ma re sol ver. Enfim, sem dú vi da al gu ma, 
o ser vi ço dos Cor re i os tem sido uma ex pe riên cia be-
lís si ma, ma ra vi lho sa.

Esta Casa fez um de ba te so bre a cons ti tu ci o na -
li da de da ma té ria, em fun ção de o pro je to não ter vin-
do do Exe cu ti vo. Qu es ti o nou-se in clu si ve um pos sí vel
veto pre si den ci al. De for ma que é ex tre ma men te im-
por tan te que essa ma té ria seja apro va da com gran de
ma i o ria para, de al gu ma for ma, sen si bi li zar o Pre si -
den te da Re pú bli ca a não as su mir qual quer ar gu men -
to su pos ta men te ile ga lis ta para im pe dir a cor re ção
que es ta mos apro van do aqui.

Sei que exis tem pro ble mas gi gan tes cos na Pre-
vi dên cia, mas eles não fo ram mo ti va dos pe los fun ci o -
ná ri os dos Cor re i os ou por uma cor re ção a ser fe i ta
com essa lei. Sa be mos da exis tên cia de pro ble mas
gra vís si mos ocor ri dos em fun ção de des vi os de re-
cur sos da Pre vi dên cia, da au sên cia de me ca nis mos
para mo ni to rar o ca i xa da Pre vi dên cia So ci al do País.
E o que es ta mos fa zen do hoje é sim ples men te cum-
prir o dis pos to na Lei nº 8.529, de 1992, que ga ran tiu
a com ple men ta ção da apo sen ta do ria paga pelo re gi -
me ge ral da Pre vi dên cia So ci al aos ser vi do res da
Empre sa de Cor re i os e Te lé gra fos in te gra dos aos
qua dros da em pre sa, como for ma de com pen sar as
per das dos ser vi do res que eram in te gran tes do re gi -
me es ta tu tá rio e fo ram apo sen ta dos pelo re gi me ge-
ral, atu al men te ge ri do pelo INSS. Em de cor rên cia da
op ção pelo re gi me da CLT, es ten de ram-se es ses be-
ne fí ci os aos ser vi do res ce le tis tas, in de pen den te men -
te do re gi me ju rí di co de sua ad mis são. 

Te mos ain da mu i tas dí vi das com os Cor re i os.
Cla ro que o Se na do fez um es for ço in clu si ve para pa-
ra li sar um pro je to que tra mi ta va na Casa e que ago ra
está, de al gu ma for ma, dor mi tan do sa u da vel men te

em al gu ma ga ve ta, pro je to que cla ra men te apon ta va
para a pri va ti za ção do se tor. Te mos dí vi das tam bém
com os que fo ram de mi ti dos ile gal men te pela em pre -
sa, em fun ção de suas ati vi da des sin di ca is, e que,
mes mo anis ti a dos, ain da não fo ram re ad mi ti dos, o
que sem dú vi da é uma obri ga ção tam bém nos sa, do
Con gres so Na ci o nal. 

Por tan to, é de fun da men tal im por tân cia que a
cor re ção que es ta mos fa zen do, à luz da le gis la ção vi-
gen te, seja mu i to mais do que a pre mi a ção àque les
que sem pre agi ram com efi cá cia no dia-a-dia do tra-
ba lho, mas que seja sim ples men te o que es ta mos fa-
zen do: re for man do a lei para vi a bi li zar a ju ri di ci da de e
le ga li da de de um pro ces so de que to dos já tí nha mos
co nhe ci men to.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, de po is te rei o ma i or pra zer de con-
ce der a pa la vra a V. Exª, mas ago ra es ta mos em pro-
ces so de en ca mi nha men to de vo ta ção.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Nes te mo men to de en ca mi nha men to de vo ta ção, to-
dos sa be mos que não é pos sí vel fa zer apar tes, mas,
como o Se na dor Edu ar do Su plicy es ta va em uma li-
ga ção ex tre ma men te im por tan te, re sol ven do ques-
tões nos sas, ima gi nou que es ti vés se mos no pro ces -
so de dis cus são. S. Exª, como nos so que ri do e com-
pe ten te Lí der, sabe que não é pos sí vel o apar te no
pro ces so de en ca mi nha men to de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Na bor Jú ni or, para en ca -
mi nhar.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, em bo ra o Se na dor Gil vam Bor ges, no exer-
cí cio even tu al da Li de ran ça do PMDB, já te nha ma ni -
fes ta do-se fa vo ra vel men te à apro va ção des te pro je to, 
eu não po de ria de i xar tam bém de fazê-lo, ten do em
vis ta que na vo ta ção an te ri or já ha via sido fa vo rá vel a
esse jus to ple i to dos fun ci o ná ri os da Empre sa Bra si -
le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos.

Como já foi dito aqui por al guns co le gas que me
an te ce de ram, os fun ci o ná ri os dos Cor re i os e a pró-
pria ins ti tu i ção pres tam ser vi ço de al can ce so ci al da
ma i or im por tân cia para to dos nós bra si le i ros, des de
os que mo ram nos gran des cen tros ur ba nos, nas pe-
que nas ci da des, até aque les que es tão nos re can tos
mais re mo tos do ter ri tó rio na ci o nal. 

Ve jam bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, no meu Esta do, o Acre, há mu i tos anos, quan do
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eu ain da era ado les cen te, já ha via um fun ci o ná rio dos
Cor re i os que, em uma pe que na ca noa, su bia o rio
para le var as cor res pon dên ci as a to dos os se rin ga is,
e ha via ou tro ser vi dor que fa zia li ga ção en tre o meu
Mu ni cí pio de Ta ra u a cá e o Mu ni cí pio de Fe i jó, fa zen -
do o per cur so a pé, du ran te mais de vin te e qua tro ho-
ras, por que ain da não ha via es tra das na que la épo ca.
Era o que cha má va mos de “va ra dou ro” – con for me
bem sabe o Se na dor Gil ber to Mes tri nho –, le van do as
cor res pon dên ci as de um mu ni cí pio a ou tro.

Hoje, os Cor re i os es tão mu i to mais mo der ni za -
dos. E me re cor do, a pro pó si to, de um fato que acon-
te ceu há mais ou me nos 30 anos, quan do fui ao Rio
de Ja ne i ro sub me ter-me a exa mes de sa ú de, com o
re no ma do mé di co cha ma do Rui Go i a no, que me per-
gun tou como era o Acre. Então, eu lhe dis se que lá
tudo era dis tan te, tudo era di fí cil, que um avião de mo -
ra va três dias do Rio de Ja ne i ro ao Acre, por que na-
que la épo ca ain da não ha via avião a jato. E ele me
per gun tou como fun ci o na va o ser vi ço de cor re i os. Eu
dis se que fun ci o na va pre ca ri a men te, de vi do às dis-
tân ci as, e que as pes so as não acre di ta vam mu i to no
ser vi ço. E ele me con tou um fato – eu era De pu ta do
Esta du al na épo ca – que, cer ta vez, quan do es ta va na
Ingla ter ra, para tes tar a efi ciên cia do ser vi ço de cor re -
i os da que le País, fez um bi lhe te para a sua mu lher
que ha via fi ca do no Rio de Ja ne i ro, co lo cou-o em um
en ve lo pe e jo gou-o pela ja ne la do ho tel. Pas sou um
ci da dão, viu aque le en ve lo pe no chão e co lo cou no
bol so. Qu an do che gou ao Bra sil, sou be que sua mu-
lher ha via re ce bi do o re fe ri do bi lhe te – e ele nem se-
quer ha via se la do o en ve lo pe. 

Hoje isso já acon te ce no Bra sil. A Empre sa Bra-
si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos é uma re par ti ção
exem plar. Me lho rou con si de ra vel men te. O ser vi ço de
SEDEX é des pa cha do num dia e che ga no dia se-
guin te.

Por to das es sas ra zões, es ses fun ci o ná ri os me-
re cem o re pa ro que o pro je to pro cu ra fa zer, por que
es tão se apo sen tan do com pre ju í zo dos seus ven ci -
men tos. Qu e ro ma ni fes tar-me fa vo ra vel men te à apro-
va ção do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, duas em pre sas têm a una ni mi da de do res pe i to 
na ci o nal. Uma é a Embra pa, que faz a pes qui sa agro-
pe cuá ria –  e V. Exª pelo Esta do que re pre sen ta sabe
da im por tân cia des sa em pre sa para o de sen vol vi -
men to agrí co la na ci o nal. A ou tra una ni mi da de é exa-
ta men te os Cor re i os, cuja efi ciên cia e mo der ni da de

que to dos nós ad mi ra mos. Quem faz a efi ciên cia são
seus fun ci o ná ri os. Por isso, es ta mos aqui cor ri gin do
uma in jus ti ça his tó ri ca.

Enca mi nho fa vo ra vel men te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, se rei bre ve, para ma ni fes tar igual men te como
una ni me men te o faz o Se na do da Re pú bli ca nes ta
ma nhã de quin ta-fe i ra, e so bre tu do para can tar a mi-
nha ter ra onde há re pre sen tan tes de to dos os Esta-
dos. Hoje o Se na do cor ri ge uma in jus ti ça que vem de
lon ge.

Lem brá va mos ago ra aqui com o ex-Se na dor
Ma u ro Be ne vi des, ex-Pre si den te do Con gres so Na ci -
o nal, que ain da em 1992 der ru bá va mos um veto do
en tão Pre si den te que cor ta va esse be ne fí cio para os
apo sen ta dos. Os apo sen ta dos, des de 1982, ti ve ram a
eles es ten di do este be ne fí cio. No en tan to, os de ma is
ce le tis tas, que pres tam um ser vi ço de igual qua li da -
de, por um prin cí pio de iso no mia e ele men tar de tra ta -
men to igual para quem pres ta a mes ma qua li da de la-
bo ral, não po de re mos fa zer ou tra co i sa se não aqui
nos en ga jar mos à apro va ção ur gen te des se pro je to. 

Lem bro ain da que, quan do pas sou na Câ ma ra,
mais uma vez este ve lho ami go que aqui está pre sen -
te, o De pu ta do an tes Se na dor Ma u ro Be ne vi des, te le -
fo na va-me para que eu me en ga jas se na apro va ção
des se pro je to. 

Mas devo di zer, Sr. Pre si den te, para en cer rar,
que os Cor re i os são uma em pre sa exem plar no mun-
do; não o é ape nas no Bra sil. Os Cor re i os – em pre sa
tão an ti ga quan to a pri me i ra Cons ti tu i ção da Re pú bli -
ca – uti li zam tec no lo gia de pon ta na trans mis são das
men sa gens com a pre ser va ção do si gi lo e da in ti mi -
da de das pes so as. A car ta que leva os an se i os, as an-
gús ti as, as es pe ran ças dos ci da dãos en con tra no car-
te i ro, fi gu ra mais sin ge la e sim ples dos Cor re i os, a efi-
ciên cia, de vo ção, fé e es pe ran ça na ci da da nia. 

Te nho que pa ra be ni zar os Cor re i os, hoje um
sím bo lo nes te País e que se ves te de ama re lo, como
ama re lo e ver de é a Na ção bra si le i ra.

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

pa la vra a Se na do ra Mar lu ce Pin to.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para en-

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, ou tros Se na do res do meu Par ti do, o
PMDB, já se pro nun ci a ram com re la ção à ma té ria,
mas eu, como re pre sen tan te de Ro ra i ma, um dos
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Esta dos mais dis tan tes do po der cen tral, não po de ria
de i xar de dar aqui o meu tes te mu nho so bre a efi ciên -
cia e a com pe tên cia dos fun ci o ná ri os dos Cor re i os lá
no meu Esta do. 

Hoje es ta mos re al men te cor ri gin do uma dis tor -
ção, cor re ção essa que já de ve ria ter sido fe i ta há
bas tan te tem po. É uma in jus ti ça que se faz hoje para
com os an ti gos fun ci o ná ri os do ex-De par ta men to dos
Cor re i os e Te lé gra fos. 

Nós aqui do Con gres so Na ci o nal men sal men te ex-
pe di mos mi lha res e mi lha res de cor res pon dên ci as pe los
Cor re i os para os nos sos Esta dos. Por tan to, nin guém me-
lhor do que nós pode dar tes te mu nho da efi ciên cia des sa 
gran de em pre sa que hoje são os Cor re i os. 

E isso gra ças a seus fun ci o ná ri os de di ca dos
que, mes mo nas lo ca li da des mais lon gín quas, como
é o caso do meu Esta do, na re gião ri be i ri nha, en tre -
gam as cor res pon dên ci as. 

Então, eu não po de ria me fur tar do pra zer de,
nes ta hora, de i xar re gis tra do o meu voto de lou vor a
es ses fun ci o ná ri os, di zen do que, com mu i ta hon ra,
voto fa vo ra vel men te ao pro je to. 

Te nho cer te za de que o Pre si den te da Re pú bli -
ca san ci o na rá essa lei, por que, as sim, Sua Exce lên -
cia fará jus ti ça so ci al, como vem fa zen do no de cor rer
da sua ad mi nis tra ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, de se jo tam bém ma ni fes tar meu res-
pe i to, con si de ra ção – as sim como a eles pres tar mi-
nha so li da ri e da de – por to dos os tra ba lha do res da
Empre sa de Cor re i os e Te lé gra fos, que tan to têm dig-
ni fi ca do essa em pre sa pú bli ca bra si le i ra.

A Se na do ra He lo í sa He le na já fez as con si de ra -
ções so bre o apo io que es ta mos dan do a essa pro po -
si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, ma ni fes to tam bém meu apo io àque les a
que se fará jus ti ça, cor ri gin do uma gran de in jus ti ça
em re la ção à apo sen ta do ria. 

Os Cor re i os tal vez se jam a em pre sa que tem a
ma i or in ti mi da de com a Na ção bra si le i ra. O povo bra-
si le i ro tem ca ri nho para com aque les que tra ba lham
nos Cor re i os, aque le que en tre ga a car ta, aque le que
fica no pos to adi an ta do. 

Pa ra be ni zo to dos os fun ci o ná ri os dos Cor re i os.
Em nome da so ci e da de bra si le i ra, obri ga do pelo seu
ca ri nho, pela sua di li gên cia, pelo exem plo de em pre -
sa for ma da por quem nela tra ba lha.

Nes te mo men to, es ta mos cor ri gin do suas apo-
sen ta do ri as, mos tran do que nós, Par la men ta res, re-
co nhe ce mos o gran de tra ba lho que fi ze ram por toda a
Na ção bra si le i ra, de i xan do um exem plo para que
essa con ti nue sen do uma das mais res pe i ta das do
Bra sil.

Mu i to obri ga do pelo tra ba lho dos Cor re i os.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi-
ran da, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa 
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa rei ape nas um
bre ve re gis tro. Vá ri os co le gas já fi ze ram to das as con-
si de ra ções a res pe i to des sas con quis tas. 

Há algo que eu gos ta ria de en fa ti zar: a mo bi li za -
ção dos fun ci o ná ri os dos Cor re i os – é in ve já vel! Du-
ran te mu i tos me ses, en con trei es sas pes so as nos
cor re do res e, em to das as opor tu ni da des, elas nos
abor da vam pe din do em fa vor des sa ma té ria. Te nho
cer te za de que essa una ni mi da de que te mos hoje
ocor re de vi do a essa luta e a essa mo bi li za ção. 

Até por al gu mas in com pre en sões, tal vez por
não ter a cla re za da im por tân cia e da jus ti ça da sua
apro va ção, essa ma té ria, vá ri as ve zes, por al gum tipo
de en ca mi nha men to, so freu al gu ma ação pro te la tó -
ria. Advo gá va mos que a ma té ria não pre ci sa ria vol tar
à CCJ, por que já ti nha pas sa do pela CCJ da Câ ma ra
dos De pu ta dos. Mas ha via re que ri men tos en ca mi -
nhan do a ma té ria para a CCJ. No ple ná rio, tam bém,
hou ve uma ten ta ti va de pro te lar a aná li se do pro je to,
só que con se gui mos – to dos aque les Srs. Se na do res
que se em pe nha ram – re ver ter a si tu a ção, e gra ças,
so bre tu do, à mo bi li za ção que foi fe i ta aqui pe los fun ci -
o ná ri os. 

Qu e ro res sal tar a una ni mi da de em fa vor da ma-
té ria e dar o cré di to para quem a cons tru iu: os fun ci o -
ná ri os dos Cor re i os. Du ran te mu i to tem po, de for ma
per sis ten te, atra vés de suas li de ran ças, pro cu ra vam
os lí de res, e os Srs. Se na do res de to dos os par ti dos.
Fa zi am igual àque la vi ú va que in co mo da va o Juiz e;
de tan to pe dir, con se gui ram, por una ni mi da de, que
to das as pes so as es te jam aqui vo tan do, no mes mo
som, na mes ma mú si ca e me lo dia, a pro pos ta dos
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nos sos va lo ro sos e guer re i ros com pa nhe i ros dos
Cor re i os.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no do min go, dia 5
de maio úl ti mo, no meu Mu ni cí pio, San to Anto nio do
Le ver ger, lá na pe que na Co mu ni da de de Mi mo so,
hou ve uma ho me na gem ao Pa tro no das Co mu ni ca -
ções, Ma re chal Cân di do da Sil va Ron don. Se es ti ves -
se vivo, es ta ria com ple tan do, na que le dia, 5 de maio,
137 anos. Esta mos pre sen tes nes ta ses são para dar
apo io aos Cor re i os e Te lé gra fos que, sem dú vi da,
nas ceu do ti ro cí nio da que le nos so con ter râ neo
mato-gros sen se.

Por tan to, com es sas mi nhas bre ves pa la vras,
ho me na ge io hoje o Ma re chal Cân di do da Sil va Ron-
don, que tam bém nas ceu na ter ra do Pre si den te do
Se na do Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet, e voto a fa-
vor des ta ma té ria.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe -
i ro, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRSIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i -
to obri ga do, Sr. Pre si den te. Ape nas para re gis trar
tam bém o nos so voto fa vo rá vel a esta ma té ria. Mas,
so bre tu do sa li en tan do o fato de que aqui se tra ta de
uma de ci são jus ta. Jus ta por que es ses ser vi do res
não fo ram con tem pla dos por uma lei an te ri or, uma lei
de 1992, que foi obra do pró prio Con gres so Na ci o nal,
de po is de um veto do en tão Pre si den te da Re pú bli ca,
Fer nan do Col lor. De po is da que la si tu a ção, não hou ve 
para al guns ser vi do res o apro ve i ta men to das van ta -
gens ofe re ci das aos de ma is ser vi do res dos Cor re i os
e Te lé gra fos.

Por ques tões ab so lu ta men te ale a tó ri as, inex pli cá -
ve is, sem ne nhu ma base ju rí di ca, sem ne nhu ma ra zão
fun da men ta da e ló gi ca, vá ri os fun ci o ná ri os, tal vez não
mu i tos, con tan do a to ta li da de dos ser vi do res de em pre -
sas es ta ta is no Bra sil, um nú me ro ra zoá vel não foi con-
tem plan do, não foi abri ga do pelo sis te ma com ple men -
tar de apo sen ta do ria pre vis to na lei de 1992.

Qu e ro res sal tar aqui que se tra ta, por tan to, da
re pa ra ção de uma fa lha, de uma la cu na do pró prio
Con gres so Na ci o nal, que está re ven do uma fa lha,
uma bre cha que de i xou na lei e, por tan to, ago ra, está

dan do a to dos os ser vi do res, in te gra dos até 1976, in-
de pen den te men te da for ma ju rí di ca, a com ple men ta -
ção de apo sen ta do ria. 

E cha mo a aten ção para o fato de que não é
para to dos os ser vi do res dos Cor re i os, mas ape nas
para aque les que in gres sa ram até 1976. Isso re sul ta,
tam bém, em um nú me ro re du zi do de be ne fi ci a dos,
com ba i xo cus to para o Te sou ro Na ci o nal. Por tan to,
tem ba i xo cus to, é li mi ta do, é uma re pa ra ção de uma
in jus ti ça; tra ta-se, sem dú vi da ne nhu ma, de um di re i to 
que es ses fun ci o ná ri os ad qui ri ram pela sua lon ge vi -
da de, pela pres ta ção de ser vi ço e, so bre tu do, pela
igual da de de con di ções ju rí di cas com ou tros fun ci o -
ná ri os em car re i ras cor re la tas.

De modo que o voto fa vo rá vel, Sr. Pre si den te, é
por uma ques tão de jus ti ça e até um ato de mea-cul pa 
nos so, do Con gres so Na ci o nal. Falo par ti cu lar men te
da que les que, como eu, es ta vam no Con gres so em
92, fi ze mos uma lei ten tan do fa vo re cer os fun ci o ná ri -
os; essa lei foi ve ta da pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
de po is, o veto foi der ru ba do aqui; fi ze mos um gran de
em pe nho em fa vor dos fun ci o ná ri os mas não vi mos,
não en xer ga mos, não di vi sa mos essa pe que na bre-
cha, essa pe que na la cu na, essa fa lha que aca bou
pre ju di can do al guns. Ago ra, es ta mos cor ri gin do essa
fa lha, pre en chen do essa la cu na, de modo que es ta -
mos ten tan do, Sr. Pre si den te, fa zer jus ti ça.

Obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (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, ini cio a mi nha fala
ci tan do uma das cláu su las pé tre as da nos sa Cons ti -
tu i ção, aliás, uma das mais be las le tras es cri tas na
nos sa Cons ti tu i ção, que é o tra ta men to de si gual para
os de si gua is, para igua lá-los.

Qu e ro logo es cla re cer que não es tou, de ma ne i ra
al gu ma, con si de ran do os tra ba lha do res re gi dos pela
CLT di fe ren tes dos tra ba lha do res es ta tu tá ri os dos Cor-
re i os. Não pen so des sa for ma, até por que o tra ba lho é
igual, de ven do, por tan to, a va lo ri za ção ser igual.

Cito esse dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
re pre sen ta exa ta men te aqui lo que de mais no bre há na
alma do bra si le i ro, o sen ti men to de fra ter ni da de, de so li -
da ri e da de, de jus ti ça so ci al e de bra si li da de. Então,
quan do a nos sa Cons ti tu i ção men ci o na que aos de si -
gua is deve ser dado tra ta men to de si gual, para igua-
lá-los, isso é de uma pro fun di da de imen sa, re me ten -
do-nos exa ta men te a pen sar na que les que es tão re-
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ce ben do, de al gu ma ma ne i ra, cer ta dis cri mi na ção, o
que des fa vo re ce a sua vida e a de sua fa mí lia.

Sr. Pre si den te, ci tei esse tre cho da Cons ti tu i ção, 
que con si de ro sim bó li co e exem plar, para di zer que o
que está acon te cen do hoje com os tra ba lha do res ce-
le tis tas dos Cor re i os é uma ofen sa a essa cláu su la
pé trea. Embo ra a Cons ti tu i ção man de tra tar os de si -
gua is de si gual men te, para igua lá-los, os tra ba lha do -
res dos Cor re i os es tão re ce ben do, hoje, exa ta men te
um tra ta men to de si gual en tre igua is. Ou não são igua-
is es ta tu tá ri os e ce le tis tas no de sem pe nho de seus
tra ba lhos? Então, é uma ofen sa gra ve a esse pre ce i to
cons ti tu ci o nal re ves ti do de gran de sen ti men to hu ma -
ni tá rio. Por isso, es ta mos to dos aqui ir ma na dos na
luta e no pro pó si to de ga ran tir tra ta men to igual para
os igua is.

Ve jam que a nos sa Cons ti tu i ção só ad mi te tra ta -
men to de si gual para os de si gua is e com o ob je ti vo
cla ro de igua lá-los. E aqui, os tra ba lha do res dos Cor-
re i os – igua is, por tan to – es tão re ce ben do tra ta men to
de si gual.

Nes te mo men to, di ri jo-me ao Pre si den te da Re-
pú bli ca, por que sin to que há um te mor, uma cer ta
apre en são do Ple ná rio, e mu i tos acre di tam que Sua
Exce lên cia pos sa ve tar essa pro pos ta, por não ser de
ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo. Faço, pois, um ape lo ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, até para di-
zer-lhe que não se go ver na ape nas com a ra zão.
Quem go ver na ape nas com a ra zão erra. Não se pode
tam bém go ver nar so men te com a emo ção. Já se diz
que o amor é cego. Então, po der-se-ia di zer tam bém
que o sen ti men to é cego. No en tan to, quem go ver na
ape nas com a ra zão o faz de for ma ca o lha, e não po-
de mos ace i tar que um Pre si den te ad mi ta uma for ma
ca o lha de go ver nar. Não pen so isso do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, em bo ra seja Opo si ção
ao Go ver no. Espe ro que, nes te caso, Sua Exce lên cia
alie ra zão e emo ção.

A ra zão é ne ces sá ria, a fim de evi tar qual quer
pro ble ma no or ça men to do INSS. É pre ci so que um
Pre si den te se pre o cu pe com isso, como nós, Par la -
men ta res, tam bém nos pre o cu pa mos, mas a emo ção
e o sen ti men to tam bém são ne ces sá ri os para ga ran tir 
exa ta men te que aos igua is se dê tra ta men to igual.

Sr. Pre si den te, é isso que es pe ra mos do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so: um com por ta -
men to de gran di o si da de, de ge ne ro si da de, e que Sua
Exce lên cia pos sa san ci o nar, por tan to, a pre sen te lei.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, eu gos ta ria
de lem brar o que dis se há pou cos ins tan tes o Se na -
dor Jo nas Pi nhe i ro a res pe i to do gran de ba lu ar te Ma-
re chal Cân di do Ron don. Não po de ria de i xar de fa lar
em nome do Esta do de Ron dô nia, por que o Ma re chal
Ron don le vou 35 anos para che gar de Cu i a bá até
Por to Ve lho, ins ta lan do o te lé gra fo. Nes sa oca sião,
co me ça va-se a usar o rá dio como meio de co mu ni ca -
ção.

Então, após a luta des se in can sá vel bra si le i ro, a
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos é mu i to
bem ace i ta hoje, em fun ção de sua gran de efi ciên cia.
Re gis tro, por tan to, o meu voto fa vo rá vel a es ses fun-
ci o ná ri os que tão bem sa bem re pre sen tar essa em-
pre sa no Bra sil.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Peço a
pa la vra para en ca mi nhar, no bre Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou ins-
cre ver V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon.

Con ce do a pa la vra, como úl ti mo ora dor, ao Lí-
der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ca bem à Li-
de ran ça par la men tar cer tos pon tos de ex tre ma di fi -
cul da de, como, por exem plo, a po si ção so li tá ria di an te 
de pro je tos que têm, no seu bojo, con tra di ções a en-
vol ver os as pec tos hu ma no e ju rí di co do mes mo e, ao
mes mo tem po, so bre tu do, a con se qüên cia eco nô mi -
ca. A Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha con tra ri a -
men te a este pro je to e é a voz dis cor dan te no dia de
hoje, fun da men ta da em te mas que vou enu me rar,
para o qual peço a aten ção de to dos, pois ba se i am-se 
em fun da men tos ju rí di cos e eco nô mi cos.

Sr. Pre si den te, quan to ao mé ri to, este pro je to
fere o prin cí pio da igual da de, na me di da em que dá
tra ta men to de si gual a igua is e igua la de si gua is. A
nos sa Lei Ma i or pre vê es sen ci al men te dois re gi mes
pre vi den ciá ri os, or ga ni za dos pelo Po der Pú bli co: o
pri me i ro é o Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al,
des ti na do aos em pre ga dos de en ti da des de di re i to
pri va do, re gi dos pela le gis la ção tra ba lhis ta – os tra ba -
lha do res; e o se gun do, o Re gi me dos Ser vi do res Pú-
bli cos, co ro lá rio da con di ção es ta tu tá ria efe ti va.

Não é pos sí vel con ce der o re gi me de pre vi dên -
cia es ta tu tá ria àque les re gi dos pela le gis la ção tra ba -
lhis ta, sem aten tar con tra o prin cí pio da iso no mia.

Digo, en tre pa rên te sis, que so men te o peso da
Pre vi dên cia So ci al no Bra sil de hoje, no Re gi me dos
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Ser vi do res Pú bli cos, é da or dem de R$11 bi lhões
anu a is. É a cha ma da dí vi da da Pre vi dên cia, um dos
gran des e ter rí ve is pro ble mas des te País.

Não há, por tan to, ade ma is, qual quer ra zão téc-
ni ca, ju rí di ca ou so ci al que jus ti fi que a me di da. Nada
jus ti fi ca a com ple men ta ção, pela União, da apo sen ta -
do ria de tra ba lha do res da ECT, e, se aca ta da a pro po -
si ção, os em pre ga dos da Empre sa de Cor re i os e Te-
lé gra fos, no to can te aos pro ven tos de apo sen ta do ria,
pas sa rão a ter con di ções in ve já ve is, pois re ce be rão a
apo sen ta do ria do INSS, a com ple men ta ção ora pro-
pos ta, re a jus ta da nos mes mos ní ve is do pes so al da
ati va, além dos be ne fí ci os con ce di dos pelo Pos ta les,
fun do de pen são pa tro ci na do pela Empre sa de Cor re -
i os e Te lé gra fos.

Qu an to o am pa ro le gal: nos ter mos art. 61 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, é prer ro ga ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca a ini ci a ti va para leis que dis po nham so bre
ser vi do res pú bli cos da União, ter ri tó ri os, seu re gi me
ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da de e apo-
sen ta do ria. O pre sen te pro je to cho ca-se, ade ma is,
com o dis pos to no art. 195, §5º da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, que es ta be le ce que ne nhum be ne fí cio ou ser vi ço
da se gu ri da de so ci al po de rá ser cri a do, ma jo ra do ou
es ten di do sem a cor res pon den te fon te de cus te io to-
tal. Afron ta, ain da, a Cons ti tu i ção Fe de ral na me di da
em que ins ti tui tra ta men to di fe ren ci a do a uma ca te go -
ria de tra ba lha do res – hon ra dos e sé ri os, é cer to, de-
di ca dos, é cer to –, em de tri men to dos de ma is em
con di ções se me lhan tes em ra zão uni ca men te da ori-
gem do em pre ga dor. Con tra ria ain da o dis pos to no
§1º do art. 173 da Cons ti tu i ção Fe de ral que de ter mi na 
que a em pre sa pú bli ca, a so ci e da de de eco no mia
mis ta e ou tras en ti da des que ex plo rem ati vi da de eco-
nô mi ca su je i tam-se ao re gi me ju rí di co pró prio das
em pre sas pri va das, in clu si ve quan to às obri ga ções
tra ba lhis tas e tri bu tá ri as.

Não é pos sí vel, por tan to, que a lei con ce da a
em pre ga dos de uma em pre sa es ta tal van ta gens di-
ver sas das que usu fru em os em pre ga dos das em pre -
sas pri va das, já que to dos de vem ser re gi dos pelo
mes mo re gi me ju rí di co úni co. 

A ma té ria fere, ain da, a Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000 – esse é um dos obs tá cu -
los mais gra ves à sua apro va ção –, a Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal. No art. 17 e pa rá gra fos, essa lei es-
ta be le ce que os atos que cri a rem ou au men ta rem
des pe sa per ma nen te de ve rão de mons trar a ori gem
dos re cur sos, tam bém per ma nen tes, para o seu cus-
te io. E fere ain da o dis pos to no art. 24 da Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal ao pro por a ex ten são do be ne fí -

cio, no âm bi to da se gu ri da de so ci al, sem a in di ca ção
da fon te de cus te io to tal. 

Pas so, ago ra, ra pi da men te, para con clu ir, a ana-
li sar os as pec tos or ça men tá ri os e fi nan ce i ros, lem-
bran do que a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal é uma
das gran des do a ções des te Par la men to ao país, uma
lei que, se res pe i ta da e cum pri da nos pla nos es ta du -
al, fe de ral e mu ni ci pal, aca ba rá com o dé fi cit crô ni co,
com a dí vi da per ma nen te da União, ela, sim, a gran de 
res pon sá vel por si tu a ções anô ma las e in jus tas como
as vi vi das pelo gru po que, ago ra, será ou se ria aqui-
nho a do com a apro va ção des te pro je to.

Qu an to aos as pec tos or ça men tá ri os e fis ca is,
ela se cho ca com o que de ter mi na o art. 169 da Cons-
ti tu i ção, que veda a con ces são de van ta gens a ser vi -
do res da Admi nis tra ção Di re ta ou Indi re ta à con ta do
Te sou ro Na ci o nal sem pré via do ta ção or ça men tá ria
su fi ci en te para aten der às des pe sas dela de cor ren -
tes.

Se san ci o na do o pro je to, ha ve rá con se qüên ci as 
vul to sas, ten do em vis ta que, à se me lhan ça des se
ple i to, ou tros po de rão ser apre sen ta dos, haja vis ta a
quan ti da de de ins ti tu i ções que de têm a mes ma con di -
ção da ECT, de acor do com as re gras e dis ci pli nas im-
pos tas na Lei nº 6.184, de 1974. A sua apro va ção ca-
u sa ria pres são no or ça men to do Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia e Assis tên cia So ci al, exi gin do que o ór gão re-
pro gra mas se os gas tos com as ações pri o ri tá ri as. A
apro va ção de nor ma ti vo, nos ter mos ora pro pos tos,
vi ria tra zer pe sa dos ônus ao Te sou ro Na ci o nal, uma
vez que en se ja ria a am pli a ção de be ne fí ci os a tra ba -
lha do res con tra ta dos, in de pen den te men te do re gi me
ju rí di co e da data da ad mis são, quer ati vos ou ina ti -
vos.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal im põe que a
ges tão da Pre vi dên cia So ci al de ve rá pa u tar-se pelo
pla ne ja men to e pre vi si bi li da de das re ce i tas e des pe -
sas, no equi lí brio en tre re ce i tas e des pe sas, na trans-
pa rên cia dos seus re gis tros, na pre ven ção de ris cos e
cor re ção de des vi os ca pa zes de afe tar o equi lí brio
das con tas e no ca rá ter con tri bu ti vo do re gi me, com
equi lí brio fi nan ce i ro e atu a ri al. 

Além dis so, se rão con si de ra das não au to ri za -
das, ir re gu la res e le si vas ao pa tri mô nio pú bli co a ge-
ra ção de des pe sa ou a as sun ção de obri ga ção que
não aten dam aos prin cí pi os de pre vi si bi li da de a se-
rem ob ser va dos na ela bo ra ção da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as, den tre os qua is es tão a fi xa ção de li-
mi tes e con di ções para a ex pan são das des pe sas
obri ga tó ri as de ca rá ter con ti nu a do.

Aqui es tão, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res, ar-
gu men tos com base na lei. É fá cil para uma casa po lí -
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ti ca ser le ni en te e com pre en der, efe ti va men te, a si tu -
a ção de vida de mu i tas pes so as e, ao mes mo tem po,
pode ser ex tre ma men te di fí cil exer cer aqui o mi nis té -
rio da lu ci dez e da fran que za. Apren di com Má rio Co-
vas, em bo ra já o sou bes se, mas for ta le ci, que é me-
lhor um não sin ce ro do que um sim que não se pode
cum prir. Se ama nhã o Go ver no, pe las ra zões aqui ex-
pos tas, veta essa ma té ria, esse so nho aca len ta do por
mu i tos, car re ga do de jus ti ça, é um so nho que pode se
es bo ro ar. 

Por tan to, cre io de meu de ver, ar ros tan do com a
di fi cul da de até po lí ti ca que isso re pre sen ta, tra zer à
Casa es ses es cla re ci men tos e anun ci ar que a po si -
ção do Go ver no é con trá ria à apro va ção da ma té ria,
em bo ra não seja ques tão fe cha da em sua Ban ca da
nem a Ban ca da do Go ver no nes ta Casa to ma rá qual-
quer pro vi dên cia pro te la tó ria, como a so li ci ta ção de
ve ri fi ca ção de quo rum e ou tras me di das des sa na tu -
re za, que po de ri am re tar dar o pro ces so, já que a von-
ta de da Casa exer cer-se-á tan to hoje como em qual-
quer ou tro dia.

São ra zões le va das pela se ri e da de com que
bus ca mos esse de sem pe nho, com a fran que za e com
a le al da de que cabe não ape nas ao Lí der do Go ver no. 
São ra zões que têm base na lei, nos re gu la men tos
em vi gor e so bre tu do no trá gi co dé fi cit da Pre vi dên cia
So ci al que, por si tu a ções como essa, agra va-se a
cada dia. É in jus to que, para cer ca de um mi lhão e
pou cos fun ci o ná ri os pú bli cos apo sen ta dos, se gas te
mu i to mais do que se gas ta em apo sen ta do ria a mi-
lhões de tra ba lha do res do se tor pri va do – es ses tam-
bém, e igual men te, per ma nen te men te in jus ti ça dos,
per ma nen te men te aban do na dos pelo nos so sis te ma
pre vi den ciá rio.

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

a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar, por
ces são do Se na dor Pe dro Si mon. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mes mo
por ces são, há que se obe de cer a or dem. A Se na do ra
Emi lia Fer nan des de mons trou ser in can sá vel de fen -
so ra do pro je to, mas já se pro nun ci ou. Se o Se na dor
Pe dro Si mon não qui ser fa lar, fa la rá o Se na dor Ri car -
do San tos.

A SRª. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para en ca mi -
nha men to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -

den te, esta ques tão que nos pa re cia tran qüi la, como
acre di to que será tran qüi la a vo ta ção. Res pe i to mu i to
os ar gu men tos do Lí der do Go ver no, mas sabe S. Exª
que o que ele le van ta de mais im por tan te, que é a au-
to ria do pro je to, que po de ria e de ve ria ser do Pre si -
den te da Re pú bli ca, não é ar gu men to in su pe rá vel,
pois já há de ci são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral no
sen ti do de que o fato de o Con gres so Na ci o nal ter tido
ini ci a ti va pode ser sa na do pela san ção do Pre si den te
da Re pú bli ca.

O Pre si den te da Re pú bli ca não é obri ga do a ve-
tar por que o Con gres so teve a ini ci a ti va. Ele pode ve-
tar, mas se Sua Exce lên cia san ci o nar, a ques tão está
de ci di da. Essa é uma de ci são im por tan te do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral. É im por tan te que se diga isso,
por que du ran te mu i to tem po os Lí de res do Go ver no
di zi am que o Pre si den te gos ta ria de san ci o nar o pro-
je to, mas não po dia; di zi am que ele es ta va im pe di do
por que a Cons ti tu i ção as sim es ta be le cia. De acor do
com a de ci são do Su pre mo, o Pre si den te da Re pú bli -
ca tem to das as con di ções de san ci o nar o pro je to e
po de rá san ci o ná-lo.

O dis cur so do Lí der do Go ver no nos de i xa an te -
ver os ar gu men tos que se ri am usa dos para um veto.
É pro vá vel. Mas, com todo o res pe i to ao Lí der do Go-
ver no, como afir mou a Se na do ra Emi lia Fer nan des,
cre io que ha ve re mos de re je i tar esse veto. A Casa,
como já acon te ceu no pas sa do, re je i ta rá esse veto.

Tra ta-se de uma ques tão que diz de per to àque-
les que eram fun ci o ná ri os até 1976. O que dis se o no-
bre Lí der do Go ver no, que, se gun do a le gis la ção, as
so ci e da des de eco no mia mis ta têm que ser igua is às
en ti da des pri va das, não se apli ca no caso em ques-
tão. Esta mos fa zen do re fe rên cia a pes so as que têm
esse di re i to há mu i tos anos. Como fi cou uma la cu na,
o Con gres so Na ci o nal, ago ra, está re sol ven do essa
la cu na.

Este pro je to foi apro va do por to das as Co mis -
sões na Câ ma ra e no Se na do e, pra ti ca men te apro va -
do por una ni mi da de na Câ ma ra, está em vo ta ção no
Se na do. Um dis cur so con trá rio: Go ver no e opo si ção,
por suas ban ca das, ma ni fes tam-se fa vo ra vel men te. 

Sr. Pre si den te, não pos so de i xar de pres tar a mi-
nha ho me na gem aos Cor re i os do Bra sil. Sou do tem-
po em que tudo que fa zía mos de er ra do na vida, em
ho rá rio, em com pro mis so mar ca do, era cul pa dos
Cor re i os. Di zia-se: “Não re ce beu meu te le gra ma?”
“Não, não re ce bi.” “Mas, como? É cul pa dos Cor re i os.”
“Não re ce beu a mi nha car ta?” “Não, não re ce bi.” “Mas
es ses Cor re i os!...” Re al men te, os ser vi ços de i xa vam
mu i to a de se jar. 
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Co me ça ram a fa lar na pri va ti za ção dos Cor re i -
os. Uma das te ses de fen di das com ên fa se era a pri va -
ti za ção dos Cor re i os. Hoje, ve mos essa em pre sa se
trans for man do na ins ti tu i ção mais com ple ta, mais
per fe i ta, mais res pe i tá vel, mais con fiá vel da his tó ria
des te País. Tan to que uma das ma i o res pro pa gan das
ins ti tu ci o na is que o Go ver no está fa zen do é em cima
dos Cor re i os: Quer man dar? Man de, por que até as
dez ho ras de ama nhã o ci da dão re ce be. 

Re al men te é um tra ba lho emo ci o nan te essa
trans for ma ção, essa mu dan ça fe i ta no ser vi ço de cor-
re i os do Bra sil. Nin guém mais fala em pri va ti zar os
Cor re i os, que é apre sen ta do como exem plo para o
mun do in te i ro. 

Que o Go ver no faça pro pa gan da ins ti tu ci o nal,
eu res pe i to, mas que se re co nhe ça que isso é fe i to
por mi lha res de tra ba lha do res que se de di ca ram, que
se es for ça ram, que ves ti ram a ca mi sa e que de ram
uma de mons tra ção de que este País é sé rio, que as
ins ti tu i ções são sé ri as. Assim como o Ban co do Bra sil
on tem foi um gran de Ban co, e hoje não é, por que não
lhe de ram con fi an ça para con ti nu ar, os Cor re i os, que
eram uma ins ti tu i ção pés si ma, hoje são ex cep ci o na is.

Onde a so ci e da de, onde nós, os po lí ti cos, nos
da mos con ta de que po de mos fa zer, fa ze mos. E o
Cor re i os hoje são o exem plo mais es pe ta cu lar de
quem con fia que este vai ser um gran de país. Se con-
se gui mos com os Cor re i os, ha ve re mos de con se guir
na área so ci al, na área da mo ra dia, numa sé rie de
pro je tos da ma i or im por tân cia e do ma i or sig ni fi ca do
para o Bra sil.

Mas que se re co nhe ça que isso é uma de mons -
tra ção de que o fun ci o ná rio não é um ir res pon sá vel,
não é um boa-vida, não é um ci da dão que está des-
pre o cu pa do, que pre ci sa ria da ri gi dez de uma em pre -
sa pri va da para avan çar. Não! O fun ci o ná rio dos Cor-
re i os mos trou a sua com pe tên cia, a sua ca pa ci da de e
a sua dis po si ção. Nes sas con di ções, cre io que não
po de mos pu nir esse gru po de fun ci o ná ri os que, in clu -
si ve, já teve êxi to na Jus ti ça, é uma ques tão já de fi ni -
da na Jus ti ça bra si le i ra. Qu an do quer, o Go ver no ba i -
xa uma me di da pro vi só ria e, de um dia para o ou tro,
re sol ve uma ques tão, mas quan do não quer, nos
ame a ça com o veto. O Go ver no po dia ter re sol vi do
essa ques tão com uma me di da pro vi só ria. No fi nal da
re u nião, vem com a pers pec ti va de que pode ser ve ta -
do. Pode ser. Um di re i to ab so lu to que o Pre si den te da
Re pú bli ca tem é o de ve tar. Está na Cons ti tu i ção. Qu-
e ren do, pode ve tar. Qu e ren do! Mas não é obri ga do.
Que se es cla re ça que, se ele qui ser san ci o nar, pode
san ci o nar. Que se es cla re ça que, se o Go ver no ve tar,

a imen sa ma i o ria na Câ ma ra e no Se na do re je i ta rá o
veto.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB –  ES.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de
me ma ni fes tar, a des pe i to das pon de ra ções aqui fe i -
tas pelo Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la,
que apre sen tou as ra zões de na tu re za téc ni ca do Go-
ver no Fe de ral, mas teve a sen si bi li da de de de i xar
esta ques tão aber ta para os Par la men ta res da base
go ver nis ta, gos ta ria de me pro nun ci ar fa vo ra vel men te 
ao pro je to de lei, que aten de a mi lha res de ser vi do res
dos Cor re i os no Bra sil, que per mi ti ram trans for mar
essa ins ti tu i ção numa das mais mo der nas ins ti tu i ções 
pú bli cas do País. Ma ni fes tei-me fa vo ra vel men te ao
pro je to na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e re-
for ço o meu voto com o ar gu men to ex ter na do ago ra
há pou co pelo Se na dor Pe dro Si mon, no sen ti do de
que o Po der Ju di ciá rio vem con ce den do ga nho de ca-
u sa aos fun ci o ná ri os dos Cor re i os que re cor rem aos
tri bu na is re gi o na is fe de ra is para as se gu rar os seus
di re i tos. 

O meu voto é fa vo rá vel ao pro je to, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Mo re i ra Men des. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.
O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB –  RN.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, ini ci al men te, eu que ria subs cre ver
as pa la vras do Se na dor Pe dro Si mon so bre os Cor re i -
os do Bra sil, uma ins ti tu i ção da qual hoje to dos os
bra si le i ros nos or gu lha mos. Hou ve tem po em que era
mu i to fá cil atri bu ir aos Cor re i os a res pon sa bi li da de
pela ine fi ciên cia ou pela in ca pa ci da de de to mar ini ci a -
ti vas ou de cum prir com pro mis sos, sem pre se ale gan -
do que a car ta não che ga ra. 

Há uma ve lha his tó ria de um Se na dor do Rio
Gran de do Nor te, Ge or gi no Ave li no, co nhe ci do como
um ho mem mu i to há bil e je i to so, que, en con tran do-se
com um ami go que lhe di ri gi ra uma car ta, que ele pro-
va vel men te re ce beu, mas que não quis, ou não pôde,
ou não sou be, ou não teve con di ções de res pon der, o
ami go lhe per gun tou: “Se na dor, o se nhor não re ce beu 
a mi nha car ta?” Ele res pon deu: “Re ce bi e já res pon -
di”. Na ver da de, como o des ti na tá rio não ha via re ce bi -
do a car ta, era fá cil de di zer que ele res pon de ra, mas
os Cor re i os não a en tre ga ram. 
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Hoje, esse tipo de fa ci li da de pelo me nos essa
ge ra ção de Se na do res não tem. Não po de mos di zer
que man da mos uma car ta para al guém pe los Cor re i -
os, por que, se essa car ta não che gou, é por que re al -
men te não a man da mos.

Con cor do tam bém com o Se na dor Pe dro Si mon
quan do diz que o exem plo do que foi pos sí vel ao Bra-
sil fa zer com os Cor re i os nos ani ma a crer que é pos-
sí vel ter mos mu i tas ins ti tu i ções tão boas quan to os
Cor re i os es pa lha das pelo País, em to das as ati vi da -
des.

Des de quan do este pro je to co me çou a tra mi tar,
te nho pro cu ra do pes so al men te, de to das as for mas
ao meu al can ce, con tri bu ir para um bom des fe cho no
in te res se dos fun ci o ná ri os dos Cor re i os. Mu i tos de les
são tes te mu nhas do tra ba lho que pro cu rei fa zer. Eu
que ria des ta car um de ter mi na do mo men to des se tra-
ba lho, que é a base do que, afi nal, jus ti fi ca eu vir à tri-
bu na do Se na do. 

Em uma re u nião no meu ga bi ne te com um gru-
po sé rio de re pre sen tan tes dos fun ci o ná ri os dos Cor-
re i os, mos trei a eles o ris co que es ta vam cor ren do por
es ta rem jo gan do to das as suas fi chas num pro je to
que, in fe liz men te, não fora ca paz de re sol ver al gu mas 
das di fi cul da des que pre ci sa vam ser re sol vi das.

O Se na dor Artur da Tá vo la, que tan to quan to eu
gos ta ria de ter to ma do po si ção de fen den do os fun ci o -
ná ri os dos Cor re i os, enu me rou uma sé rie de pro ble -
mas com os qua is to dos nos de fron ta mos ago ra, que
nada mais são do que a de mons tra ção de que, in fe liz -
men te, este pro je to tem de fe i tos de ela bo ra ção que
ca rim bam, de for ma pes si mis ta, as suas pers pec ti vas 
de se tor nar uma con quis ta ver da de i ra dos ser vi do res 
dos Cor re i os.

Ci ta rei ape nas um exem plo de um dos pro ble -
mas des te pro je to que po de ria ter sido re sol vi do e
que, por não ter sido re sol vi do, cria um em ba ra ço de
na tu re za for mal in trans po ní vel. Não há como fu gir da
im po si ção le gal de ofe re cer a fon te de re ce i ta para as
des pe sas que se rão cri a das com o pro je to. Ofe re cer
uma fon te de re ce i ta, nes te pro je to, te ria sido fá cil.
Não ha via di fi cul da des de se acres cen tar ao pro je to
um ar ti go a mais, que apon tas se na di re ção de uma
fon te que pu des se ter a sua des ti na ção mo di fi ca da
para fi nan ci ar as des pe sas que o pro je to acar re ta rá.
Entre tan to, isso não foi fe i to, como não fo ram sa na dos 
ou tros de fe i tos se me lhan tes a este.

Não te nho dú vi da de que esta Casa apro va rá o
pro je to, por que co nhe ço o pen sa men to dos Srs. Se-
na do res. 

(O Sr. Pre si den te Ra mez Te bet faz soar a
cam pa i nha.)

Peço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que me con ce da,
di ga mos as sim, o tem po que teve o Se na dor Pe dro
Si mon. 

Não vejo âni mo en tre os Srs. Se na do res para
as su mi rem uma po si ção que se opo nha aos in te res -
ses dos fun ci o ná ri os dos Cor re i os. Mas essa vi tó ria
que eles po dem co lher, nes te iní cio de tar de no Se na -
do Fe de ral, só será im por tan te se a apro va ção do
Con gres so le var à san ção do pro je to. De que adi an ta
apro var um pro je to para ser ve ta do? 

E aqui, nes te pon to, se con cor dei com o Se na -
dor Pe dro Si mon, sin to-me no de ver de dis cor dar do
que ouvi, no au to mó vel, vin do para cá, do Se na dor
Se bas tião Ro cha em seu dis cur so, quan do S. Exª fez
um ape lo ao Pre si den te da Re pú bli ca, di zen do que
não se pode go ver nar ape nas com a ra ci o na li da de,
mas que é pre ci so go ver nar tam bém com a emo ção.
Até con cor do com a tese, mas não se pode pe dir a um
Che fe de Esta do, em nome da con ve niên cia de usar
tam bém a emo ção e a sen si bi li da de nas suas de ci -
sões, para que ele, pura e sim ples men te, se co lo que
con tra a lei. Por quê? Por que não po de mos vi ver num
País –  e não cre io que o Se na dor Se bas tião Ro cha
que i ra isto –  em que o Pre si den te da Re pú bli ca te nha 
a li ber da de de di zer “esta lei eu cum pro, esta ou tra eu
não vou cum prir”, ou seja, que o Pre si den te da Re pú -
bli ca te nha o di re i to de es co lher, de acor do com as
suas emo ções e com sua sen si bi li da de, qual lei cum-
pri rá. 

E ha ven do obs tá cu los le ga is, do tipo des ses
que fo ram apre sen ta dos, não cre io, Sr. Pre si den te,
que seja fá cil ao Pre si den te da Re pú bli ca en con trar a
for ma de san ci o nar o pro je to e de i xar de ver as la cu -
nas que, in fe liz men te, fo ram de i xa das no pro ces so le-
gis la ti vo.

Qu an do fiz um re que ri men to para que o pro je to
fos se en vi a do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia an tes de vir para o ple ná rio, mi nha in ten -
ção era a de que, na que la Co mis são, nós, Se na do -
res, con ver sás se mos com os ser vi do res, ve ri fi cás se -
mos os pro ble mas e su prís se mos as la cu nas, re sol -
ven do aqui lo que po de ria ter sido re sol vi do, para que
o pro je to fos se à san ção pre si den ci al ten do re du zi das 
suas áre as de di fi cul da des, que são mu i tas, como de-
mons trou o Se na dor Artur da Tá vo la. 

Infe liz men te, por ra zões que com pre en do de-
ma is, os ser vi do res, de se jo sos de ver con clu í da essa
tra mi ta ção, fi ze ram um ape lo para que eu re ti ras se
meu re que ri men to. Aten di ao ape lo, sa ben do, en tre -
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tan to, que aque la não era uma ati tu de que, de fato,
ser vis se aos fun ci o ná ri os, por que pode ser que eles
es te jam à pi que de con quis tar uma vi tó ria de Pir ro. 

Qu e ro, por tan to, com a mi nha in ter ven ção, ape-
nas la men tar pela ela bo ra ção do pro je to, que se des-
cu i dou de su prir di ver sas la cu nas, que aca ba rão por
cri ar uma si tu a ção que qual quer pes soa de bom sen-
so en ten de rá. Pode al guém, por ser po lí ti co, por es tar
in te res sa do em re co lher vo tos e apo i os po pu la res até
vo tar aqui a fa vor do pro je to, sa ben do que os efe i tos
ter mi na rão por não acon te cer. Vejo aqui pre sen tes
tan tos fun ci o ná ri os dos Cor re i os e que ria que acre di -
tas sem na sin ce ri da de com que digo a eles aqui:
como eu gos ta ria de ter hoje a cer te za de que aqui lo
que va mos apro var vai se tra du zir num be ne fí cio que,
efe ti va men te, che gue a sua casa, a cada um de vo-
cês. Como eu gos ta ria de ter cer te za de que es ta mos
re al men te cons tru in do aqui um be ne fí cio para os ser-
vi do res. Mas, di an te de tudo o que foi de mons tra do,
te nho re ce io de que não seja isso o que está acon te -
cen do aqui. Vo tar por vo tar? Como Lí der de Ban ca da,
que ro di zer que a mi nha Ban ca da está li vre para que
cada um vote como de se jar, como a sua cons ciên cia
in di car. Qu e ro ape nas re gis trar que la men to que não
se te nha po di do che gar a uma es tru tu ra de pro je to ca-
paz de ga ran tir que este pro je to apro va do aqui ve nha
a se trans for mar em lei e em re sul ta do ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Antes, po rém, a Mesa quer de i xar re gis tra do
que ou vi mos o Se na dor Pe dro Si mon com mu i ta ale-
gria por sete mi nu tos e, du ran te 14 mi nu tos, o Lí der
Ge ral do Melo.

Tem V. Exª a pa la vra, e peço a V.Exª que ob ser -
ve o pra zo re gi men tal, por fa vor.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Pro cu ra rei ser bre ve, Sr. Pre si den te.

Qu e ro ape nas de i xar re gis tra das al gu mas con-
si de ra ções. Enten do que esse zelo ex ces si vo re gis -
tra do pelo Go ver no não se jus ti fi ca. Não es ta mos cri-
an do ne nhu ma lei nova. Exis te a Lei 8.529, des de 14
de de zem bro de 1992, que ga ran tiu a com ple men ta -
ção da apo sen ta do ria paga, na for ma pre vis ta pela
Lei Orgâ ni ca da Pre vi dên cia, aos em pre ga dos da
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos. O que
es ta mos ten tan do re cu pe rar é a in ter pre ta ção da lei,
que não se jus ti fi ca. Então, não há, nes te pro je to, ne-
nhu ma am pli a ção de li mi te, in clu si ve an te ri or men te
es ta be le ci do pela lei, que con ti nua sen do a data de
31 de de zem bro de 1976, que o le gis la dor sou be de li -

mi tar com sa be do ria, à épo ca, em face de de mar car o
pe río do em que os re gi mes es ta tu tá rio – Lei n.º 1.711,
de 1952 – e ce le tis ta con vi ve ram no De par ta men to de
Cor re i os e Te lé gra fos, trans for ma do na Empre sa Bra-
si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos, cu jos em pre ga dos fo-
ram con cur sa dos pelo an ti go DASP e que, por fal ta de
va gas ou por já es tar em an da men to a re for ma ad mi -
nis tra ti va, ter mi na ram sen do con tra ta dos pelo re gi me
da CLT.

Que fi que bem cla ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que até 31.12.76 os Cor re i os tra ba lha -
vam com dois re gi mes ju rí di cos – es ta tu tá rio e ce le tis -
ta –, e a data da úl ti ma op ção para o Fun do de Ga ran -
tia foi exa ta men te aque la es ta be le ci da pela lei, e essa
que es ta mos fa zen do tam bém man tém aque le li mi te:
31.12.76. Por tan to, não es ta mos atro pe lan do ne nhu -
ma le gis la ção. Não se fere a Cons ti tu i ção pelo fato de
os em pre ga dos dos Cor re i os, so men te a par tir de 1º
de ja ne i ro de 1977, se rem to tal men te ce le tis tas.

Qu an to aos re cur sos da Pre vi dên cia, sem pre se
ati ram em cima do tra ba lha dor os des man dos, a cor-
rup ção e os des vi os que sa be mos hoje tra zem sé ri os
pro ble mas à Pre vi dên cia. O cus to para aten der a essa
par ce la, pe que na par ce la que vai se apo sen tar até
2011 é ín fi mo. A Pre vi dên cia não terá que dis por o di-
nhe i ro ama nhã. A Co mis são de Fi nan ças da Câ ma ra
– não sou eu quem diz, mas o Re la tor, o De pu ta do
Mar cos Cin tra – afir mou que a re per cus são na Pre vi -
dên cia será da or dem de 0,00002. Por tan to, é ir ri só ria 
a com ple men ta ção para aten der a es sas pes so as.
Tam bém não so mos nós, mas a Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra dos De pu ta dos, quem dis-
se que este pro je to é cons ti tu ci o nal e foi apro va do por
una ni mi da de. O Po der Ju di ciá rio é que tem se ma ni -
fes ta do fa vo ra vel men te a to dos os em pre ga dos que
re cor re ram à Jus ti ça. Então, per gun to: será que te-
mos de de i xar es sas pes so as ten do cus tos, e a
União, Sr. Pre si den te, con de na da por per der na Jus ti -
ça, como tem per di do, au men tan do-lhes as des pe -
sas, pois se vê con de na da ao pa ga men to da cor re ção 
mo ne tá ria, ju ros de mora, cus tas pro ces su a is e ho no -
rá ri os ad vo ca tí ci os, in clu si ve sem fa lar no gran de nú-
me ro de Pro cu ra do res que há?

Sr. Pre si den te, vou ler um tre cho, ex ter nan do
mi nha con tra ri e da de em re la ção à ale ga ção de que
esta ma té ria é in cons ti tu ci o nal, da aná li se de um tex to 
ju rí di co em ba sa do nos pa re ce res que o Po der Ju di -
ciá rio dá, nos se guin tes ter mos:

Qu an to à ini ci a ti va, o pro je to foi ela bo -
ra do em con so nân cia com os arts. 22, I, e
61, da Cons ti tu i ção Fe de ral, não in va din do a
com pe tên cia pri va ti va do Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
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O pro je to, como já foi dito, ou tor ga tra-
ta men to igua li tá rio a em pre ga dos da ECT
na mes ma si tu a ção, res pe i tan do, pois, o art.
5º, ca put, da Cons ti tu i ção.

Não se apli cam ao pro je to qua is quer
das res tri ções pre vis tas nos arts. 40 e 169
da Cons ti tu i ção, que cu i dam, es pe ci fi ca -
men te, de nor mas re la ci o na das a ser vi do res 
pú bli cos, por quan to os be ne fi ciá ri os da Lei
nº 8.529/92 são em pre ga dos de em pre sa
pú bli ca (ECT), ex vi do art. 173, § 1º, II, da
Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 11 do
De cre to-Lei n.º 509, de 20.3.1969, que
trans for mou o De par ta men to de Cor re i os e
Te lé gra fos em EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS, e não ser vi -
do res pú bli cos ou fun ci o ná ri os pú bli cos.

Não há, no PLC nº 6/2002, ofen sa ao §
5º do art. 195 da Cons ti tu i ção, nem ao art. 24
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com-
ple men tar n.º 101, de 4.5.2000), de idên ti co
teor, ten do em vis ta que: 1º) o be ne fí cio já
exis te des de de zem bro de 1992 para o mes-
mo e inal te ra do uni ver so de be ne fi ciá ri os – os
em pre ga dos ad mi ti dos pela ECT até 31 de
de zem bro de 1976; 2º) “o Te sou ro Na ci o nal
man te rá à dis po si ção do INSS a con ta de do-
ta ções pró pri as con sig na das no Orça men to
de que tra ta esta lei (art. 6º da Lei nº 8.529);
3º) con for me a ju ris pru dên cia dos Tri bu na is
Re gi o na is, o be ne fí cio não se in se re no âm bi -
to do Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al
(RFPS), re gu la do pe las Leis n.ºs 8.212 e
8.213, am bas de 1991.

Os be ne fi ciá ri os des ta Lei, em pre ga -
dos e ad mi ti dos pela Empre sa de Cor re i os e
Te lé gra fos até 31 de de zem bro de 1976,
que ain da se en con tram na ati va, são cer ca
de 12 mil, cu jas apo sen ta do ri as se rão con-
clu í das em 2011 ou após...”

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
Então, a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e

Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos ana li sou a cons-
ti tu ci o na li da de e apro vou por una ni mi da de, de ter mi -
nan do que de vía mos su prir a la cu na in cons ti tu ci o nal
que a Lei nº 8.529/92, ana li sa da pela Pre vi dên cia,
está ca u san do. A Lei, sim, a Pre vi dên cia, sim, es tão
tra tan do de for ma in cons ti tu ci o nal tra ba lha do res que
es tão bus can do esse di re i to. E a Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, dis se isso:

(...) vi san do su pri mir a in cons ti tu ci o nal re cu sa
das agên ci as da Pre vi dên cia So ci al à com ple men ta -
ção da apo sen ta do ria dos em pre ga dos de Cor re i os e
Te lé gra fos,...) – será e deve ser apro va da.

Con cluo, Sr. Pre si den te, len do ape nas uma par-
te do Re la tó rio do Se na dor des ta Casa:

Ante ri or men te, a Lei n° 8.186, de 21 de maio de
1991, tam bém re sul tan te de pro je to ve ta do e pos to
em vi gên cia pelo Con gres so Na ci o nal, já ha via as se -
gu ra do o mes mo be ne fí cio [fa zen do esse re co nhe ci -
men to ju rí di co e do pon to de vis ta até so ci al] aos em-
pre ga dos, ex-in te gran tes dos qua dros de ser vi do res
es ta tu tá ri os da Rede Fer ro viá ria Fe de ral.

Sr. Pre si den te, sa be mos que são mu i tos os ar-
gu men tos ju rí di cos uti li za dos para sem pre di mi nu ir e
con ge lar sa lá ri os por par te do Go ver no. Mas o Con-
gres so Na ci o nal, na sua com pe tên cia, nas suas atri-
bu i ções, no po der que lhe é cons ti tu í do, deve fa zer
um aná li se ju rí di ca, de mé ri to, a ser con si de ra da.

Assim, te nho cer te za de que esta Casa man te rá 
o seu voto ex pli ci ta men te aqui. Se for ve ta do, en fren -
ta re mos, com ar gu men tos cons ti tu ci o na is, a der ru ba -
da do veto.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Alen car

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, para que não de mo re -
mos mais na apro va ção des te Pro je to – e es ta mos
sen tin do que to dos de se jam vo tar –, per mi to-me ape-
nas de cla rar meu voto fa vo rá vel ao Pro je to, por que
faz jus ti ça a essa clas se la bo ri o sa de que to dos nós
nos or gu lha mos no Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, Lí der do PFL.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, meu Par ti do vo ta rá fa-
vo rá vel a esta ma té ria, por en ten der que ela cor ri ge
uma dis tor ção: ela eli mi na a di fe ren ça en tre fun ci o ná -
ri os de pri me i ra e de se gun da ca te go ri as na ECT.

Meu voto é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-

ven do mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, de-
cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 6, de 2002, que i ram per ma -
ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com o voto con trá rio, já ma ni fes ta do,
do Se na dor Artur da Tá vo la.

A ma té ria vai à san ção. (Pal mas.)

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2002
(Nº 1.745/99, na Casa de ori gem)

Alte ra o art. 1º e re vo ga o art. 4º, am-
bos da Lei nº 8.529, de 14 de de zem bro
de 1992.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.529, de 14 de de zem -

bro de 1992, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
”Art. 1º É as se gu ra da à com ple men ta ção de

apo sen ta do ria, paga na for ma pre vis ta pela Lei Orgâ-
ni ca da Pre vi dên cia So ci al (LOPS), a to dos os em pre -
ga dos da Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos 
– ECT, ati vos, ina ti vos e aos res pec ti vos pen si o nis tas, 
que te nham sido in te gra dos ou ad mi ti dos nos seus
qua dros até 31 de de zem bro de 1976, in de pen den te -
men te do re gi me ju rí di co de sua ad mis são.“ (NR)

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

Art. 3º Re vo ga-se o art. 4º da Lei nº 8.529, de 14
de de zem bro de 1992.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço à
pla téia que não se ma ni fes te, por que é con tra o Re gi -
men to Inter no.

Mas an tes de pas sar à apre ci a ção de ou tra ma-
té ria a ser vo ta da, fa rei uma de cla ra ção: du ran te o
tem po em que to dos dis cur sa vam, re tor nei no tem po
até os meus 15 anos de ida de, quan do no Co lé gio
Inter no do Insti tu to Ame ri ca no de Lins exer ci a pro fis -
são de car te i ro du ran te dois anos. (Pal mas.)

Por fa vor, agra de ço, mas peço que não se ma ni -
fes tem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Reque ri men to nº 233, de 2002 –

art. 281, com bi na do com o 375, IV, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 20, de 2002 (n.º
1.567/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Gil van Cos ta, 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 Olin da, Esta do de
Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 329, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Har tung, com abs ten ções dos Se na do -
res Ge ral do Cân di do e Edu ar do Su plicy.

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

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

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

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs. e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 2002

(Nº 1.567/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Gil van Cos ta 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 Olin da,
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 353, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Gil van Cos ta 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 Olin da,
Esta do de Per nam bu co.

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 134, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
 Re que ri men to nº 234, de 2002 – 

art. 281, com bi na do como o art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 134, de 2002 (nº
1.487/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Jo se fá Alva res, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co, ten do 

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 330, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Pa u lo Har tung, com abs ten ções dos Se na do -
res Ge ral do Cân di do e Edu ar do Su plicy.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

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

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 134, DE 2002

(Nº 1.487/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Jo se fa Alva res para exe cu tar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Vi tó ria
de San to Antão, 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 354, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Jo se fa Alva res para exe cu tar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Vi tó ria de
San to Antão, Esta do de Per nam bu co.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i -
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 42, de 2000, ten do como pri me i ro sig-
na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la, que dá nova
re da ção ao art. 217 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para ve dar a re con du ção dos di ri gen tes de en-
ti da des de ad mi nis tra ção do des por to por mais
de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob n.º 1.178, de 2001, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel, 
com as Emen das n.ºs 1 e 2-CCJ, que apre-
sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e
Bel lo Par ga.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta e as emen das, em pri-

me i ro tur no. (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 o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção n.º 1, de 2001, ten do como pri-
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes para
gas tos com a pu bli ci da de de obras go ver na -
men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 1.362, 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 José Agri pi no Maia,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Dis cus são, em glo bo, da Pro pos ta e do Subs ti tu ti -

vo, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá a Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti -
va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
ao no bre Se na dor Car los Wil son para que as su ma a
Pre si dên cia e pros si ga com a Ordem do Dia, uma vez
que te nho au diên cia mar ca da em meu ga bi ne te.

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons-
ti tu i ção n.º 8, de 2001, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Osmar Dias, que al te ra
a re da ção do in ci so IV do art. 52 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para in clu ir os che fes de mis sões 
di plo má ti cas de ca rá ter tran si tó rio, in cum bi das 
das fun ções que es pe ci fi ca, en tre as au to ri da -
des cuja es co lha seja apro va da pre vi a men te
pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to, após
ar güi ção em ses são se cre ta, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 1.187, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
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Em dis cus são a pro pos ta, em pri me i ro tur no.
(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 (Car los Wil son) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N.º 149, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 149, de 2001 (nº
3.088/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui 
o dia 25 de ou tu bro como “Dia Na ci o nal da
Sa ú de Bu cal”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 262, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is pe-
ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni-
co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 149, DE 2001

(Nº 3.088/2000, na Casa de Ori gem)

Insti tui o dia 25 de ou tu bro como
“Dia Na ci o nal da Sa ú de Bu cal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o dia 25 de ou tu bro como

“Dia Na ci o nal da Sa ú de Bu cal.”
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de 2002 (nº
1.546/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Qu i lom bo para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Ma ce ió, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 325, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Gil vam Bor ges, com abs ten ções
dos Se na do res Ge ral do Cân di do e Edu ar do
Su plicy.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2002

(Nº 1.546/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces são
à Fun da ção Qu i lom bo para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Ma ce ió, Esta do de Ala go as.

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

cre to s/nº, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Qu i lom bo para exe cu tar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ma ce ió, Esta do de
Ala go as.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 428, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 428, de 2001 (nº
965/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul-
tu ral Co mu ni tá ria Rá dio Li vre a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ipi aú, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 173, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orne las.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

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

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 428, DE 2001

(Nº 965/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rá dio Li vre a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ipi aú, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 429, de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rá dio Li vre e exe cu -
tar por três anos sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ipi aú, Esta-
do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 430, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 430, de 2001 (nº
1.027/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Be ne fi cen te So ci al de San to Este vão –
A.B.S. a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San to Este vão,
Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 174, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orne las.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

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

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 430, DE 2001

(Nº 1.027/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Be ne fi cen te So ci al de San to Este-
vão – ABS, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de San to
Este vão, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 390, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te So ci al de San to Este vão –
ABS a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de San to Este vão, Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 434, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 434, de 2001 (nº
1.058/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da de de Fran ca
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Fran ca, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 210, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten -
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta -
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 434, DE 2001

(Nº 1.058/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da de de
Fran ca para exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Fran ca, Esta do do São Pa u lo.

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

ta ria nº 689, de 14, de no vem bro de 2000, que ou tor -
ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral Uni ver si da de de
Fran ca para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos na ci da de de Fran ca, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se à de li be ra ção do Re que ri men to nº
239, de 2002, lido no Expe di en te, de au to ria do Se na -
dor Luiz Otá vio e de ou tros Srs. Se na do res, so li ci tan -
do que a Hora do Expe di en te da ses são do dia 04 de
ju nho pró xi mo seja de di ca da a ho me na ge ar a Com-
pa nhia Vale do Rio Doce pelo trans cur so dos seus 60
anos de cri a ção.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 245, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 281 do Re gi men to Inter no do

Se na do Fe de ral – RISF, re que i ro a Vos sa Exce lên cia,
a dis pen sa de in ters tí cio à PEC de nº 19, de 2002,
apro va da hoje na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
– CCJ e a pré via dis tri bu i ção de avul sos, para a in clu -
são em Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 9 de maio de 2002. – Se na -
dor Mo re i ra Men des – Ro me ro Jucá – Re nan Ca-
lhe i ros – Ge ral do Melo – Se bas tião Ro cha – Ade-
mir Andra de – Edu ar do Su plicy – José Agri pi no –
Arlin do Por to – José Alen car.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 

ter ça-fe i ra, para a pri me i ra ses são de dis cus são, em
pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a
mesa, ofí ci os do Pri me i ro-Se cre tá rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Fre i tas Neto.

São li dos os se guin tes:

PS – GSE/201/02

Bra sí lia, 24 de abril de 2002

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, o in-
clu so Pro je to de Lei de Con ver são nº 12, de 2002, do
Po der Exe cu ti vo (Me di da Pro vi só ria nº 31/2002), que
“Abre cré di to ex tra or di ná rio, no va lor glo bal de
R$209.600.000,00, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca e dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia, do Espor-
te e Tu ris mo e da Inte gra ção Na ci o nal, para os fins
que es pe ci fi ca“, con for me o dis pos to no art. 62 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro Se cre tá rio.

PS – GSE/202/02

Bra sí lia, 24 de abril de 2002

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
clu sa Me di da Pro vi só ria nº 32, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que ”Pror ro ga a au to ri za ção de que tra ta a
Lei nº 10.309, de 22 de no vem bro de 2001, que dis-
põe so bre a as sun ção pela União de res pon sa bi li da -
des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter-
ro ris tas ou atos de guer ra con tra ae ro na ves de em-
pre sas aé re as bra si le i ras“, con for me o dis pos to no
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro Se cre tá rio.

PS – GSE/203/02

Bra sí lia, 24 de abril de 2002

Se nhor Se cre tá rio,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, a fim de ser

sub me ti do à con si de ra ção do Se na do Fe de ral, a in-
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clu sa Me di da Pro vi só ria nº 34, de 2002, do Po der
Exe cu ti vo, que ”Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor
dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia e da Inte gra ção
Na ci o nal, no va lor glo bal de R$805.000.000,00, para
os fins que es pe ci fi ca“, con for me o dis pos to no art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val -
can ti, Pri me i ro Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Srªs. e
Srs. Se na do res, com re fe rên cia aos ex pe di en tes que
aca bam de ser li dos, a Pre si dên cia co mu ni ca à Casa
que o pra zo de 45 dias para apre ci a ção das ma té ri as
pelo Con gres so Na ci o nal en con tra-se es go ta do des-
de os dias 3, 4 e 20 de abril pas sa do, res pec ti va men -
te, e que, uma vez re ce bi das for mal men te pelo Se na -
do Fe de ral, nes ta data, as me di das pro vi só ri as pas-
sam a so bres tar ime di a ta men te to das as de ma is de li -
be ra ções le gis la ti vas da Casa até que se ul ti me a de li -
be ra ção so bre as mes mas.

Escla re ce, ain da, que os 60 dias de vi gên cia das
me di das pro vi só ri as ex pi ra ram, res pec ti va men te, nos
dias 18 e 19 de abril úl ti mo e 5 do cor ren te, sen do que

o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos e o Pre si den -
te da Mesa do Con gres so Na ci o nal pro mo ve ram a
pror ro ga ção da re fe ri da vi gên cia por mais 60 dias,
con for me pre vê o § 7º, do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o -
nal nº 32, de 2001, e que a pror ro ga ção do pra zo da
vi gên cia não res ta u ra o pra zo de tra mi ta ção das pro-
po si ções.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên -
cia, ten do ha vi do con cor dân cia das li de ran ças da
Casa, in clu i rá as ma té ri as na pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria do dia 14 do cor ren te. 
Antes, po rém, co mu ni ca que có pi as das re fe ri das pro-
po si ções en con tram-se à dis po si ção das Srªs. e Srs.
Se na do res.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, a par-
tir des te mo men to, dá por re ce bi das, da Câ ma ra dos
De pu ta dos, as Me di das Pro vi só ri as nºs 31, 32 e 34,
que vão à pu bli ca ção e cons ta rão da Ordem do Dia da
pró xi ma ter ça-fe i ra.

São as se guin tes as me di das pro vi só -
ri as re ce bi das:
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men-
des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) — Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te, agra-
de ço a cor te sia do ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy,
que me per mi tiu usar da tri bu na em seu lu gar para,
pos te ri or men te, fa zer o seu pro nun ci a men to como Lí-
der do seu Par ti do.

Nes ta tar de, vol to a esta tri bu na, para, mais uma
vez, fa lar so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.166. Pen so
que esta deve ser a 13ª ou a 14ª vez que a ocu po para
fa lar do mes mo as sun to.

A res pon sa bi li da de a mim con fe ri da pelo povo
me vin cu la a um du plo con tra to: de um lado, o man da -
to para agir mos em seu nome e, de ou tro, o de ver de
ser vir-lhes em suas de man das mais pre men tes.

Por es sas duas ra zões, para além do Par ti do a
que es tou fi li a do, para além do pro gra ma de Go ver no
que even tu al men te apóio nes ta Casa é que te nho
este de ver, o de ser vir ao meu Esta do e ao meu povo,
que me con fe riu o man da to.

Nes te mo men to, Srªs e Srs. Se na do res, pen so
que os re pre sen tan tes de Ron dô nia e, tal vez os de
toda a Ama zô nia, es tão di an te de um gran de de sa fio:
res ga tar as se gu ran ças ju rí di ca e eco nô mi ca para os
nos sos pro du to res, os pro du to res ru ra is dos nos sos
Esta dos.

Nos úl ti mos anos, es ta mos pas san do por uma
si tu a ção de ver da de i ro ter ror, em nome de leis que
sub ver tem, con tra ri am, des cum prem con tra tos le ga is 
e efe ti vos, fe i tos pelo pró prio Esta do. Re fi ro-me aos
dis po si ti vos da Me di da Pro vi só ria nº 2.166, que pro-
pôs di ver sas al te ra ções no Có di go Flo res tal e no
Impos to Ter ri to ri al Ru ral.

Para que se te nha uma idéia, a pri me i ra edi ção
des ta me di da pro vi só ria ocor reu em 20 de ju nho de
1996, com o nº 1.511. Hoje, qua se seis anos de po is,
sob o nº 2.166, ela con ti nua a pro du zir es tra gos no
de sen vol vi men to da Re gião Ama zô ni ca, so bre tu do
no Esta do de Ron dô nia.

Esta me di da pro vi só ria, en tre ou tros pon tos po-
lê mi cos, al te ra o per cen tu al da área a ser pre ser va da
na pro pri e da de pri va da, a co nhe ci da re ser va le gal, ao
con trá rio do que es ta be le cia o Có di go Flo res tal de
en tão  a Lei nº 4.771, de 15 de se tem bro de 1965 ,
que dis pu nha, há mais de três dé ca das, que o per-
cen tu al de re ser va da pro pri e da de pri va da na Ama zô -
nia era de 50%.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a
esta tri bu na, como já dis se, para de nun ci ar esta me di -
da, que tem ca u sa do pro fun dos da nos à eco no mia do
Esta do. E é pre ci so lem brar que a po pu la ção que se

di ri giu ao Esta do de Ron dô nia, a cha ma do do Go ver -
no Fe de ral, há mais de 30 anos, ti nha a obri ga ção de
der ru bar 50% das suas pro pri e da des. E, hoje, o Go-
ver no co me te um ver da de i ro es te li o na to com es sas
fa mí li as, que já es tão na se gun da ge ra ção e mo ram
nas suas pro pri e da des, que for ma ram, der ru ba ram e
con quis ta ram a du rís si mas pe nas; às ve zes, até com
a vida de mu i tos dos seus fa mi li a res. Têm hoje essa
“es pa da de Dâ mo cles” so bre as suas ca be ças, sen do
obri ga dos, se gun do o que pre vê a me di da pro vi só ria,
a re flo res ta rem a área que já foi des flo res ta da – que ro 
re pe tir: des flo res ta da por que as sim man da va o Incra,
as sim man da va o Go ver no de en tão.

Des sa for ma, es ta mos ten do a sen sa ção de que
se co me tem com as po pu la ções da Ama zô nia, so bre -
tu do com o Esta do de Ron dô nia, que é es sen ci al -
men te agrí co la – as sim ele foi co lo ni za do, di vi di do em
pe que nas pro pri e da des –, com seus pro du to res um
ver da de i ro es te li o na to ofi ci al.

Os pre ju í zos ca u sa dos ao Esta do são enor mes.
A ati vi da de eco nô mi ca de Ron dô nia, nos úl ti mos dois
anos, tem ca í do as sus ta do ra men te. Pode pa re cer
exa ge ro, mas não é: essa que da da ati vi da de eco nô -
mi ca se deve exa ta men te à des cren ça das po pu la -
ções ru ra is do nos so Esta do e aos efe i tos ne fas tos de
al guns ar ti gos des ta me di da pro vi só ria.

Cito aqui al guns da dos: hou ve uma re du ção
drás ti ca na apli ca ção do cré di to ru ral do FNO para os
in ves ti men tos; cem mi lhões apro xi ma da men te não
apli ca dos nos anos de 2001 e 2002. Cer ca de dez mil
agri cul to res fa mi li a res es tão sem cré di to para in ves ti -
men to. E ex pli co: o BASA, que é o agen te fi nan ce i ro
do FNO, só ace i ta no vos con tra tos se o pro du tor ru ral
le var até ele a aver ba ção da re ser va le gal de 80%,
que é o que pre vê a me di da pro vi só ria. Aver ba ção
que ele não pode fa zer, por que já der ru bou a área de
flo res tas da sua pro pri e da de, por que as sim exi gia o
Incra na oca sião em que lhe deu o tí tu lo, como já dis-
se.

Não é só isso, Sr. Pre si den te. Hou ve um pre ju í zo 
de pelo R$400 mi lhões em re cur sos, que de i xa ram de
cir cu lar na eco no mia do Esta do, e re du ção da ati vi da -
de eco nô mi ca em apro xi ma da men te R$40 mi lhões,
na ar re ca da ção do ICMS. Para um Esta do pe que no e
po bre como o nos so, es sas quan ti as são fun da men -
ta is para o seu de sen vol vi men to. É di nhe i ro des ti na do 
tam bém às pre fe i tu ras.

A fal ta de in ves ti men to e o for ta le ci men to do se-
tor ru ral im pli ca ain da, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do -
res, um ou tro pon to ter rí vel, que é o êxo do ru ral. As
pes so as es tão de i xan do o cam po e en gor dan do as ci-
da des, au men tan do a po bre za, a pros ti tu i ção, o uso
de dro gas, por es ta rem de ses ti mu la das a con ti nu ar
pro du zin do na sua ter ra. E esse era o ob je ti vo do Go-
ver no Fe de ral, quan do os cha mou, há mais de 30
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anos. Bra si le i ros de to dos os rin cões: ba i a nos, ce a -
ren ses, pa u lis tas, mato-gros sen ses, ga ú chos, ca pi -
xa bas, to dos fo ram para lá acre di tan do nes sa pro-
mes sa. E, hoje, es tão lá, como eu dis se, no en tor no
das gran des ci da des, por que es tão aban do nan do o
cam po.

Ima gi ne, Sr. Pre si den te, a pre va le cer aqui lo que
está na me di da pro vi só ria, ou seja, re flo res tar aqui lo
que já foi des flo res ta do  re pi to: por que o Go ver no in-
cen ti vou o des flo res ta men to , im pli ca ria, ape nas no
Esta do de Ron dô nia, uma re du ção da área agri cul tá -
vel em pelo me nos 1 mi lhão de sa cas de café por ano,
300 mil sa cas de fe i jão, 1 mi lhão de sa cas de ar roz,
cer ca de 900 a 1 mi lhão de li tros de le i te por dia, pelo
me nos 1,5 mi lhão de sa cas de mi lho, me nos 12,36
mi lhões de ar ro bas de car ne bo vi na. E por quê? Por-
que está es cri to na me di da pro vi só ria que quem des-
flo res tou aci ma de 20% é obri ga do a re flo res tar 80%.
Isso é uma in sa ni da de, Sr. Pre si den te! Se ain da o ar-
gu men to fos se de que se vai re flo res tar com es sên ci -
as exó ti cas, a fim de pro pi ci ar uma ati vi da de eco nô -
mi ca, jus ti fi ca ria. Mas não, Sr. Pre si den te. A in sa ni da -
de vai a tal pon to que o re flo res ta men to tem que ser
fe i to com a flo res ta na ti va. Como es ses cer ca de 250
mil bra si le i ros, pro du to res ru ra is do meu Esta do, que
acre di ta ram no Go ver no e fo ram lá para co lo ni zar
essa re gião da Ama zô nia, vão cum prir essa de ter mi -
na ção? Isso é uma lou cu ra, Sr. Pre si den te!

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Mo re i ra Men des, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con-
ce do um apar te, com mu i to pra zer, ao ilus tre Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro.

O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Se na dor
Mo re i ra Men des, mais uma vez V. Exª ma ni fes ta, nes-
ta Casa, a sua in dig na ção a res pe i to des ta me di da
pro vi só ria. Tra ta-se de uma ver go nha para o Con gres -
so Na ci o nal. Tam bém sin to-me en ver go nha do, uma
vez que sou Pre si den te da Co mis são Mis ta que tra ta
des ta me di da pro vi só ria, que já foi apro va da duas ve-
zes. Na oca sião de sua re e di ção 49, apro va mos o pa-
re cer do De pu ta do Mo a cir Mi che let to na Co mis são
Mis ta. Ime di a ta men te, o Go ver no re e di tou a me di da
pro vi só ria, com um tex to ab so lu ta men te di fe ren te do
an te ri or, que já es ta va ne go ci a do. De po is de mu i to
tra ba lho, quan do esta me di da pro vi só ria es ta va apro-
xi ma da men te na re e di ção 66, foi vo ta da no va men te.
Por tan to, está vo ta da, fi can do pen den te ape nas uma
ne go ci a ção en tre a área pro du ti va e a área am bi en ta -
lis ta, uma vez que ha via atri to en tre elas. Mas, com a
mu dan ça no pro ces so de vo ta ção das me di das pro vi -
só ri as, ne ces si tan do-se da apro va ção de um pro je to
de re so lu ção, o tra ba lho des ta MP fi cou pa ra do. Ago-
ra, ten do o Con gres so Na ci o nal apro va do esse pro je -
to de re so lu ção, este é o mo men to exa to de re tor nar -

mos ao as sun to, Se na dor Mo re i ra Men des. Já es ta -
mos con ver san do, em um co mi tê ain da pe que no,
para tra tar des ta ma té ria, pois essa ques tão não pode
per du rar. Esta mos nes ta luta há, pre ci sa men te, 76
me ses. E, atu al men te, já não são ape nas a re gião
Nor te e o nor te da re gião Cen tro-Oes te que es tão
com pro ble mas. Numa des sas re e di ções da me di da
pro vi só ria seus efe i tos fo ram es ten di dos para todo o
Bra sil. Hoje, na re gião Sul, onde há mu i tas pe que nas
pro pri e da des, o Mi nis té rio Pú bli co já está no ti fi can do
pe que nos pro du to res para re ti ra rem suas ati vi da des
das mar gens dos cór re gos. Qu an do es ses pro du to res 
cri a ram suas pis ci cul tu ras, suas avi cul tu ras, suas su i -
no cul tu ras, suas hor tas, não ha via lei que os pro i bia
de fa zer isso. Esta me di da pro vi só ria está pre ju di can -
do fa mí li as que têm pro pri e da des de dez, doze, quin-
ze hec ta res, so bre tu do nos Esta dos do Pa ra ná, do
Rio Gran de do Sul e de San ta Ca ta ri na. Por tan to, este
é o mo men to opor tu no para que o Con gres so Na ci o -
nal, com essa nova mo da li da de de vo ta ção de me di -
das pro vi só ri as, re tor ne à apre ci a ção des ta ma té ria,
que não pode pas sar do mês de ju nho. Se não, o Con-
gres so Na ci o nal en tra rá em re ces so bran co e, mais
uma vez, fi ca re mos de ven do à clas se pro du to ra, aos
am bi en ta lis tas de bom sen so, ao Bra sil esta lei que V.
Exª tan to re cla ma, e com mu i ta ra zão. Mu i to obri ga do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB  RO) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, no bre Se na dor Mo re i ra Men des?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL  RO) – Ouço o
apar te do ilus tre Se na dor Amir Lan do, do meu Esta-
do; e, em se gui da, co men ta rei os dois apar tes. 

O Sr. Amir Lan do (PMDB  RO) – No bre Se na -
dor Mo re i ra Men des, V. Exª, como dis se, abor da, mais
uma vez, um tema que pre ci sa ser re pe ti do tan tas ve-
zes quan tas fo rem ne ces sá ri as. Não é pos sí vel que
pos sa mos con vi ver com essa ame a ça de ex ter mí nio
da ati vi da de agrí co la no Esta do de Ron dô nia. Já co lo -
quei aqui, de ma ne i ra ve e men te, tam bém na mes ma
li nha de V. Exª, que Ron dô nia tem duas es co lhas:
Ron dô nia ou a Me di da Pro vi só ria n° 2166. Não há ou-
tra sa í da.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL  RO) – Mas va-
mos fi car com Ron dô nia, ilus tre Se na dor.

O Sr. Amir Lan do (PMDB  RO) – Com ab so lu ta
cer te za, ilus tre Se na dor. Não há como con vi ver mos
com esta me di da pro vi só ria. E os so nhos da nos sa
gen te, que foi para lá para tra ba lhar, para se me ar,
para co lher e pro du zir, mais do que o grão, a es pe ran -
ça? Esta foi fe ri da de mor te: a es pe ran ça da nos sa
gen te. Re cen te men te, abor dei este as sun to nes ta tri-
bu na. Esti ve com o Mi nis tro do Meio Ambi en te, que
tem ou tra vi são da pro ble má ti ca, uma vi são que se
apro xi ma exa ta men te da con cep ção ci en tí fi ca da ex-
plo ra ção da Ama zô nia, que é aqui lo que se pode tra-
du zir no zo ne a men to eco nô mi co-eco ló gi co do Ban co
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Mun di al. Nes sa li nha ca mi nha tam bém o Mi nis tro.
Então, foi mu i to opor tu no que o ex-Pre si den te da Co-
mis são Mis ta, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, te nha se ma-
ni fes ta do. Te nho cer te za de que de ve mos re a brir esta
ma té ria o mais bre ve pos sí vel. Acha ra eu que, ain da
no cur so des te mês, pu dés se mos re to mar esta dis-
cus são, por que, in clu si ve, já foi apro va da a re so lu ção
que pos si bi li ta re ver esse es to que de me di das pro vi -
só ri as que en trou numa es pé cie de pra te le i ra da le ga -
li da de. E, até que não fo rem to ca das, elas con ti nu am
a ge rar efe i tos ad in fi ni tum. Então, é im por tan te que
pos sa mos ti rar, que brar os gri lhões de Ron dô nia 
como diz V. Exª , a fim de de i xar a nos sa gen te pro du -
zir, de i xá-la ter, so bre tu do, aces so ao FNO, hoje ve ta -
do. Des sa ma ne i ra, fe riu-se todo o con ce i to dos di re i -
tos ad qui ri dos, pre vis tos no art. 5º da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, em nome não sei do quê. Em nome de uma pre-
ser va ção ab sur da, de uma fa lá cia, de uma men ti ra,
de uma hi po cri sia! Por que, ao mes mo tem po em que
se cas ti ga o pe que no pro du tor, as der ru ba das ile ga is
cres cem, au men tam sob os nos sos olhos. E, quan to a
isso, não há mul tas, não há ati tu de para co i bi-las. Ain-
da há pou co, V. Exª e eu fa lá va mos so bre este tema.
Esta mos so li dá ri os na gran de ta re fa de de i xar Ron dô -
nia cres cer, de sen vol ver-se e, so bre tu do, in tro du -
zir-se numa po lí ti ca am bi en tal ra ci o nal, ade qua da,
opor tu na e jus ta para nos sa gen te. Pa ra be ni zo V. Exª
por re to mar este tema, o que me dá opor tu ni da de de
agre gar os meus ar gu men tos, meu sen ti men to e, so-
bre tu do, a mi nha re pul sa à Me di da Pro vi só ria nº 2166.
Viva Ron dô nia! Aba i xo a Me di da Pro vi só ria nº 2166!

O SR. MOREIRA MENDES (PFL  RO)  Viva
Ron dô nia! Aba i xo a Me di da Pro vi só ria nº2166!

Agra de ço aos Se na do res Jo nas Pi nhe i ro e Amir
Lan do, que mu i to co nhe ci men to têm, pe los dois bri-
lhan tes apar tes, que en gran de ce ram mu i to o meu
mo des to pro nun ci a men to.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Vou
an tes con ce der o apar te ao ilus tre Se na dor Chi co
Sar to ri, para de po is con clu ir o meu pro nun ci a men to,
Se na dor Amir Lan do, in clu si ve fa zen do uma pro pos -
ta, um de sa fio.

Con ce do o apar te ao Se na dor Chi co Sar to ri.
O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Agra-

de ço a V. Exª a con ces são do apar te. Não vou rou bar
mu i to seu tem po, pelo fato de que o ho rá rio já está no
fi nal. Mas que ro di zer que me jun ta rei aos Se na do res
Mo re i ra Men des, Amir Lan do e Jo nas Pi nhe i ro, que
co nhe ci como De pu ta do pelo Esta do de Mato Gros so, 
pelo tra ba lho bri lhan te que vem fa zen do na que le
Esta do. S. Exª é o Re la tor da Me di da Pro vi só ria n.º
2.166. Em Ron dô nia, nos anos de 1970, to dos os jor-
na is, te le vi são, rá dio, con vi da vam o povo bra si le i ro

para a Ama zô nia: “Inte grar para não en tre gar”. E hoje
es tão que ren do nos man dar em bo ra. Não há como.
Te mos que le van tar a nos sa voz em de fe sa da que le
povo que se en con tra na Ama zô nia, prin ci pal men te
em Ron dô nia, que tem uma po pu la ção de 1,4 mi lhão
de ha bi tan tes. Será que tem vaga de ba i xo da pon te
em Cu i a bá para esse povo vol tar? Acre di to que não.
Numa ou tra opor tu ni da de fa la re mos mais so bre este
as sun to. Agra de ço a V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra-
de ço a V. Exª pelo apar te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 
Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Pois
não, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
en ten de a im por tân cia do dis cur so de V. Exª mas, in-
fe liz men te, pre ci sa co mu ni car que a ses são en cer -
rar-se-á às 14 ho ras. Como V. Exª fez per mu ta com o
Se na dor Edu ar do Su plicy, que ain da usa rá da pa la vra 
para uma co mu ni ca ção de li de ran ça, e o Se na dor
Chi co Sar to ri tam bém, peço a co la bo ra ção de V. Exª
para que con clua o pro nun ci a men to.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Peço
a com pre en são de V. Exª, Sr. Pre si den te, pois tra ta-se 
de um as sun to ex tre ma men te im por tan te. Por tan to,
pre ci so le var a cabo meu pro nun ci a men to. Mas se rei
rá pi do.

Qu e ro ape nas di zer o se guin te: cer ta men te, não
será com a mi nha par ti ci pa ção ou com a mi nha omis-
são, te nho cer te za de que nem com a do Se na dor
Chi co Sar to ri, nem com a do Se na dor Amir Lan do,
nem com a do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, que ve re mos
a pro cras ti na ção da dis cus são des ta ques tão aqui, no
Con gres so Na ci o nal. 

Por tan to, in for mo que, a par tir de hoje, a par tir
des te mo men to, em so li da ri e da de ao povo do meu
Esta do, em so li da ri e da de a to dos os pro du to res ru ra -
is que es tão im pe di dos de pro du zir, em so li da ri e da de
a todo o co mér cio de to das as ci da des que es tão pas-
san do por ex tre mas di fi cul da des, por que já não se
acre di ta mais no cam po, por que já não há mais pro-
du ção, por que já não há mais cré di to, de cla ro-me em
obs tru ção pes so al. Vou es go tar to dos os re cur sos
que o Re gi men to Inter no me per mi tir para im pe dir a
apro va ção de qual quer ma té ria que seja do in te res se
do Go ver no, com o meu voto. Vou es go tar – re pi to –
tudo aqui lo que me per mi tir o Re gi men to Inter no, até
que o Go ver no, ver da de i ra men te, de mons tre von ta de 
po lí ti ca para dis cu tir essa ques tão. Ron dô nia, é pre ci -
so lem brar, é um Esta do que com põe a Fe de ra ção
bra si le i ra cuja po pu la ção que lá vive tem os mes mos
di re i tos de qual quer ci da dão de qual quer ou tro Esta-
do bra si le i ro. Já co mu ni quei ao meu Lí der, hoje pela
ma nhã, que não vou acom pa nhar a ori en ta ção do
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Par ti do – e não te nho nada con tra o Go ver no, nada
con tra ne nhu ma das pro pos tas em an da men to; mas é
uma po si ção pes so al mi nha, por que não vejo ou tra
for ma de pro tes tar e de fa zer com que Ron dô nia seja
ou vi da.

Sá ba do ha ve rá uma im por tan te re u nião em Por-
to Ve lho, da qual es ta rão par ti ci pan do a Fe de ra ção do
Co mér cio, a Fe de ra ção da Agri cul tu ra, a Fe de ra ção
das Indús tri as, as Asso ci a ções Co mer ci a is, Clu be de
Di re to res Lo jis tas, sin di ca tos pa tro na is, sin di ca tos de
em pre ga do res, a so ci e da de or ga ni za da, in clu si ve a
Assem bléia Le gis la ti va do meu Esta do, para ten tar -
mos mo bi li zar a so ci e da de ro do ni en se no sen ti do de
se fa zer um mo vi men to de de so be diên cia ci vil, fe-
chan do por tos, ae ro por tos, es tra das, im pe din do e
blo que an do pas sa gens, para cha mar a aten ção do
Bra sil para essa ques tão que é cru ci al para o nos so
de sen vol vi men to. Qu e ro di zer a V. Exªs que es ta rei à
fren te des sas pes so as, dan do a mão a cada um da-
que les bra si le i ros e ro do ni en ses que lá es tão, le van -
tan do essa ban de i ra para mos trar ao Bra sil que Ron-
dô nia não pode ser dis cri mi na da como está sen do.

E que ro, nes te mo men to, con cla mar os dois Se-
na do res do meu Esta do a so ma rem essa po si ção de
re bel dia con tra tudo o que for acon te cer no Con gres -
so Na ci o nal, até que o Go ver no ver da de i ra men te
tome cons ciên cia e co lo que essa me di da pro vi só ria
para ser vo ta da.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro di zer que
tive uma re u nião, da qual par ti ci pou o Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, com o Mi nis tro Pe dro Pa ren te, para que não
se diga que es tou aqui to man do uma ati tu de iso la da e
apro ve i tan do o mo men to, ten do em vis ta toda essa
onda que se diz do PFL, de vo ta ção de CPMF e ou-
tras co i sas. Abso lu ta men te! A mi nha po si ção é iso la -
da, não re fle te o pen sa men to do Par ti do. Estou fa zen -
do isso pelo meu Esta do, pelo meu povo. Há um mês,
co mu ni quei o fato ao Mi nis tro Pe dro Pa ren te, o qual
me pe diu o pra zo de uma se ma na. No en tan to, já se
pas sa ram qua tro se ma nas, e ne nhu ma so lu ção foi to-
ma da. Então, a par tir des te mo men to, con si de ro-me
em obs tru ção e a pri me i ra pro vi dên cia que vou to mar
será apre sen tar à Casa um re que ri men to, con vo can -
do, nos ter mos re gi men ta is, o Mi nis tro de Esta do do
Meio Ambi en te para vir pes so al men te pres tar es cla -
re ci men tos so bre os pre ju í zos ca u sa dos à agri cul tu ra
bra si le i ra pela Me di da Pro vi só ria n.º 2.166; a re du ção
drás ti ca da apli ca ção do cré di to ru ral, do FNO – Fun-
do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te – para
os in ves ti men tos; a des va lo ri za ção das pro pri e da des
ru ra is em todo o ter ri tó rio; a fal ta de in ves ti men to e
for ta le ci men to do se tor ru ral; o des res pe i to à au to no -
mia do Esta do; e, em de ter mi na dos ca sos, o não re-
co nhe ci men to do zo ne a men to so ci o e co ló gi co e eco-
nô mi co, que é a úni ca for ma in te li gen te, sen sa ta, cor-

re ta e ci en tí fi ca de se des ti nar o uso da ter ra. Não con-
vém fa lar em 80% de pre ser va ção. Por que não 79%,
81% ou 65%? Fi cam es ses ima gi ná ri os cri an do nú-
me ros ca ba lís ti cos, em bo ra, na ver da de, a úni ca so lu -
ção seja o zo ne a men to. 

Sr. Pre si den te, so li ci to a trans cri ção des te re-
que ri men to, o qual já vou apre sen tar à Mesa. Re i te ro
que, a par tir des te mo men to, con si de ro-me em obs-
tru ção pes so al, es go tan do to dos os me i os que o Re-
gi men to Inter no me per mi tir para im pe dir o fun ci o na -
men to des ta Casa, até que a Me di da Pro vi só ria n.º
2.166 seja sub me ti da à vo ta ção no Con gres so Na ci o -
nal.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor 

Edu ar do Su plicy, V. Exª vai pe dir a pa la vra como Lí-
der?

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
tem a pa la vra como Lí der.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
terá a pa la vra, como Lí der do PSDB, logo após o pro-
nun ci a men to do Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te
Car los Wil son, Srªs e Srs. Se na do res, como Lí der do
Blo co de Opo si ção, mas es pe ci al men te como Lí der
do Par ti do dos Tra ba lha do res, te nho um mo ti vo es pe -
ci al para sa u dar um acon te ci men to que ocor re rá no
pró xi mo dia 15, em vir tu de de vi a gem que fa rei a con-
vi te do Pnud, da Ce pal, para, na se ma na que vem,
par ti ci par de um sim pó sio – He mis fé rio Sul – so bre os
pro gra mas para com ba ter a ex clu são so ci al, que se
re a li za rá em San ti a go. 

Esta rei vi a jan do, na pró xi ma se ma na, ao Chi le,
e, no dia 15, não po de rei es tar pre sen te. Por essa ra-
zão, uso da pa la vra hoje para sa u dar um even to im-
por tan te na his tó ria do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Qu e ro aqui dar as boas-vin das ao Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no Bra ga que de ci diu, de po is de mu i ta
re fle xão, in gres sar no Par ti do dos Tra ba lha do res. S.
Exª é um dos Se na do res que mais res pe i to tem me re -
ci do de to dos seus Pa res. 

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga foi De pu ta -
do Fe de ral pelo Esta do do Rio de Ja ne i ro, de 1963 a
1967; Se na dor da Re pú bli ca, no pe río do de 1975 a
1985; Pre fe i to da ci da de do Rio de Ja ne i ro, no pe río -
do de 1986 a 1988; e no va men te ele i to para o Se na do 
para o pe río do de 1999 a 2007.

Para nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, é mo ti -
vo de gran de ale gria sa u dar o in gres so de Ro ber to
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Sa tur ni no Bra ga em nos so Par ti do, so bre tu do pelo
fato de S. Exª ter fe i to uma re fle xão com res pe i to aos
des ti nos do País e a su ces são pre si den ci al. Nes tes
úl ti mos me ses, che gou à con clu são de que a me lhor
so lu ção para o Bra sil será a ele i ção de Luís Igná cio
Lula da Sil va. Isso fez com S. Exª se apro xi mas se mu i -
to do nos so Par ti do, di ver gin do den tro do PSB so bre
de ci sões ali to ma das.

Com todo o res pe i to pelo PSB, que re mos di zer
que o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga se cons ti tu i -
rá num fa tor de en gran de ci men to mu i to for te para
nós, por que S. Exª tem sido, so bre tu do nos as sun tos
eco nô mi cos, so ci a is e de tec no lo gia, um ex tra or di ná -
rio re pre sen tan te do povo.

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no já apre sen tou, nes ta 
Le gis la tu ra, 18 pro je tos de lei, al guns dos qua is de gran-
de re le vân cia, prin ci pal men te o que pro põe a re gu la men -
ta ção do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co
e Tec no ló gi co, que tra mi ta na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, as sim como ou tras re la ci o na das à po lí ti ca
ener gé ti ca e à Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo. 

Para nós, essa ade são será mu i to im por tan te por
sua pos tu ra éti ca, em to dos os mo men tos da vida na ci o -
nal, em de fe sa da de mo cra cia e do di re i to à ci da da nia. 

Qu e ro tam bém, nes ta opor tu ni da de, Sr. Pre si -
den te, co men tar bre ve men te al guns dos re sul ta dos
do cen so do ano 2000, com pa ra dos aos re sul ta dos
do cen so de 1991.

De um lado, foi sig ni fi ca ti va a que da da mor ta li -
da de in fan til, pois, das 48 mor tes por 1000, re gis tra -
das em 1990, hou ve um de crés ci mo para 29,6 mor tes 
a cada 1000 cri an ças nas ci das. Por tan to, a que da foi
de 38%. É tam bém ne ces sá rio re co nhe cer os avan-
ços re gis tra dos na es co la ri za ção. 

Um pon to, po rém, não foi su fi ci en te men te atin gi -
do: a de si gual da de. Con ti nua o Bra sil sen do um dos
pa í ses com ma i or de si gual da de no mun do, sen do
que apro xi ma da men te um quar to da po pu la ção adul-
ta que tra ba lha não con se gue se não ga nhar ape nas
um sa lá rio mí ni mo. Faz-se ne ces sá ria, por tan to, uma
aten ção toda es pe ci al para com essa área. E te nho
cer te za de que o tema cen tral da su ces são pre si den -
ci al será o de tor nar o Bra sil uma Na ção ci vi li za da e
jus ta, com a pro mo ção da jus ti ça e a er ra di ca ção da
po bre za. E acre di to que são as pro po si ções do PT, do
Luís Igná cio Lula da Sil va, as que es tão mais con sis -
ten tes com esse ob je ti vo.

Sr. Pre si den te, peço ain da para ser re gis tra da a
car ta que re ce bi do Se cre tá rio do Te sou ro dos Esta-
dos Uni dos, tra du zi da para o por tu guês, nos se guin -
tes ter mos:

Obri ga do por seu ex pe di en te pro cu ran do 
ma i o res es cla re ci men tos so bre ques tões tra ta -
das no Fó rum Eco nô mi co Mun di al de Nova
Ior que. Ten do em vis ta os úl ti mos acon te ci -

men tos ocor ri dos nos Esta dos Uni dos e no ex-
te ri or, tor nou-se mais im por tan te do que nun ca 
pro cu rar mos um en ten di men to mú tuo e nos
em pe nhar mos em di re ção a me tas co muns.

A mi nha ex pe riên cia tra ba lhan do em pa í -
ses mun do afo ra en si nou-me que to dos os pa-
í ses de vem ca mi nhar no sen ti do de pro mo ver
a trans pa rên cia e a pre va lên cia da lei. Ma i or
trans pa rên cia, com bi na da com res pe i to aos
con tra tos e aos di re i tos da pro pri e da de pri va -
da, en co ra ja o in ves ti men to e di mi nui o cus to
dos em prés ti mos. Como é de seu co nhe ci -
men to, os ca pi ta is são sen sí ve is à fal ta de con-
tro le da ca pa ci da de de ges tão em pre sa ri al nos
pa í ses de sen vol vi dos e em de sen vol vi men to. 

A von ta de do Bra sil em con ti nu ar fir me
nas re for mas – par ti cu lar men te com re la ção à
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, às pri va ti za -
ções e à ba i xa in fla ção –, des de 1999, pro vou 
que o seu País é lí der en tre os mer ca dos
emer gen tes. Além dis so, os pas sos da dos
nos anos re cen tes con tra a cor rup ção, bem
como uma nova le gis la ção, uma me lhor su-
per vi são con tra a la va gem de di nhe i ro e um
au men to na trans pa rên cia fis cal são no tá ve is.
Entre tan to, uma con tí nua bus ca por me lho ria
é im por tan te meio de pro mo ver ma i or es tre i -
ta men to en tre a nos sa eco no mia, ser vin do
como exem plo para ou tros pa í ses da re gião. 

Aten ci o sa men te,
Paul H. O’Neill.

Essa é a res pos ta ao ofí cio que en ca mi nhei em 7
de fe ve re i ro de 2002, co men tan do as de cla ra ções do Se-
cre tá rio Paul O’Neill ve i cu la das na im pren sa in ter na ci o -
nal, nas qua is ele di zia que se ri am ca u sas da per sis tên -
cia de ele va das ta xas de ju ros no Bra sil a cor rup ção e a
fal ta de res pe i to às re gras da lei. So li ci tei-lhe, en tão, que
re la tas se os ca sos de cor rup ção que te ri am che ga do ao
co nhe ci men to do Go ver no dos Esta dos Uni dos e lis tas se 
as au to ri da des e as em pre sas en vol vi das. Esta ria ele,
as sim, co la bo ran do para o bom re la ci o na men to en tre os
nos sos pa í ses. 

Foi essa, Sr. Pre si den te, a res pos ta en vi a da
pelo Sr. O’Neill, pos ta em ter mos ge ra is sem es pe ci fi -
car os ca sos em que ha via ba se a do a sua de cla ra ção.

Peço a trans cri ção das duas car tas, em in glês e
em por tu guês, já que a car ta ori gi nal foi em in glês.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri,
como Lí der do PSDB, avi san do que a ses são en cer -
rar-se-á às 14h, pe din do a com pre en são de V. Exª.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de re gis trar a pre sen -
ça nes ta Casa dos for man dos do cur so de Di re i to da
Faro – Fa cul da de de Ciên ci as Hu ma nas, Exa tas e Le-
tras de Ron dô nia, e que se en con tram nas ga le ri as.

Qu e ro, nes ta opor tu ni da de, pres tar a mi nha ho-
me na gem aos fu tu ros ba cha réis ou mes mo aos ma-
gis tra dos que es tão cum prin do uma sé rie de vi si ta -
ções aos Tri bu na is Su pe ri o res, Mi nis té rio Pú bli co e o
Con gres so Na ci o nal com a fi na li da de de de sen vol ver
o apren di za do so bre o fun ci o na men to des ses di fe ren -
tes ór gãos que com põem a es tru tu ra da nos sa Re pú -
bli ca. 

Os fu tu ros ba cha réis es tão nes sa em pre i ta da
sob a ori en ta ção do Dr. Ra du an Mi guel Fi lho, Pro fes -
sor de Di re i to Pro ces su al Ci vil da que la fa cul da de,
bem como res pe i ta do Juiz de Di re i to e mem bro do Tri-
bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Ron dô nia.

Em ra zão des te re gis tro, pas so às mãos de V.
Exª a re la ção dos no mes dos in te gran tes da re fe ri da
de le ga ção, para que se fa çam cons tar dos Ana is des-
ta Casa es ses va lo ro sos e es for ça dos bra si le i ros e
con ter râ ne os de Ron dô nia. 

Con ce do um apar te ao Se na dor Amir Lan do.
O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Sr. Pre si den -

te, Srªs e Srs. Se na do res, não po dia de i xar de me as-
so ci ar a essa ma ni fes ta ção do Se na dor Chi co Sar to ri
para igual men te sa u dar a tur ma de for man dos da
Faro, que é a Fa cul da de de Ciên ci as Hu ma nas, Exa-
tas e Le tras de Ron dô nia. Qu e ro exa ta men te sa u dar
os nos sos jo vens ad vo ga dos – po de re mos cha má-los 
– que vêm a Bra sí lia, per cor ren do as ins ti tu i ções ma i -
o res da Re pú bli ca, os Tri bu na is Su pe ri o res e, so bre -
tu do, o Con gres so Na ci o nal, este lo cal onde se edi fi -
cam a lei e as nor mas que hão de con du zir os des ti -
nos e as con du tas do povo bra si le i ro. Por isso, é com
ale gria que re ce be mos essa de le ga ção de ron do ni -
en ses, que mos tra ao Bra sil que Ron dô nia, um Esta-
do re cém-cri a do, já tem vá ri as fa cul da des, além da
Uni ver si da de de Ron dô nia. Mos tra a evo lu ção e a
nos sa gen te, mais do que nun ca, apta para re ce ber
os co nhe ci men tos e ca pa ci tar-se para o de sem pe nho 
de qual quer fun ção, so bre tu do no ramo do Di re i to. Sa-
u dar, por que é de lá, da Faro, da Unir, das de ma is Fa-
cul da des de Di re i to do Esta do de Ron dô nia que es tão 

sa in do os no vos ma gis tra dos, como é o Pro fes sor Ra-
du an Mi guel Fi lho, que co or de na esse gru po e é tam-
bém Juiz de Di re i to, que tem hon ra do as le tras ju rí di -
cas do nos so Esta do. Pa ra béns, Ron dô nia, pa ra béns
Se na dor Chi co Sar to ri, ao sa u dar a tur ma de for man -
dos da Faro de Ron dô nia. 

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –
Agra de ço o apar te do Se na dor Amir Lan do.

Encer ran do o meu pro nun ci a men to, de se jo
agra de ço mais uma vez ao Pro fes sor Dr. Ra du an Mi-
guel Fi lho, co or de na dor des ses es tu dan tes que es tão 
em Bra sí lia. Que se jam seus no mes re gis tra dos nes ta 
Casa.

Obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CHICO SARTORI EM SEU
PRONUNCIAMENTO

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)

RELAÇÃO DE ACADÊMICOS

Pro fes sor Dr. Ra du an Mi guel Fi lho – Co or de na dor

André Luiz Pe re i ra Has sem
Antô nio Cláu dio Bo te lho So a res
Be a triz Du ar te Ra po so
Chris ti an Pla na Ca mur ça
Da ni e la Go mes Sil va
Do min gos Sá vio Ne ves Pra do
Fa bri ne Dan tas Cha ves
Izo ne te Se i xas Cruz
José Mar ti nho de Me de i ros
Lí gia Mari Car los Mi ran da
Li ne i de Mar tins de Cas tro Ga zo ni
Mar ce lo Ro dri gues de Oli ve i ra
Ma ria de Fá ti ma Pa i va da Cos ta
Nu nes Bu e no de Oli ve i ra
Pa trí cia Ra quel Ortiz de Bri to
Pa u lo Ro ber to de Me de i ros
Ro ber to Du ar te Jú ni or
Ro sa ne Ro dri gues da Sil va
Ro se le te de Oli ve i ra Mou ra
Ri so ne i de Ma ria de Je sus
Te re zi nha Pa niz Leal
Ubi racy Ro dri gues No gue i ra de Re zen de
Va nes sa Trin da de de Melo

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Na for-
ma do Re gi men to Inter no, V. Exª será aten di do. 

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  10 07817

MAIO 2002124    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Não há mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Mo re i ra Men des en vi ou à Mesa

pro po si ção que, em face do dis pos to no art. 235, in ci -
so III, alí nea a, do Re gi men to Inter no, será lida na pró-
xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os Srs.
Se na do res Ro me ro Jucá, Car los Be zer ra, João
Alber to de Sou za, Ma u ro Mi ran da, Mo za ril do Ca val -
can ti e Val mir Ama ral 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. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo cha mar
a aten ção des ta Casa para im por tan te ar ti go, ver san -
do so bre po lí ti cas de ges tão ur ba na, pu bli ca do pelo
IBAM – Insti tu to Bra si le i ro de Admi nis tra ção Mu ni ci -
pal, em sua Re vis ta de Admi nis tra ção Mu ni ci pal, de
no vem bro/de zem bro de 2001.

O tí tu lo do ar ti go é “Admi nis tran do Ci da des no
Sé cu lo XXI – No vos De sa fi os para a Ca pa ci ta ção”, de
au to ria de Mila Fre i re, do Ban co Mun di al. Nes sa ins ti -
tu i ção, a es pe ci a lis ta, lú ci da e eru di ta, pela mos tra
que te mos des se seu tex to, exer ce as fun ções de
Ges to ra do Pro gra ma de De sen vol vi men to Urba no
para a Amé ri ca La ti na e de Di re to ra do Cur so de Ges-
tão Urba na e de Ci da des do Insti tu to Ban co Mun di al.

No es cla re ce dor ar ti go, a au to ra ana li sa di ver -
sos tó pi cos de po lí ti ca ur ba na, tais como, a evo lu ção
da abor da gem do Ban co Mun di al so bre a ques tão, e
as ações de ca pa ci ta ção de ges to res ur ba nos em
cur so no Bra sil.

Entre os in te res san tes as pec tos le van ta dos por
Mila Fre i re es tão glo ba li za ção e ur ba ni za ção; ci da des 
e vi ta li da de eco nô mi ca; as ci da des e o pro gres so po lí -
ti co e cul tu ral; es tra té gia na ci o nal e lo cal de de sen vol -
vi men to ur ba no; a com pe tên cia ad mi nis tra ti va, in clu í -
da a ca pa ci da de de ar re ca dar tri bu tos; o trans por te
ur ba no; a me lho ria de ser vi ços para a po pu la ção ca-
ren te e a me lho ria da es tru tu ra fí si ca dos ba ir ros de
ba i xa ren da; o en vol vi men to do se tor pri va do; e vá ri os 
ou tros.

A au to ra des ta ca a idéia de que a boa go ver nan -
ça ur ba na é um pré-re qui si to para que qual quer ci da -
de seja com pe ti ti va e ob te nha um ní vel ade qua do de
qua li da de de vida. Lem bra que, no Bra sil, a in tro du -
ção re cen te do Esta tu to da Ci da de re pre sen ta um
pas so sig ni fi ca ti vo para es cla re cer e apo i ar o pa pel
dos mu ni cí pi os na ges tão de re cur sos fun diá ri os e
para au men tar o po der mu ni ci pal na uti li za ção des ses 
re cur sos para pro je tos de na tu re za so ci al.

O ar ti go re co nhe ce que a po bre za ur ba na é o
mais com ple xo e de sa len ta dor de sa fio que o ges tor
ur ba no tem a en fren tar, in clu í da aí a co ne xão da ex-
clu são com a cri mi na li da de. Apon ta, ain da, para os
ins tru men tos de po lí ti ca ur ba na para li dar com o pro-
ble ma.

Por fim, faz re fe rên cia aos mu i tos pro gra mas de
ca pa ci ta ção de ges tão ur ba na e mu ni ci pal exis ten tes
no Bra sil.

Dos pro gra mas fe de ra is, des ta ca di ver sos, en-
vol ven do a atu a ção dos Mi nis té ri os da Fa zen da, do
Pla ne ja men to e Orça men to, e da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral e do BNDES. Cita tam bém al guns bons pro-
gra mas es ta du a is, como os do Ce a rá e os do Pa ra ná.

Sr. Pre si den te, a ges tão das ci da des é um imen-
so de sa fio. Qu e ro, por isso, elo gi ar esse ar ti go e fa zer
aqui sua di vul ga ção. Está de pa ra béns o IBAM, pela
sua tra di ção de pro mo ver es tu dos e pu bli ca ções so-
bre as sun tos de ges tão mu ni ci pal, mais uma vez con-
fir ma da pelo im por tan te tex to da es pe ci a lis ta do Ban-
co Mun di al, Mila Fre i re, so bre ca pa ci ta ção em ges tão
ur ba na.

Era o que eu que ria tra zer a esta tri bu na.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há dú vi da de
que a pri va ti za ção da te le fo nia tem tra zi do al guns re-
sul ta dos im pres si o nan tes. É con si de rá vel o au men to,
em todo o País, do nú me ro de te le fo nes fi xos e de te-
le fo nes pú bli cos dis po ní ve is, para não fa lar mos na
ver da de i ra ex plo são da te le fo nia mó vel. 

Não po de mos de i xar de cons ta tar, en tre tan to,
que os au men tos das ta ri fas vêm sen do tam bém con-
si de rá ve is. As re cla ma ções por ir re gu la ri da des na
pres ta ção dos ser vi ços te le fô ni cos, por sua vez, cres-
ce ram sig ni fi ca ti va men te em re la ção ao pe río do em
que as pres ta do ras eram em pre sas es ta ta is. 

Tam pou co é des ca bi do ar gu men tar que o Go-
ver no Fe de ral não vi nha dan do às es ta ta is as fa ci li da -
des de atu a ção que se ri am de po is con ce di das às em-
pre sas pri va ti za das. Entre es sas, po de mos re fe -
rir-nos à ces são de vul to sos fi nan ci a men tos e à au to -
ri za ção dos au men tos de ta ri fas. 

De qual quer modo, as pri va ti za ções das em pre -
sas te le fô ni cas, com as pec tos po si ti vos e ou tros bas-
tan te dis cu tí ve is, já fo ram re a li za das e não pa re ce
nada re a lis ta, nem se quer viá vel, pro por sua re ver -
são.

O que sa be mos ser ne ces sá rio e im pres cin dí -
vel, Sr. Pre si den te, é que a fis ca li za ção das com pa -
nhi as te le fô ni cas seja re a li za da de modo efi ci en te e
sis te má ti co, re sul tan do em pu ni ções sem pre que se
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ve ri fi que que os in te res ses pri va dos es tão usur pan do
os le gí ti mos in te res ses pú bli cos. 

Este é o pa pel das agên ci as re gu la do ras – no
pre sen te caso da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções (Ana tel) –, que de vem es tar aler tas e pre pa ra -
das para iden ti fi car e pu nir as ir re gu la ri da des exis ten -
tes.

Uma des sas ir re gu la ri da des foi re cen te men te
di vul ga da em ma té ria do Cor re io Bra zi li en se, de 22
de mar ço, pela qual to ma mos co nhe ci men to de que,
do ra van te, ape nas re ce be rão o ca tá lo go atu a li za do
de as si nan tes re si den ci a is do Dis tri to Fe de ral aque-
les que ma ni fes ta rem tal de se jo à Te le bra sí lia.

Essa im po si ção da Bra sil Te le com, que é a pro-
pri e tá ria da Te le bra sí lia de te le fo nia fixa, é, an tes de
tudo, ile gal. A Lei Ge ral de Te le co mu ni ca ções exi ge,
cla ra e ine qui vo ca men te, que a lis ta de as si nan tes co-
mer ci a is e re si den ci a is seja, a cada ano, pu bli ca da e
dis tri bu í da gra tu i ta men te a to dos os as si nan tes. 

Qu al quer mu dan ça de com por ta men to das em-
pre sas te le fô ni cas nes se sen ti do está atre la da, for ço -
sa men te, à ne ces si da de de al te rar a lei. E a al te ra ção
da lei pres su põe um de ter mi na do pro ces so, ca rac te -
rís ti co dos re gi mes de mo crá ti cos, que vai pos si bi li tar
que os di ver sos seg men tos in te res sa dos se jam ou vi -
dos, que se jam ela bo ra dos pa re ce res téc ni cos e ju rí -
di cos e que ocor ra o im pres cin dí vel de ba te. A mo di fi -
ca ção da lei é, como bem se sabe, uma prer ro ga ti va
do Par la men to. 

É do in te res se dos as si nan tes essa de so bri ga -
ção das te le fô ni cas? O que eles re ce bem em tro ca de
abrir mão do di re i to? Não fos se ela ile gal, se ria a me-
di da su fi ci en te men te bem di vul ga da para que to dos
os in te res sa dos vi es sem a so li ci tar a lis ta atu a li za da
an tes de sa ber da sua ca du ci da de? Qual se ria o pra-
zo para que sua en tre ga de ves se ser re a li za da?

Essas são ape nas al gu mas das ques tões sus ci -
ta das pela anun ci a da ado ção da nova prá ti ca. Mas
ain da mais im por tan te que bus car-lhes uma res pos ta, 
no pre sen te mo men to, é cons ta tar a ile ga li da de da
nova sis te má ti ca que se pre ten de im plan tar – e de
pla no re je i tá-la tal como a apre sen ta a Te le bra sí lia:
como um fato con su ma do.

A ló gi ca do in te res se co mer ci al – di ría mos mes-
mo, o de se jo do lu cro fá cil – não pode, Se nhor Pre si -
den te, so bre pu jar e so bre por-se aos in te res ses pú bli -
cos, nem tam pou co aos di ta mes ju rí di cos que os ba li -
zam. Ma ni fes to, por tan to, Se nhor Pre si den te, mi nha
dis cor dân cia com a mu dan ça de re gras em pre en di da
uni la te ral men te pela ci ta da com pa nhia e so li ci to da
Ana tel, que tem o de ver de ze lar pela le ga li da de das

ações das pres ta do ras de ser vi ços te le fô ni cos, o ma i -
or em pe nho em de fen der o in te res se co le ti vo dos
usuá ri os.

Mu i to obri ga do.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Bra sil de
nos sos dias, pe di a tras, en do cri no lo gis tas, nu tri ci o nis -
tas e psi có lo gos es tão se pre o cu pan do se ri a men te
com um fe nô me no novo no cam po da sa ú de das cri-
an ças bra si le i ras: a obe si da de pre co ce. Há al guns
anos, o pro ble ma nem cha ma va a aten ção, seja por-
que es ta tis ti ca men te os ca sos eram pou cos, seja por-
que o pró prio co nhe ci men to so bre os efe i tos ma lé fi -
cos pro vo ca dos pelo ex ces so de gor du ra no cor po in-
fan til ou ju ve nil não era de do mí nio ge ne ra li za do.
Hoje, o pro ble ma não só é mais es tu da do e co nhe ci do 
como o nú me ro de cri an ças e jo vens obe sos está
cada vez mais alto.

Há pou cas es ta tís ti cas bra si le i ras so bre o as-
sun to. No en tan to, as dis po ní ve is jus ti fi cam a pre o cu -
pa ção de pais e es pe ci a lis tas. A Pes qui sa Na ci o nal
so bre Sa ú de e Nu tri ção do Mi nis té rio da Sa ú de, re a li -
za da em par ce ria com a Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – FIBGE, de mons tra cla ra -
men te a ten dên cia de cres ci men to des se pro ble ma.
No Su des te, em 1975, 2,5% da po pu la ção in fan til era
obe sa. Em 1995, esse per cen tu al sal tou para 12,9%.
Au men to se me lhan te acon te ceu tam bém em re giões
mais po bres. No Nor des te, por exem plo, em 1975, ha-
via 1% das cri an ças com obe si da de. Em 1997, o ín di -
ce al can çou 4,6%. A ava li a ção mais re cen te foi fe i ta
na ci da de de Re ci fe, no ano de 2001: os pes qui sa do -
res vi si ta ram fa mí li as de uma co mu ni da de ca ren te e
de tec ta ram que 10,1% das cri an ças me no res de 11
anos ti nham peso su pe ri or ao peso nor mal e, des sas,
4,6% eram obe sas. A ques tão, por tan to, não é dos ri-
cos nem dos po bres, é de to dos, pois to dos es tão
sen do atin gi dos. 

A Esco la Pa u lis ta de Me di ci na, atu al UNIFESP –
Uni ver si da de Fe de ral de São Pa u lo, a pri me i ra ins ti tu -
i ção do País a se pre o cu par com a obe si da de in fan til,
tra ba lho que im plan tou há dez anos, hoje aten de, em
mé dia, qua tro cen tas cri an ças por mês. Três anos
atrás, o aten di men to era fe i to em ape nas três dias por
se ma na. Hoje, é diá rio. O Hos pi tal das Clí ni cas de
São Pa u lo tam bém cri ou uma uni da de es pe cí fi ca,
com aten di men to diá rio. Em Bra sí lia, três hos pi ta is
pú bli cos pos su em am bu la tó ri os de en do cri no lo gia
pe diá tri ca. A pro cu ra des sas uni da des por pais pre o -
cu pa dos com o ex ces so de peso dos fi lhos vem cres-
cen do de for ma cons tan te. Por for ça da de man da, no
Hos pi tal Uni ver si tá rio de Bra sí lia, o tem po de es pe ra
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para uma con sul ta nova é de três me ses. No Hos pi tal
de Base do Dis tri to Fe de ral, de cada dez cri an ças ali
aten di das, qua tro têm peso aci ma do sa u dá vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do
o Dr. José Car los Tad dei – Co or de na dor do De par ta -
men to de Nu tri ção e Me ta bo lis mo da Uni ver si da de
Fe de ral de São Pa u lo –  se o País não to mar pro vi dên -
ci as “terá no fu tu ro uma epi de mia de obe si da de in fan -
til, como ocor re hoje nos Esta dos Uni dos e em ou tros
pa í ses de sen vol vi dos”. Nes se país, 20 % das cri an -
ças são obe sas.

As ca u sas des se de se qui lí brio po dem ser do en -
ças hor mo na is. As do en ças hor mo na is, no en tan to,
são res pon sá ve is por ape nas 2 % do pro ble ma. O
gran de res pon sá vel hoje é o es ti lo de vida a que são
sub me ti das as cri an ças. São cri an ças sem ati vi da des
fí si cas, que pas sam ho ras sen ta das di an te da te le vi -
são, que mo ram em es pa ços re du zi dos e que não dis-
põem de lu ga res pú bli cos ade qua dos e se gu ros para
o la zer. Ali an do-se a essa re a li da de os há bi tos ali-
men ta res, está des cor ti na do o cam po para o cres ci -
men to da obe si da de. Se gun do a Drª Nu var tis Se ti an –
Co or de na do ra da Uni da de de Endo cri no lo gia e Di a -
be to lo gia do Insti tu to da Cri an ça da Uni ver si da de de
São Pa u lo, “a fa mí lia bra si le i ra tro cou o pra to sa u dá -
vel de ar roz e fe i jão por san du í ches e bo la chas que
não ali men tam e en gor dam”.

O re sul ta do des sa si tu a ção são cri an ças que
pas sam a ter do en ças até há pou co tí pi cas dos adul-
tos: al tas ta xas de co les te rol, al tos ín di ces de tri gli ce -
rí de os, di a be tes, do res na co lu na e nos jo e lhos. Cri-
an ças as sim, se não tra ta das no tem po pro pí cio, te-
rão gran de pos si bi li da de de in far to pre co ce, na fa i xa
dos vin te e cin co aos trin ta anos de ida de.

O Mi nis té rio da sa ú de cer ta men te acom pa nha o
pro ble ma que le van tei nes te pro nun ci a men to. Há ne-
ces si da de, po rém, de cam pa nhas pú bli cas sis te má ti -
cas e exa us ti va men te es cla re ce do ras so bre a ques-
tão, de modo a ori en tar pais e cri an ças. Não há como
en ca mi nhar so lu ção para esse pro ble ma sem uma
par ti ci pa ção es cla re ci da e prá ti ca da fa mí lia.

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

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao apro xi mar-se a
data do seu vi gé si mo sex to ani ver sá rio, o mu ni cí pio
de Mi na çu, que já vi veu dias de gran de pros pe ri da de
e que, ao lon go de sua his tó ria, tem dado sig ni fi ca ti va
con tri bu i ção para o de sen vol vi men to da re gião e
mes mo do País, pas sa por mo men tos de gran de ex-
pec ta ti va, para não di zer mo men tos afli ti vos.

Tal si tu a ção, Sr. Pre si den te, de cor re de fa to res
ex ter nos à vida da ci da de, mas que po dem re pre sen -
tar duro gol pe na ren da de gran de par te dos seus mo-
ra do res, re fle tin do ne ga ti va men te tam bém na ar re ca -
da ção do mu ni cí pio. 

Re fi ro-me, não é di fí cil su por, à de pres são mun-
di al do mer ca do de ami an to, pro du to que está sen do
ba ni do em vá ri os pa í ses, e mes mo em Esta dos e mu-
ni cí pi os bra si le i ros, por pro vo car do en ças res pi ra tó ri -
as – en tre elas o cân cer. A úni ca mina bra si le i ra de
ami an to, Srªs e Srs. Se na do res, fica exa ta men te em
Mi na çu. Ali se en con tra a ter ce i ra ma i or ja zi da de ami-
an to do pla ne ta, res pon sá vel pela clas si fi ca ção do
Bra sil como quar to ma i or pro du tor mun di al. O ami an -
to tem ta ma nho sig ni fi ca do na vida de Mi na çu, que
sua ex plo ra ção se con fun de com a pró pria cri a ção e o
de sen vol vi men to do mu ni cí pio. 

Para en ten der mos essa re la ção, no en tan to, é
pre ci so re tro ce der mos a um pas sa do re cen te, quan-
do Darcy Lo pes Mar tins e Pe dro Co e lho de Sou za
Bar ros se ins ta la ram na re gião, às mar gens do Rio
Bo ni to, jun ta men te com seus fa mi li a res. 

Nas cia, ali, no ex tre mo nor te de Go iás, hoje di vi -
sa com o Esta do de To can tins, por vol ta de 1957, uma
pe que na co mu ni da de. A des co ber ta do ami an to, al-
guns anos de po is, fa ria da re gião uma das mais ri cas
do Esta do. Dis tri to de Uru a çu, Mi na çu – nome in dí ge -
na que sig ni fi ca “mina gran de” – se eman ci pa ria em
14 de maio de 1976 e se tor na ria, em pou cos anos,
um mu ni cí pio prós pe ro, gra ças aos im pos tos e em-
pre gos ge ra dos pela ex plo ra ção da mina.

A Mi ne ra do ra Sama, pro pri e tá ria das ja zi das,
che gou a em pre gar três mil pes so as, há al guns anos.
Hoje, com o ba ni men to do ami an to, lar ga men te em-
pre ga do na fa bri ca ção de te lhas e ca i xas d’água, na
in dús tria de au to pe ças e de ves tuá rio re sis ten te ao
fogo, dá em pre go a al gu mas cen te nas de mo ra do res.
Ain da as sim, é o gran de su por te eco nô mi co da ci da -
de, cuja po pu la ção atu al é es ti ma da em 40 mil ha bi -
tan tes.

Há três anos, Sr. Pre si den te, o jor nal O Glo bo
pu bli ca va re por ta gem so bre Mi na çu com o se guin te
co men tá rio: “Mi na çu é uma ci da de in fe liz. Nas ceu em
ra zão de uma mina de ami an to, cres ceu em tor no
dela e está em po bre cen do ao re dor do mi né rio que
um dia foi sua úni ca es pe ran ça e em que ba se ou sua
ex pe riên cia.”

Mi na çu, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
não é, como en fa ti zou o jor na lis ta, uma ci da de in fe liz.
Mas o co men tá rio do pe rió di co o foi, sem qual quer
dú vi da. 
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O jor na lis ta, na oca sião, não con si de rou al guns
fa tos im por tan tes. Ini ci al men te, há de se des ta car –
re co nhe cen do, em bo ra, a no ci vi da de do ami an to –
que os ca sos de cân cer e de ou tras do en ças res pi ra -
tó ri as de tec ta dos em pes qui sas mé di cas são mais de
or dem ocu pa ci o nal do que de sa ú de pú bli ca. A bem
da ver da de, é pre ci so es cla re cer que a gran de ma i o -
ria da po pu la ção lo cal não de se ja o fe cha men to da
mina, em bo ra não es te ja mos, com essa pon de ra ção,
de fen den do a uti li za ção con tí nua e in dis cri mi na da do
ami an to. 

Ou tro as pec to que não foi le va do em con si de ra -
ção pelo jor na lis ta diz res pe i to ao uso de no vas tec no -
lo gi as, de modo a re du zir sen si vel men te a no ci vi da de
do ami an to. A mi ne ra do ra não nega que o mi né rio
seja pre ju di ci al à sa ú de, mas lem bra que ou tros pro-
du tos, como o mer cú rio, tam bém o são, e não se fala
em ba nir seu uso – até por que mu i tos de les ain da não
são subs ti tu í ve is. Re cen tes pes qui sas da Uni camp
com tra ba lha do res ex pos tos ao ami an to des de 1940
re ve la ram que ape nas 1,7% de sen vol veu pro ble mas
de sa ú de re la ci o na dos com o mi né rio – o que não sig-
ni fi ca, vol to a re pe tir, que tais ma le fí ci os pos sam ser
ig no ra dos. De qual quer for ma, é aus pi ci o so sa ber que
a mi ne ra do ra re ce beu cer ti fi ca dos in ter na ci o na is,
como o ISO 14.001, como re fe rên cia em con tro le, cu i -
da dos com a sa ú de e com o meio am bi en te. 

Embo ra re co nhe cen do que a ex plo ra ção do
ami an to ain da é a ati vi da de bá si ca da eco no mia de
Mi na çu, que ro sa li en tar ou tras ri que zas do mu ni cí pio.
É pre ci so des ta car que a po ten ci a li da de eco nô mi ca
de Mi na çu não se res trin ge ao ami an to, mas se ma ni -
fes ta tam bém em ou tras ri que zas mi ne ra is, como o
be ri lo, o cal cá rio, o ní quel, o zin co, o es ta nho, a gra fi -
ta. Além dis so, Mi na çu tem uma pro du ção agrí co la
sig ni fi ca ti va, não se po den do des pre zar, como ri que -
zas do mu ni cí pio, os cul ti vos de cana-de-açú car,
man di o ca, ar roz, fe i jão, ba na na e to ma te. 

O mais aus pi ci o so, po rém, é o po ten ci al tu rís ti co 
de Mi na çu. A ci da de, pri vi le gi a da pela na tu re za, ti nha
como pon tos tu rís ti cos tra di ci o na is as ca cho e i ras da
Fu ma ça, das Pe dras e do La je a do, a Gru ta Nos sa Se-
nho ra Apa re ci da, re can tos e clu bes cam pes tres di-
ver sos, além do lago Ser ra da Mesa. Este úl ti mo, que
cos tu ma va atra ir pes ca do res da re gião, teve seus
atra ti vos in ten si fi ca dos com a cons tru ção da Usi na
Hi dre lé tri ca de Ser ra da Mesa, que faz par te do sis te -
ma Fur nas. Diga-se de pas sa gem que a ope ra ção da
hi dre lé tri ca, por si, já con fe re ra zoá vel im por tân cia
eco nô mi ca a Mi na çu. Bas ta lem brar que a cons tru ção 
e a ope ra ção da hi dre lé tri ca fi ze ram sur gir uma vila

com cen te nas de re si dên ci as e toda a in fra-es tru tu ra
ur ba na, sem ônus para a ad mi nis tra ção mu ni ci pal.

De fato, Srªs. e Srs. Se na do res, a Bar ra gem de
Ser ra da Mesa tem enor me im por tân cia para a ge ra -
ção de ener gia e para o fo men to do tu ris mo – ati vi da -
de mais pro mis so ra em todo o mun do, e ape li da da
“in dús tria sem cha mi né”, por sua im por tân cia eco nô -
mi ca e pela pos si bi li da de de se de sen vol ver sem
agres são ao meio am bi en te. 

Os nú me ros são im po nen tes. O lago ar ti fi ci al de
Ser ra da Mesa é o quin to ma i or do Bra sil em área
inun da da, com 1.784 qui lô me tros qua dra dos na ele-
va ção, e o pri me i ro em vo lu me de água – nada me nos 
que 54 bi lhões de me tros cú bi cos. Com pre en de-se,
as sim, por que atrai tan tos pes ca do res e de lo ca li da -
des dis tan tes, como Bra sí lia e Go iâ nia. A ju san te da
Usi na Hi dre lé tri ca de Ser ra da Mesa está co me çan do
a ope rar a usi na de Cana Bra va, que, em ple no fun ci -
o na men to, de ve rá ge rar, em mé dia, 273 me ga watts; e
al guns qui lô me tros a ju san te des sa, co me ça a ser
cons tru í da a Usi na de São Sal va dor, com ba i xo im-
pac to am bi en tal, pois tan to essa como Cana Bra va
apro ve i ta rão o flu xo de água de Ser ra da Mesa.

A re gião ex tre mo nor te de Go iás, como se vê, é
pró di ga em re cur sos na tu ra is. Mi na çu, que cres ceu
im pul si o na da pela ex plo ra ção do ami an to, tem re ser -
vas su fi ci en tes par ra ex traí-lo por mais 60 anos, mas
tem tam bém ou tros mi né ri os, sig ni fi ca ti va pro du ção
agro pe cuá ria e um pro mis sor atra ti vo tu rís ti co. So bre -
tu do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Mi na çu
tem uma in fra-es tru tu ra in ve já vel para o seu ta ma nho, 
com cer ca de 12 mil cri an ças na es co la, boas con di -
ções de mo ra dia, ae ro por to e bom sis te ma viá rio. 

Com todo esse po ten ci al e com uma po pu la ção
ope ro sa, Mi na çu, que tan ta con tri bu i ção tem dado ao
de sen vol vi men to na ci o nal, não pre ci sa vi ver dias de
an gús tia. Bas ta, para isso, que as au to ri da des com-
pe ten tes se dis po nham a in ves tir no mu ni cí pio para
be ne fi ci ar a co mu ni da de lo cal. O re tor no eco nô mi co,
se gu ra men te, ul tra pas sa rá as fron te i ras re gi o na is,
como vem acon te cen do ao lon go de sua his tó ria. É
com essa re co men da ção e com essa pers pec ti va,
por tan to, que me con gra tu lo com a po pu la ção e com
os ad mi nis tra do res lo ca is, pelo trans cur so des sa data
tão sig ni fi ca ti va, de se jan do a to dos um fu tu ro prós pe -
ro, tran qüi lo e ven tu ro so, como têm sido seus dias
des de o sur gi men to da ci da de. 

Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –  RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é es tra nho
como um País que se co lo ca en tre as ma i o res eco no -
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mi as do mun do pode apre sen tar nú me ros tão des to -
an tes quan do se tra ta de ofe re cer ser vi ços es sen ci a is 
à po pu la ção!

Pois é o que acon te ce com re la ção às in for ma -
ções que re pre sen tam o sa ne a men to pú bli co, e,
como já se po de ria pre ver, os mais pre ju di ca dos são
os mais po bres e as re giões me nos de sen vol vi das.

Mes mo ten do co nhe ci men to de que pra ti ca -
men te 98% dos mais de 5 mil e qui nhen tos mu ni cí pi -
os bra si le i ros já dis põem de rede de água en ca na da,
de acor do com pes qui sa re a li za da pela Fun da ção
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE),
es ses nú me ros ain da não são su fi ci en tes para nos
de i xar oti mis tas, uma vez que as re des che gam ape-
nas a 64% das ca sas, me nos de dois ter ços do to tal.

Qu an to ao ser vi ço de es go to sa ni tá rio, há mu i to
mais ain da por fa zer, pois ape nas 52% dos mu ni cí pi -
os dis põem des se ser vi ço bá si co; e a rede co le to ra só
al can ça 33,5% das ha bi ta ções, por tan to, ape nas um
ter ço do to tal.

A pró pria co le ta de in for ma ções so bre as con di -
ções de sa ne a men to são re la ti va men te re cen tes no
Bra sil. O pri me i ro le van ta men to foi re a li za do em 1974,
por meio de um con vê nio en tre o Mi nis té rio da Sa ú de
e o IBGE. A se gun da ocor reu em 1977; e a ter ce i ra,
em 1989. Um novo le van ta men to só foi ocor rer em
2000, po rém foi mais abran gen te e re co lheu tam bém
in for ma ções so bre dre na gem ur ba na, além dos itens
co le ta dos an te ri or men te, que eram: abas te ci men to
de água, es go ta men to sa ni tá rio, lim pe za ur ba na e co-
le ta de lixo.

Po rém, um as pec to cons tran ge dor e que de ve -
ria co brir de ver go nha esta Na ção tão rica se re fe re ao
fato de que a pes qui sa de tec tou que qua se 25 mil
pes so as so bre vi vem da qui lo que re co lhem nos li xões: 
pa péis, plás ti cos, la tas, vi dros e ou tros ob je tos des-
car ta dos. Mas o que deve co mo ver até mes mo os co-
ra ções mais em pe der ni dos é que, en tre os ca ta do res, 
es tão apro xi ma da men te 5 mil cri an ças com ida de in-
fe ri or a 14 anos.

Por ou tro lado, para mos trar que nem tudo está
per di do e que, com pro pos tas sé ri as de po lí ti cas so ci -
a is, é pos sí vel me lho rar a vida da po pu la ção, é im por -
tan te re al çar a po si ção de Cu ri ti ba, que não tem, atu-
al men te, ne nhu ma cri an ça nes sa si tu a ção ve xa tó ria;
aliás é a úni ca re gião me tro po li ta na que não tem ne-
nhu ma cri an ça vi ven do do lixo, con for me cons ta ta do
na pes qui sa do IBGE. Isso se deve ao Pro gra ma de
Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til (PETI), con vê nio en-
tre a Pre fe i tu ra de Cu ri ti ba e o Go ver no Fe de ral. O
pro gra ma aten de a 1.423 me no res, de 7 a 15 anos,
dos qua is 90% são fi lhos de ca ta do res de lixo. São re-

pas sa dos 40 re a is por mês para cada fa mí lia, mais 10
re a is para que os me no res fre qüen tem ati vi da des ex-
tra cur ri cu la res.

Pro va vel men te de ve mos atri bu ir es ses fa tos
ver go nho sos tam bém às tre men das de si gual da des
exis ten tes em nos so País. Os nú me ros dão con ta de
que são mais de 125 mil to ne la das de lixo do mi ci li ar e
36,5 to ne la das de re sí du os pú bli cos. Ape nas as 13
ma i o res ci da des (com po pu la ção su pe ri or a um mi-
lhão de ha bi tan tes) são res pon sá ve is por 32% de
todo o lixo ur ba no bra si le i ro. Nes sas ci da des, cada
mo ra dor pro duz cer ca de 1,5 qui lo de lixo por dia,
qua se o tri plo das ci da des com até 10 mil ha bi tan tes.
Aliás, é sa bi do que so mos cam peões de des per dí cio,
e tal vez seja isso mes mo que pos si bi li te que tan ta
gen te aca be so bre vi ven do das so bras.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o jor nal O
Glo bo, de 28 de mar ço de 2002, pu bli ca com des ta -
que uma fra se de Mar cos Tha deu Abi ca lil, Co or de na -
dor de Sa ne a men to da Se cre ta ria Espe ci al de De sen -
vol vi men to Urba no, que con si de ro la pi dar. Dis se ele:
“Se me per gun tam quem é po bre no Bra sil, não te nho
dú vi da para res pon der: é aque le que não tem água,
es go to e co le ta de lixo.”

Téc ni cos do IBGE tam bém as so ci a ram a de si -
gual da de na dis tri bu i ção de re des de água e es go tos
à ex clu são so ci al e à in ca pa ci da de das po pu la ções
das ci da des me no res e mais po bres – prin ci pal men te
em áre as ru ra is no Nor te e no Nor des te – em pa gar a
con ta dos ser vi ços.

Não se ria esse, por aca so, um cam po a ser ob-
ser va do com mu i to ma i or ca ri nho pe los ad mi nis tra do -
res pú bli cos, até como for ma de eco no mi zar? Já foi
com pro va do que in ves ti men tos em ações de pre ven -
ção de sa ú de pú bli ca con fi gu ram uma alta re la ção
cus to/be ne fí cio dos re cur sos pú bli cos. Por que, en tão, 
não in ves tir mais em pro je tos de sa ne a men to bá si co?

O Pre si den te da Fi o cruz, Dr. Pa u lo Buss, em en-
tre vis ta pu bli ca da no mes mo O Glo bo, de 28 de mar-
ço, afir ma que “água en ca na da re duz em até 6 ve zes
as di ar réi as”.

Mes mo as sim, os da dos que nos che ga ram as
mãos apre sen tam um to tal de 116 mu ni cí pi os que
não dis põem se quer de rede de abas te ci men to de
água, al guns de les, com mais de 20 mil ha bi tan tes,
caso de Eldo ra do de Ca ra jás com 29 mil ha bi tan tes;
Uru a rá com 45 mil ha bi tan tes e San ta na do Ara gua ia
com 31 mil ha bi tan tes, no Esta do do Pará; São Mi guel 
do Gu a po ré e Bu ri tis, res pec ti va men te com 23 e 25
mil ha bi tan tes, no Esta do de Ron dô nia; Oca ra, com
21 mil ha bi tan tes; no Esta do do Ce a rá; Go ver na dor
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Nu nes Fre i re, com 25 mil ha bi tan tes, no Esta do do
Ma ra nhão. Há, ain da, um gran de nú me ro de mu ni cí pi -
os com mais de dez mil ha bi tan tes, nos mais di ver sos
Esta dos, in clu si ve no Rio Gran de do Sul e em San ta
Ca ta ri na, con si de ra dos mais de sen vol vi dos, que não
dis põem des se be ne fí cio.

Está va mos abor dan do ape nas a exis tên cia de
água. Água tra ta da é ou tro as pec to da ques tão. O
Jor nal do Bra sil, do dia 28 de mar ço pró xi mo pas sa -
do, nos re la ta que “qua se me ta de da água que sai das
es ta ções de tra ta men to com des ti no às ca sas dos
bra si le i ros se per de na ine fi ciên cia do sis te ma de
abas te ci men to”. Tal fato se deve a qui lô me tros de tu-
bu la ções de te ri o ra das, com va za men tos e in fil tra -
ções, re des an ti gas e “ga tos”, que evi den ci am a pre-
ca ri e da de. É uma in con gruên cia, ten do em vis ta que
cer ca de 36% dos do mi cí li os se quer têm aces so à
água.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que di zer, 
en tão, da si tu a ção do es go ta men to sa ni tá rio?

Fica di fí cil ple i te ar para o Bra sil um lu gar jun to
aos pa í ses de sen vol vi dos com in di ca do res que com-
pro vam a ine fi ciên cia das ad mi nis tra ções, até mes mo 
em se tra tan do de ques tões bá si cas e es sen ci a is,
como a do sa ne a men to bá si co.

No que diz res pe i to ao es go to, qua se a me ta de
dos mu ni cí pi os não dis põem de rede co le to ra. E, den-
tre os 2.875 que dis põem des se ser vi ço, ape nas 575
tra tam o es go to an tes de des pe já-lo nas águas de
rios, de la gos ou do mar.

Como os de ma is des pe jam o es go to sem tra ta -
men to, com pro me tem a qua li da de da água uti li za da
para o abas te ci men to, a ir ri ga ção e a re cre a ção. Isso,
sem le var em con ta o es go to que não é co le ta do e so-
bre o qual não há in for ma ções, mas que, se gu ra men -
te, vai afe tar a na tu re za e, por con se guin te, a qua li da -
de de vida da po pu la ção.

Por tan to, não é sem mo ti vo que as no tí ci as so-
bre sa ú de pú bli ca aca bam sen do mais e mais alar-
man tes. O jor nal O Glo bo, de 29 de mar ço, no ti cia
que a Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de (OMS) re la ci o -
na do en ças à fal ta de rede de es go to. Se gun do a ma-
té ria, “Boa par te das do en ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri -
as que atin gem os bra si le i ros está di re ta men te re la ci -
o na da ao sa ne a men to bá si co. Re la tó rio do Cen tro
Pan-Ame ri ca no de Enge nha ria Sa ni tá ria e Ciên ci as
do Ambi en te (CEPIS) da Orga ni za ção Mun di al da Sa-
ú de (OMS) mos tra que bac té ri as, ví rus e pa ra si tas
en con tra dos em águas con ta mi na das são os ma i o res 
res pon sá ve is pe los ca sos de di ar réia, en te ri te (in fla -
ma ção no in tes ti no), he pa ti te e es quis tos so mo se. Até

os 5 anos de ida de, 21,1% das mor tes de cri an ças
bra si le i ras são ca u sa das por do en ças in fec ci o sas e
pa ra si tá ri as.”

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so
mu dar ur gen te men te esse qua dro!

Os nú me ros de mons tram que não se tra ta ape-
nas de uma ques tão es té ti ca, mas tem re fle xos na
dig ni da de do ci da dão co mum e na sa ú de da po pu la -
ção bra si le i ra.

Faço esse aler ta, na ten ta ti va de abrir os olhos
do Go ver no, que tal vez na atu al con jun tu ra só con si -
ga en xer gar as ques tões de se gu ran ça pú bli ca, para
que aten te para o sa ne a men to bá si co.

É bem pro vá vel que os re cur sos em pre ga dos
em sa ne a men to bá si co con si gam evi tar mais mor tes
do que a mes ma quan ti da de de re cur sos em pre ga -
dos na se gu ran ça. Não que ro com isso di zer que se
deva des cu rar das ques tões de se gu ran ça pú bli ca,
mas que o sa ne a men to, no caso es pe cí fi co do Bra sil,
pre ci sa ser con si de ra do tão im por tan te quan to a se-
gu ran ça.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por ve zes, me di -
das que nos pa re cem pe que nas, quan do con tra pos -
tas às di men sões de nos so País e de seus pro ble -
mas, po dem ter efe i tos con si de rá ve is so bre a vida
das pes so as. Des cu i dar de de ter mi na dos de ta lhes
re le van tes da le gis la ção bra si le i ra é, no mí ni mo, des-
per di çar a opor tu ni da de de se cor ri gi rem dis tor ções,
de se sa na rem in jus ti ças, de se pro pi ci a rem ma i o res
e me lho res be ne fí ci os aos ci da dãos, des ti na tá ri os
que são de nos so or de na men to ju rí di co. 

Tra ta-se, no pre sen te caso, Sr. Pre si den te, de
uma me di da que visa a evi tar di fi cul da des e in cô mo -
dos des ne ces sá ri os aos ser vi do res pú bli cos ci vis,
que cons ti tu em ca te go ria de tão fun da men tal im por -
tân cia para o País – ca te go ria que, cabe cons ta tá-lo,
não vem ob ten do, nos úl ti mos tem pos, o re co nhe ci -
men to que lhe é jus to e de vi do. 

A me di da a que nos re fe ri mos não virá, de cer to,
re pa rar as ad ver si da des por que tem pas sa do o fun ci -
o na lis mo pú bli co fe de ral, mas terá efe i tos, sem dú vi -
da po si ti vos, para evi tar a in tran qüi li da de que se aba-
te, em cir cuns tân cia bas tan te es pe cí fi ca, so bre mu i -
tos ser vi do res pú bli cos e suas fa mí li as, na pre vi sí vel
pe ri o di ci da de de um ano.

Não des co nhe cem, sem dú vi da, os no bres Se-
na do res que a Lei nº 8.112, que dis põe so bre o re gi -
me ju rí di co dos ser vi do res pú bli cos ci vis da União,
pre vê, em seu ar ti go 78, o pa ga men to an te ci pa do da
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re mu ne ra ção de fé ri as. Tal me di da vi sa va, an tes de
mais nada, a fa ci li tar o cum pri men to an te ci pa do das
obri ga ções pe cu niá ri as dos ser vi do res, quan do es-
tes, no gozo de suas fé ri as, se au sen tas sem de sua
ci da de de re si dên cia. 

É cer to que se tal era a in ten ção do le gis la dor, a
prá ti ca da vida so ci al – se me per mi tem a ex pres são –
al te rou, em par te, sua uti li za ção efe ti va.

Oci o so se ria dis cor rer aqui so bre o ins ti tu to das
fé ri as re mu ne ra das, bas tan do di zer que esse é um di-
re i to mu i to im por tan te dos tra ba lha do res, que po dem, 
por seu meio, des can sar de todo um ano de de di ca -
ção ao tra ba lho, in ter rom pen do a ro ti na e ob ten do
ma i or âni mo e ener gia para a sua re to ma da. Tam bém
des ne ces sá rio fa lar so bre o am plo sig ni fi ca do da vi a -
gem, que nos per mi te a as si mi la ção de no vas vi vên ci -
as, em pa i sa gens hu ma nas e na tu ra is des co nhe ci das 
ou que já nos são ca ras. Res sal te mos ape nas que
elas são tão im por tan tes como meio pri vi le gi a do de
la zer quan to o são de apren di za gem, seja para adul-
tos, jo vens ou cri an ças.

No pe río do ex cep ci o nal das fé ri as e, par ti cu lar -
men te, no exer cí cio tão es ti mu lan te do di re i to de des-
lo ca men to, no ter ri tó rio na ci o nal ou mes mo para ter-
ras alhe i as, é bem ra zoá vel su por que os gas tos –
con si de ran do ain da que há dis po ni bi li da de “de ca i xa”
– ex ce dam aque le pa ta mar que lhes de ve ria ca ber.
Daí que todo o en can to da ex pe riên cia das fé ri as e da
vi a gem ve nha a se es bo ro ar, em bre ve tem po, ao en-
trar em abrup to con ta to com a dura con sis tên cia da
re a li da de.

Re fe ri mo-nos, sem dú vi da, ao fato de que o des-
con to do adi an ta men to de fé ri as para os ser vi do res
pú bli cos será fe i to de uma só vez, no pra zo de um ou
dois me ses sub se qüen tes ao gozo das fé ri as. É cer to
que não são to dos os que con se guem pro gra mar
seus gas tos com ta ma nho con tro le e exa ti dão que,
em pe río do de fé ri as, es pe ci al men te em uma vi a gem, 
ve nham a gas tar o es tri ta men te de vi do, fa zen do a ne-
ces sá ria pro vi são para o vin dou ro des con to. A ma i o -
ria das pes so as fica, na ver da de, em um meio-ter mo
en tre a ci gar ra e a for mi ga da fá bu la – mas, no pre-
sen te caso, lem bre mo-nos que se tra ta de ser vi do res
que já tra ba lha ram o ano in te i ro, e que se per mi tem,
na tu ral men te, um pou co mais de li be ra li da de, para
me lhor apro ve i tar a opor tu ni da de ex cep ci o nal das fé-
ri as.

A ale gria e en tu si as mo das fé ri as po dem, as-
sim, ca u sar um sé rio des con tro le no or ça men to fa mi -
li ar nos me ses sub se qüen tes. Como o pe río do de
des can so re mu ne ra do dos ser vi do res pú bli cos que
são pais ou mães co in ci de, com fre qüên cia, com as

fé ri as es co la res do ve rão, o im pac to do re tor no à re a -
li da de será re for ça do, ain da, pe los gas tos com ma te -
ri al es co lar e o pa ga men to de di ver sos im pos tos, so-
ma dos às des pe sas cos tu me i ras e ir re cor rí ve is da so-
bre vi vên cia. 

Alguém pode lem brar que o País, e os pró pri os
ser vi do res pú bli cos, tem pro ble mas bem mais sé ri os.
É fato. Mas é tam bém ver da de que a re so lu ção des se
pro ble ma, que ca u sa afi nal um grau con si de rá vel de
di fi cul da des e dis sa bo res à ca te go ria dos ser vi do res
pú bli cos, pode ser ob ti da sem im pli car ma i o res gas-
tos, ou ex tre ma dos es for ços, por par te da Admi nis tra -
ção Pú bli ca Fe de ral. 

Con si de ran do to das es sas ra zões, apre sen ta -
mos o Pro je to de Lei do Se na do nº 28, do cor ren te
ano, que bus ca ins ti tu ir, al te ran do a ci ta da Lei n°
8.212, nova sis te má ti ca de de vo lu ção da re mu ne ra -
ção de fé ri as paga an te ci pa da men te. Sen do apro va -
do o pro je to, Srªs e Srs. Se na do res, a re fe ri da re mu -
ne ra ção an te ci pa da pas sa rá a ser des con ta da em
dez par ce las men sa is e con se cu ti vas, sem in ci dên cia
de qua is quer ju ros ou acrés ci mos. 

Essa prá ti ca, já co mum em di ver sas em pre sas
es ta ta is, não vi ria a cons ti tu ir des pe sa pú bli ca; não in-
cor ren do, por tan to, a sua im ple men ta ção em qual-
quer im pe di men to le gal ou cons ti tu ci o nal. Se ria ne-
ces sá ria, tão-so men te, uma pro gra ma ção ade qua da
de re ce i ta e de sem bol so fi nan ce i ro por par te dos ór-
gãos pú bli cos en vol vi dos. 

Esta mos cer tos, emi nen tes Se na do res, em po-
der con tar com o seu apo io e em pe nho na apro va ção
do pro je to que co men ta mos, o qual se en con tra pre-
sen te men te sob a aná li se da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ). É cer to que sua apro-
va ção virá tra zer, sem no vos dis pên di os ao Erá rio,
mais tran qüi li da de e bem-es tar aos ser vi do res pú bli -
cos da União, que ine ga vel men te os me re cem, tan to
em seu pe río do de fé ri as como no pe río do sub se -
qüen te de re tor no ao tra ba lho. 

Era o que tí nha mos a di zer. 
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 04
mi nu tos.)

(OS  14538/02)
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Ata da 58ª Ses são Não De li be ra ti va
em 10 de maio de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Or di ná ria da 51ª le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Mo za ril do Ca val can ti
da Sra. Mar lu ce Pin to e do Sr. Lind berg Cury

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há nú me ro re gi men tal.

De cla ro aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos

tra ba lhos.
A Sra. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra

Mar lu ce Pin to, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 134, de 2002 (nº 327/2002, na ori gem), de 6
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 2, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli ca, cré di to
es pe ci al no va lor de seis mi lhões e se te cen tos mil re -
a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.441, de 6 de maio de 2002.

Nº 135, de 2002 (nº 328/2002, na ori gem), de 6
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 5, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da De fe sa, cré di to es pe -
ci al no va lor de du zen tos e vin te e três mi lhões, qui -
nhen tos e no ven ta mil, du zen tos e ses sen ta e seis re -
a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.442, de 6 de maio de 2002.

Nº 136, de 2002 (nº 329/2002, na ori gem), de 6
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 7, de 2002-CN, que abre ao Orça men to de Inves ti -
men to, para 2002, em fa vor da em pre sa Boa Vis ta
Ener gia S.A. – BOVESA, cré di to su ple men tar no va lor 
de seis mi lhões, se is cen tos e dez mil re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei 
nº 10.443, de 6 de maio de 2002.

Nº 137, de 2002 (nº 334/2002, na ori gem), de 7
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 144, de 2001 (nº 3.476/2000, na Casa

de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que al te ra a Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil, san ci o na do e trans for ma do 
na Lei nº 10.444, de 7 de maio de 2002.

Nº 138, de 2002 (nº 335/2002, na ori gem), de 7
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 102, de 2000 (nº 2.862/97, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 8.457, de 4 de se tem bro
de 1992, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.444, de 7 de maio de 2002.

AVI SO

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 905/2002, de 24 de abril úl ti mo, en ca mi nhan -
do có pia da De ci são nº 417/2002 – Ple ná rio, e dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re -
fe ren te a au di to ria re a li za da nas obras de cons tru ção
de tre chos ro do viá ri os no Cor re dor Mer co -
sul/BR-282-SC, Flo ri a nó po lis – Di vi sa com Argen ti na, 
em res pos ta ao Re que ri men to nº 673, de 2001, do
Se na dor Ca sil do Mal da ner. 

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

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

OFÍ CI OS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DE PU TA DOS

Nº 257/2002, de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei do Se na do nº 235, de
1999 (nº 1.936/99, na que la Casa), de au to ria do Se -
na dor Fer nan do Be zer ra, que ins ti tui o Dia Na ci o nal
de Pre ven ção e Com ba te à Hi per ten são Arte ri al e dá
ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 10.439, de 30 de abril de 2002.

Nº 258/2002, de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei do Se na do nº 512, de
1999 (nº 2.672/2000, na que la Casa), de au to ria do
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Se na dor Luiz Este vão, que de no mi na “Ro do via Luiz
Car los Pres tes” o tre cho que es pe ci fi ca da ro do via
BR-020, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.434, de 24 de abril de 2002.

Nº 259/2002, de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do
au tó gra fos do Pro je to de Lei do Se na do nº 56, de
2000 (nº 3.364/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Tião Vi a na, que ins cre ve o nome de Plá ci do
de Cas tro no “Li vro dos He róis da Pá tria”, san ci o na do
e trans for ma do na Lei nº 10.440, de 2 de maio de
2002.

PARECERES

PARECER Nº 344, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, ao Pro -
je to de Lei do Se na do nº 251, de 2001, de
au to ria do Se na dor Car los Be zer ra, que
in clui pa rá gra fo úni co no art. 44 da Lei nº 
9.394, de 20 de de zem bro de 1996 (Lei de
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção), acer ca
do aces so aos cur sos de gra du a ção da
edu ca ção su pe ri or.

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Car los Be zer ra, o Pro je to 
de Lei do Se na do (PLS) nº 251, de 2001, acres cen ta
pa rá gra fo úni co no art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de
de zem bro de 1996, a Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca ção (LDB), com o ob je ti vo de dis por so bre o
aces so aos cur sos de gra du a ção do en si no su pe ri or.

O pro je to as se gu ra a ma trí cu la, em cur so de
gra du a ção da edu ca ção su pe ri or, do es tu dan te do úl -
ti mo ano do en si no mé dio clas si fi ca do em pro ces so
se le ti vo, mas cuja for ma tu ra te nha sido adi a da por
gre ve de pro fes so res. Esse es tu dan te, no en tan to,
fica obri ga do a apre sen tar o res pec ti vo di plo ma no
pra zo de trin ta dias após o tér mi no do pe río do le ti vo
em ques tão, sob pena de nu li da de da ma trí cu la.

No pra zo re gi men tal não fo ram apre sen ta das
emen das à pro po si ção.

A ma té ria tem de ci são ter mi na ti va des ta Co mis -
são de Edu ca ção.

II – Aná li se

O PLS nº 251, de 2001, toca em um pro ble ma
bas tan te de li ca do: a si tu a ção dos for man dos do en si -
no mé dio pre ju di ca dos, em suas as pi ra ções de aces -
so ao en si no su pe ri or, pe las gre ves do cen tes, que
afe tam, prin ci pal men te, a rede pú bli ca de en si no mé -

dio. Embo ra mu i tos des ses es tu dan tes se jam apro va -
dos nos pro ces sos se le ti vos de aces so à edu ca ção
su pe ri or, aca bam por per der as va gas em ra zão do
adi a men to de sua for ma tu ra e, con se qüen te men te,
da ob ten ção do di plo ma de con clu são do en si no mé -
dio, exi gi do pela Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca -
ção para efe tu ar a ma trí cu la nos cur sos de gra du a -
ção.

De acor do com o Cen so Edu ca ci o nal da Edu ca -
ção Su pe ri or de 2000, fo ram ofe re ci das pou co mais
de 1,2 mi lhões de va gas nos cur sos de gra du a ção
pre sen ci a is das qua is fo ram pre en chi das qua se 900
mil. O to tal de ins cri ções nos exa mes de se le ção su -
pe rou a mar ca de 4 mi lhões. Par ce la con si de rá vel
des se to tal foi com pos ta por con clu in tes de es co las
pú bli cas de en si no mé dio. Não são pou cos aque les
que, a cada ano, se sen tem afe ta dos em seus pla nos
de aces so ao en si no su pe ri or de vi do a mo vi men tos
gre vis tas na edu ca ção.

Como lem bra a jus ti fi ca ção do PLS em tela,
essa si tu a ção é in jus ta para os es tu dan tes. Além das
pres sões re la ti vas à es co lha de seu ca mi nho pro fis si -
o nal e ao de sem pe nho nos exa mes de se le ção, o s
es tu dan tes pre ci sam en fren tar as in de fi ni ções tra zi -
das pe las gre ves, bem como os pre ju í zos oca si o na -
dos pela in ter rup ção do pro ces so de apren di za gem.
Por isso, res sal ta a jus ti fi ca ção do pro je to, su pe ra dos
es ses obs tá cu los, com a apro va ção nos exa mes de
se le ção ao en si no su pe ri or, não é jus to que os es tu -
dan tes te nham de adi ar seus pla nos e en fren tar no -
vos exa mes para che gar à uni ver si da de, em ra zão do
atra so na ob ten ção de seu di plo ma de ní vel mé dio
oca si o na do por gre ves dos pro fis si o na is da edu ca -
ção.

Esses ar gu men tos pa re cem-nos for tes o bas -
tan te para sus ten tar o aco lhi men to da pro pos ta con ti -
da na ini ci a ti va em epí gra fe, que tam bém não so fre
im pe di men tos ju rí di cos e cons ti tu ci o na is.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 251, de 2001.

Sala da Co mis são, 12 de mar ço de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la to ra
– Wal deck Orné las _ Na bor Jú ni or – Fre i tas Neto –
Ju vên cio da Fon se ca – Ma ri na Sil va (con tra)
–Antô nio Car los Jú ni or – Ge ral do Cân di do (con -
tra) Ro meu Tuma – Mo re i ra Men des – Emi lia Fer -
nan des (con tra) – Ger son Ca ma ta – Ca sil do Mal -
da ner – Ma u ro Mi ran da – Edu ar do Su plicy (con tra) 
–Be ní cio Sam pa io – Val mir Ama ral. 
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VOTO EM SEPARADO DA SENADORA EMÍLIA
FERNANDES, PERANTE A COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO.

I – Re la tó rio

O pro je to em epi gra fe, de au to ria do Se na dor
Car los Be zer ra, dis põe so bre o aces so dos es tu dan -
tes con clu in tes su pe ri or, em de cor rên cia de gre ve dos 
do cen tes.

O art. 44 da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca -
ção Na ci o nal – LDB, de fi ne a abran gên cia dos cur sos
e pro gra mas da edu ca ção su pe ri or. O tex to do pro je to
acres cen ta pa rá gra fo úni co a esse ar ti go, de modo a
per mi tir a ma trí cu la em ins ti tu i ção de en si no su pe ri or
aos es tu dan tes que te nham sido apro va dos em pro -
ces so de se le ção e não de te nham o cer ti fi ca do de
con clu são do seu cur so de ní vel mé dio, em ra zão de
mo vi men to de gre ve de pro fes so res.

A Re la to ra de sig na da, a Se na do ra Mar lu ce Pin -
to, ofe re ceu pa re cer fa vo rá vel à ma té ria, sob a ar gu -
men ta ção de que a si tu a ção ori gi na da pela gre ve s
pre ju di ca ria a vida dos nos sos jo vens.

II – Aná li se
A si tu a ção ob je to do pro je to em pa u ta me re ce,

com cer te za, um olhar aten to das au to ri da des. Cabe
en con trar uma al ter na ti va para o alu no que, no úl ti mo
ano do cur so de ní vel mé dio, é apro va do em pro ces so 
de se le ção de aces so ao en si no su pe ri or, mas não
pode ser ma tri cu la do pelo fato de um mo vi men to de
gre ve dos do cen tes ter im pe di do a ex pe di ção do cer ti -
fi ca do de con clu são do en si no mé dio.

Entre tan to, en ten de mos que a dis cus são de ve rá 
ocor rer de for ma mais am pla, atin gin do ou tras si tu a -
ções de mes mo por te. Ao fa zer uma dis cus são con -
tex tu a li za da, den tro de um pro ces so ge ra do pela re la -
ção alu no/pro fes sor/ins ti tu i ção es co lar res ga ta mos
aqui, numa si tu a ção de gre ve, uma sé rie de si tu a ções 
si mi la res àque la le van ta da pelo pro je to em apre ço, o
que, con se qüen te men te, nos leva a pen sar e de ci dir
de for ma mais abran gen te:

• é atin gi do o alu no que ne ces si ta do seu di plo -
ma de cur so su pe ri or de gra du a ção ou pós-gra du a -
ção para se can di da tar a um con cur so ou mes mo
para efe ti va ção de con tra to de tra ba lho;

• igual men te fica atin gi do o es tu dan te que de -
pen de de cer ti fi ca do de con clu são de cur so ou di plo -
ma para re a li zar vi a gens de es tu do ou de mu dan ça
de mo ra dia;

•  pre ju di ca-se o pro fis si o nal que ne ces si te do
di plo ma ou cer ti fi ca do para pro mo ção no tra ba lho.

Vale sa li en tar que essa ques tão tem uma ou tra
face: a si tu a ção do do cen te. Uma si tu a ção que, ain da, 
é ei va da de ne ces si da des que de ve ri am ser aten di -
das por meio de po lí ti cas pú bli cas de car re i ra, em pre -

go e ren da do do cen te bra si le i ro, de fi ni das de ma ne i -
ra que ele pos sa re a li zar seu tra ba lho de edu ca dor de
uma for ma com pe ten te e dig na, como bem dis põe o
art. 206, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Se ria de es pe rar
que tais po lí ti cas pú bli cas pos si bi li tas sem ao do cen te
ad qui rir li vros, par ti ci par de en con tros aca dê mi cos e
ci en tí fi cos, par ti ci par de de ba tes, ter sa ú de men tal e
fí si ca etc. Enfim, o do cen te de ve ria ter con di ções de
de sen vol ver um tra ba lho for ma ti vo de qua li da de jun to
aos jo vens.

O di re i to de gre ve, pre vis to no art. 9º da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, e um dos ins tru men tos de que a ca te -
go ria pode lan çar mão para agi li zar a luta por con di -
ções mais dig nas de tra ba lho. Não se de ve ria es va zi -
ar esse di re i to por meio de uma ini ci a ti va iso la da. A
gre ve, sem dú vi da, é um ins tru men to le gí ti mo e que
não pode, hoje, ser con si de ra do sim ples men te um
ato de re bel dia e de des res pe i to ao es tu dan te.

Assim, ques ti o na mos se é uma so lu ção pro vi só -
ria e iso la da de uma re a li da de mais am pla que po de rá 
re sol ver esse pro ble ma li ga do à vida es co lar e pro fis -
si o nal dos nos sos jo vens e adul tos tra ba lha do res. Afi -
nal, não se de ve ria pro cu rar atin gir to das as si tu a ções 
que, de al gu ma ma ne i ra, são se me lhan tes?

III – Voto

Com base na ar gu men ta ção ex pos ta, vo ta mos
pela apro va ção do Pro je to de Lei nº 251, de 2001, na
for ma do subs ti tu ti vo apre sen ta do a se guir.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 251
(Subs ti tu ti vo), de 2001

Inclui pa rá gra fo úni co no art. 12 da
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996
(Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção),
acer ca da cri a ção, nos es ta be le ci men tos
de en si no, de co mis são es pe ci al des ti na da 
a re sol ver, em caso de gre ve que afe te o
fun ci o na men to da es co la, pen dên ci as ad -
mi nis tra ti vas re la ci o na das aos es tu dan tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem-

bro de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo úni co:

Art. 12. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do que as

ins ti tu i ções es co la res de vam cons ti tu ir, com
ser vi do res e/ou do cen tes, de ní vel su pe ri or,
in te gran tes de seus qua dros efe ti vos, co mis -
são es pe ci al, de du ra ção tran si tó ria, com o
ob je ti vo de so lu ci o nar pen dên ci as, como de -
cla ra ções, cer ti fi ca dos ou di plo mas que, uma 
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vez não ex pe di dos, ve nham a pre ju di car a
car re i ra es co lar dos alu nos dos cur sos que
ofe re cem, du ran te pe río do de gre ve dos seus 
do cen tes ou de ou tras ca te go ri as que as se-
gu ram o fun ci o na men to da ins ti tu i ção. (NR)

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

Sala da Co mis são, – Se na do ra Emí lia Fer nan des.

Of. nº CE/11/2002

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce lên -
cia que esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li za da
no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº 251 de
2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor
Car los Be zer ra que, “Inclui pa rá gra fo úni co no art. 44 da
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996 (Lei de Di re tri -
zes e Ba ses da Edu ca ção), acer ca do aces so aos cur -
sos de gra du a ção da Edu ca ção Su pe ri or”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

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

Of. nº SF/208/2002

Bra sí lia, 1º de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
No pe río do de 27 de fe ve re i ro a 19 de mar ço do

cor ren te ano, a pa u ta de de li be ra ções do Se na do Fe -
de ral es te ve obs tru í da, nos ter mos do § 6º, do art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Nes se pe río do, essa dou ta Co mis são apro vou,
ter mi na ti va men te, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
251 e 270, am bos de 2001.

É en ten di men to des ta Pre si dên cia, sal vo me -
lhor ju í zo, que as Co mis sões, ao exer ce rem sua atri -
bu i ção cons ti tu ci o nal pre vis ta no in ci so I do § 2º do
art. 58 da Car ta Mag na, e nos ter mos do art. 92 do
Re gi men to Inter no da Casa, de vem se guir as for ma li -
da des exi gi das para as pro po si ções sub me ti das ao
Ple ná rio do Se na do tam bém no que con cer ne a esse
pe río do em que as ma té ri as cons tan tes da Ordem do
Dia es ti ve ram so bres ta das.

Nes se sen ti do, para evi tar pos sí ve is ques ti o na -
men tos fu tu ros quan to ao pro ces so le gis la ti vo cons ti -
tu ci o nal dos re fe ri dos pro je tos de lei, en ca mi nho-os a
V. Exª, para ra ti fi ca ção por essa Co mis são.

Cor di al men te, – Se na dor Ra mez Te bet, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

Of. nº CE/26/2002

Bra sí lia, 30 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis -

são ra ti fi cou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 251 de 2001, de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Car los Be zer ra que,
“Inclui pa rá gra fo úni co no art. 44 da Lei nº 9.394, de
20 de de zem bro de 1996 (Lei de Di re tri zes e Ba ses da 
Edu ca ção), acer ca do aces so aos cur sos de gra du a -
ção da edu ca ção su pe ri or”, apro va do na re u nião do
dia 19 de mar ço pró xi mo pas sa do.

Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos, Pre si den te 
da Co mis são de Edu ca ção.

PARECER Nº 345, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2001, 
de au to ria dos Se na do res Na bor Jú ni or,
Ma ri na Sil va e Emí lia Fer nan des, que de -
no mi na “Plá ci do de Cas tro” o Ae ro por to
Inter na ci o nal de Rio Bran co, no Esta do
do Acre.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Edu ca ção, para ser
apre ci a do, em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do
Se na do (PLS) nº 270, de 2001, de au to ria do Se na dor 
Na bor Jú ni or e ou tros se na do res. A ini ci a ti va visa a
ofe re cer a de no mi na ção de “Ae ro por to Inter na ci o nal
de Rio Bran co – Plá ci do de Cas tro” ao ae ro por to in -
ter na ci o nal de Rio Bran co, no Esta do do Acre.

Na jus ti fi ca ção, os au to res do pro je to ofe re cem
uma vi são bas tan te abran gen te da bi o gra fia de Plá ci -
do de Cas tro — “uma das fi gu ras que mais con tri bu í -
ram para a atu al con fi gu ra ção de gran de za do ter ri tó -
rio na ci o nal”. Nas ci do no Rio Gran de do Sul, o co -
man dan te Plá ci do de Cas tro, dis pos to a tudo para
pre ser var os in te res ses na ci o na is, li de rou a res pos ta
bra si le i ra à in ten ção bo li vi a na de ar ren dar o ter ri tó rio
acre a no a um gru po em pre sa ri al nor te-ame ri ca no.
Esse fe i to, en tre tan tos atos pa trió ti cos, jus ti fi cam ple -
na men te a ho me na gem que lhe ofe re cem os au to res
do PLS nº 270, de 2001.

II – Aná li se

É in dis cu ti vel men te lou vá vel a ini ci a ti va dos se -
na do res Na bor Jú ni or, Ma ri na Sil va e Emi lia Fer nan -
des de pres tar ho me na gem ao lí der Plá ci do de Cas -
tro. Res pe i ta do ho mem pú bli co e ver da de i ro re fe ren -
ci al só cio-po lí ti co do povo acre a no, co man dou uma
luta na ci o nal que vi a bi li zou mu i to mais que uma ”sim-
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ples con quis ta de ter ras fér te is e his to ri ca men te ri cas
em re cur sos na tu ra is“.

Acres cen te-se ao mé ri to do pro je to o fato de que 
a nova de no mi na ção ofe re ci da para o ae ro por to de
Rio Bran co não re pre sen ta qual quer ônus para a ad -
mi nis tra ção pú bli ca, uma vez que man tém pre ser va -
da a de sig na ção ora em vi gor. Para vi a bi li zar a ho me -
na gem, o pro je to pre vê ape nas a jus ta po si ção do
nome do ho me na ge a do ao nome ori gi nal. O PLS nº
270, de 2001, ade ma is, re ú ne as con di ções de cons ti -
tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, bem como os re qui si tos
le ga is e re gi men ta is exi gi dos.

III – Voto

Pelo ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2001.

Sala das Co mis sões, 19 de mar ço de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te –Ge ral do Cân di do, Re-
la tor – Ju vên cio Da Fon se ca – Ger son Ca ma ta –
Ma ria Do Car mo Alves – Be ní cio Sam pa io – Ro -
meu Tuma – Mo re i ra Men des – Mar lu ce Pin to
–Alva ro Dias – Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orné -
las – Antô nio Car los Jú ni or – Ge ral do Althoff –
Fre i tas Neto –Gil vam Bor ges.
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OF. Nº CE/012/2002

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u nião re -
a li za da no dia de hoje, o Pro je to de Lei do Se na do nº
270, de 2001, de au to ria de Suas Exce lên ci as os Se -
nho res Se na do res Na bor Jú ni or, Ma ri na Sil va e Emí lia
Fer nan des que, ”De no mi na ”Plá ci do de Cas tro”  o Ae ro -
por to Inter na ci o nal de Rio Bran co, Esta do do Acre“.

Aten ci o sa men te, Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

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

OF. SF/208/2002

Bra sí lia, 1º de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
No pe río do de 27 de fe ve re i ro a 19 de mar ço do

cor ren te ano, a pa u ta de de li be ra ções do Se na do Fe -
de ral es te ve obs tru í da, nos ter mos do § 6º do art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Nes se pe río do, essa dou ta Co mis são apro vou,
ter mi na ti va men te, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
251 e 270, am bos de 2001.

É en ten di men to des ta Pre si dên cia, sal vo me -
lhor ju í zo, que as Co mis sões, ao exer ce rem sua atri -
bu i ção cons ti tu ci o nal pre vis ta no in ci so I do § 2º do
art. 58 da Car ta Mag na, e nos ter mos do art. 92 do
Re gi men to Inter no da Casa, de vem se guir as for ma li -
da des exi gi das para as pro po si ções sub me ti das ao
Ple ná rio do Se na do tam bém no que con cer ne a esse
pe río do em que as ma té ri as cons tan tes da Ordem do
Dia es ti ve ram so bres ta das.

Nes se sen ti do, para evi tar pos sí ve is ques ti o na -
men tos fu tu ros quan to ao pro ces so le gis la ti vo cons ti -
tu ci o nal dos re fe ri dos pro je tos de lei, en ca mi nho-os a
V. Exª para ra ti fi ca ção por essa Co mis são.

Cor di al men te, Se na dor Ra mez Te bet, Pre si -
den te do Se na do Fe de ral.

OF. Nº CE/25/2002

Bra sí lia, 30 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis -
são ra ti fi cou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2001, de Suas
Exce lên ci as os Se nho res Se na do res Na bor Jú ni or,

Ma ri na Sil va e Emi lia Fer nan des que, ”De no mi na
‘Plá ci do de Cas tro’ o Ae ro por to Inter na ci o nal de Rio
Bran co, Esta do do Acre“, apro va do na re u nião do dia
19 de mar ço pró xi mo pas sa do.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 9º É as se gu ra do o di re i to de gre ve, com pe -
tin do aos tra ba lha do res de ci dir so bre a opor tu ni da de
de exer cê-lo e so bre os in te res ses que de vam por
meio dele de fen der.
....................................................................................

Art. 206. O en si no será mi nis tra do com base nos 
se guin tes prin cí pi os:
....................................................................................

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-6-98:
....................................................................................

“V – va lo ri za ção dos pro fis si o na is do en si no,
ga ran ti dos, na for ma da lei, pla nos de car re i ra para o
ma gis té rio pú bli co, com piso sa la ri al pro fis si o nal e
in gres so, ex clu si va men te, por con cur so pú bli co d e
pro vas e tí tu los;“
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa ofí ci os que se rão li dos pela Sra.
1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to. 

São li dos os se guin tes:

Of. Nº CE/11/2002

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce lên -
cia que esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li za da
no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº 251, de
2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor
Car los Be zer ra que, ”Inclui pa rá gra fo úni co no art. 44 da
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996 (Lei de Di re tri -
zes e Ba ses da Edu ca ção), acer ca do aces so aos cur -
sos de gra du a ção da Edu ca ção Su pe ri or”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.
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Of. nº CE/26/2002

Bra sí lia, 30 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis -

são ra ti fi cou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 251 de 2001, de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Car los Be zer ra que,
”Inclui pa rá gra fo úni co no art. 44 da Lei nº 9.394, de
20 de de zem bro de 1996 (Lei de Di re tri zes e Ba ses da 
Edu ca ção), acer ca do aces so aos cur sos de gra du a -
ção da edu ca ção su pe ri or“, apro va do na re u nião do
dia 19 de mar ço pró xi mo pas sa do.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. Nº CE/12/2002

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li -
za da no dia de hoje o Pro je to de Lei do Se na do nº 270 
de 2001, de au to ria de Suas Exce lên ci as os Se nho -
res Se na do res Na bor Jú ni or, Ma ri na Sil va e Emí lia
Fer nan des que, “De no mi na “Plá ci do de Cas tro” o Ae -
ro por to Inter na ci o nal de Rio Bran co, Esta do do Acre”.

Aten ci o sa men te, Se na dor RICARDO SANTOS,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. Nº CE/25/2002

Bra sí lia, 30 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis -

são ra ti fi cou, em re u nião re a li za da no dia de hoje.
Pro je to de Lei do Se na do nº 270 de 2001, de Suas
Exce lên ci as os Se nho res Se na do res Na bor Jú ni or,
Ma ri na Sil va e Emí lia Fer nan des que, “De no mi na
“Plá ci do de Cas tro” o Ae ro por to Inter na ci o nal de Rio
Bran co, Esta do do Acre”, apro va do na re u nião do dia
19 de mar ço pró xi mo pas sa do.

Aten ci o sa men te, Se na dor Ricardo Santos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter -
no, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter -
po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da 
Casa, para que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 251
e 270, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos na te ri or -
men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Me di da Pro vi -
só ria nº 36, de 2002, que abre cré di to ex tra or di ná rio
em fa vor da Jus ti ça do Tra ba lho e do Mi nis té rio da Inte -
gra ção Na ci o nal, no va lor glo bal de R$124.210.542,00
(cen to e vin te e qua tro mi lhões, du zen tos e dez mil,
qui nhen tos e qua ren ta e dois re a is), para os fins que
es pe ci fi ca, será en ca mi nha da, nos ter mos do §1º do
art. 2º da Re so lu ção nº 01, de 2001-CN, à Co mis são
Mis ta de Pla nos, or ça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção,
após o tér mi no do pra zo para re ce bi men to de emen das.

Fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio de tra -
mi ta ção:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 36, DE 2002

Pu bli ca ção no DO 09/5/2002

Emen das Até 15.5.2002 (7º dia da pu bli -
ca ção)

Pra zo Fi nal na Co mis são 09/5/2002 a 22/5/2002 (14º dia)

Re mes sa do pro ces so à CD 22/5/2002

Pra zo na CD De 23/5/2002 a 05/6/2002 (15º
ao 28º dia)

Re ce bi men to pre vis to no SF 05/6/2002

Pra zo no SF 06/6/2002 a 19/6/2002 (42º dia)

Se mo di fi ca da, de vo lu ção à CD 19/6/2002

Pra zo para apre ci a ção das
mo di fi ca ções do SF pela CD

20/6/2002 a 22/6/2002 (43º ao
45º dia)

Re gi me de ur gên cia, obs tru -
in do a pa u ta a par tir de

23/6/2002 (46º dia)

Pra zo fi nal no Con gres so 07/8/2002 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 8 de maio
de 2002 e pu bli cou no dia 9 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 37, que “Dis põe so bre a es tru tu ra ção
de ór gãos, cria car gos em co mis são no âm bi to do Po der 
Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos do § 2º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/2002-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

P MDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va
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Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo
Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy E mi lia Fer nan des

PDT

Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

PL

José Alen car

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Abe lar do Lu pi on
Fran cis co Co e lho   José Car los Fon se ca Jú ni or

PSDB

Ju tahy Ju ni or Cus to dio Mat tos
Anto nio Kan dir Adol fo Ma ri nho

PMDB

Co ri o la no Sa les Si las Bra si le i ro
Osmar Ter ra Osval do Bi ol chi

PT

João Pa u lo Adão Pret to

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Ri car do Fer ra ço

Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto
Bis po Ro dri gues

Blo co (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme i da
Ha rol do Lima

PST

Cabo Jú lio
Eber Sil va

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 9-5-2002
– De sig na ção Co mis são: 10-5-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 13-5-2002
– Emen das: até 15-5-2002  (7º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são:  9-5-2002 a 22-5-2002

(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 22-5-2002
– Pra zo na CD: de 23-5-2002 a 5-6-2002(15º ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 5-6-2002
– Pra zo no SF: de 6-6-2002 a 19-6-2002  (42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD:  19-6-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do SF,

pela CD: de 20-6 a 22-6-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par tir de:

23-6-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 7-8-2002 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je to de lei do Con gres so Na ci o nal 
que será lido pela Sra. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio,
Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI Nº 10, DE 2002-CN

Alte ra o Qu a dro VI da Lei nº 10.407,
de 10 de ja ne i ro de 2002.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Qu a dro VI da Lei nº 10.407, de 10 de

ja ne i ro de 2002, pas sa a vi go rar com as al te ra ções
cons tan tes do Ane xo a esta lei.

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

Bra sí lia,

ANEXO

De mons tra ti vo de que tra ta o art. 59 da Lei nº
10.266, de 24 de ju lho de 2001, para aten di men to ao
dis pos to no art. 169, § 1º, II da Cons ti tu i ção.
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4 – PODER EXECUTIVO
II – ...................................................................
b) Ges tão e Di plo ma cia, até 1080;
c) Ju rí di ca, até 1.000 va gas;
e) Ciên cia e Tec no lo gia, até 1.750 va gas;
…………...........…………………………….(NR)
III – .................................................................
........................................................................
e) Au di to ria e Fis ca li za ção, até 526 va gas;
f) Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, até 1.200 car -

gos co mis si o na dos do Gru po Di re ção e Asses so ra -
men to Su pe ri o res – DAS;

g) Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, até 1.200
Fun ções Co mis si o na das Téc ni cas – FCT; e

n) Uni ver si da des, Cen tros Fe de ra is de Edu ca -
ção Tec no ló gi ca e Esco las Téc ni cas Fe de ra is, até
200 fun ções gra ti fi ca das (NR); e

IV – re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção dos car gos
in te gran tes do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral (PCC) e pi a nos cor re la tos
das au tar qui as e fun da ções pú bli cas, das car re i ras
das áre as Ju rí di ca, Di plo má ti ca, Fi nan ças, e de Se gu -
ran ça Pú bli ca de Ex-Ter ri tó ri os, dos car gos in te gran -
tes do Gru po Infor ma ções, dos car gos em co mis são e 
fun ções de con fi an ça e dos car gos téc ni cos-ad mi nis -
tra ti vos e do cen tes das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi -
no.“(NR)

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

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 2002.

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

QUADRO VI

Autorizações de que trata o art. 169, § 1º, ii da
constituição (Art. 59 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho
de 2001 – LDO 2002)

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 169, § 1º, II
da Cons ti tu i ção e no art. 59 da LDO 2002, fi cam au to -
ri za das as ad mis sões ou con tra ta ções de pes so al, as
con ces sões de van ta gens ou au men tos de re mu ne ra -
ção, as al te ra ções de es tru tu ra de car re i ras e a cri a -
ção de car gos, em pre gos e fun ções cons tan tes des te
Qu a dro.

Na efe ti va ção des tas au to ri za ções de ve rá ser
aten di do o dis pos to no art. 169, § 1º, I, da Cons ti tu i -
ção e nos arts. 21 e 71 da Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, ob ser va -
dos, ain da, os arts. 56, 74 e 75 da LDO 2002.

1 – PODER LEGISLATIVO
I – Pre en chi men to de fun ções e car gos co mis si -

o na dos va gos cons tan tes da ta be la a que se re fe re o
§ 1º do art. 53 da Lei nº 10.266, de 2001.

II – Câ ma ra dos De pu ta dos:
a) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de

até 359 car gos das car re i ras fun ci o na is da Câ ma ra
dos De pu ta dos;

b) im plan ta ção do pla no de car re i ra dos ser vi do -
res, con for me Re so lu ção nº 28, de 1998, da Câ ma ra
dos De pu ta dos;

c) equi pa ra ção de pen sões do ex tin to Insti tu to de
Pre vi dên cia dos Con gres sis tas – IPC, com as pen sões
do ser vi ço pú bli co fe de ral, de acor do como Pro je to de
Re so lu ção nº 1, de 1999; e

d) im plan ta ção da re es tru tu ra ção de fun ções e
car gos co mis si o na dos.

III – Se na do Fe de ral:
a) cri a ção do qua dro de pes so al do Insti tu to Le -

gis la ti vo Bra si le i ro – ILB, con for me Re so lu ção nº 9, de 
1997, me di an te trans for ma ção de car gos va gos do
qua dro de pes so al do Se na do Fe de ral;

b) im plan ta ção do pla no de car re i ra dos ser vi do -
res do Se na do Fe de ral e do Pro da sen, con for me Re -
so lu ções nºs 42 e 51, de 1993; nº 9, de 1997; nº 55, de 
1998 e Lei nº 9.527, de 1997;

c) equi pa ra ção de pen sões do ex tin to Insti tu to
de Pre vi dên cia dos Con gres sis tas – IPC, com as pen -
sões do ser vi ço pú bli co fe de ral, de acor do com o Pro -
je to de Re so lu ção nº 1, de 1999;

d) im plan ta ção da re es tru tu ra ção de fun ções e
car gos co mis si o na dos; e

e) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 253 (du zen tos e cin qüen ta e três) car gos do qua -
dro de pes so al do Se na do Fe de ral.

IV – Tri bu nal de Con tas da União:
a) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de

até 60 car gos de Ana lis ta de Fi nan ças e Con tro le
Exter no; e

b) im plan ta ção do pla no de car re i ra dos ser vi do -
res do Tri bu nal, de acor do com o Pro je to de Lei nº
2.208, de 1999.

2 – PODER JUDICIÁRIO
I – Pre en chi men to de fun ções e car gos co mis si -

o na dos va gos cons tan tes da ta be la a que se re fe re o
§ lº do art. 53 da Lei nº 10.266, de 2001.

II – Re es tru tu ra ção do pla no de car re i ra dos ser -
vi do res do Po der Ju di ciá rio, nos ter mos em que vier a
ser apro va do o PL nº 5.314, de 2001, ob ser va das as
dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.
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III – Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:
a) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de

até 24 car gos efe ti vos no âm bi to do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça; e

b) cri a ção de car gos e fun ções des ti na dos à ins -
ta la ção da Esco la Na ci o nal de For ma ção e Aper fe i ço -
a men to de Ma gis tra dos, pre vis ta na Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção – PEC nº 29/2000.

IV – Jus ti ça Fe de ral:
a) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de

até 1.301 car gos efe ti vos, nos Tri bu na is Re gi o na is
Fe de ra is.

V – Jus ti ça do Tra ba lho:
a) pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de

até 1.700 car gos efe ti vos no âm bi to da Jus ti ça do Tra -
ba lho.

VI – Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os:
a) im plan ta ção da Gra ti fi ca ção por Exe cu ção de

Man da dos para a car re i ra de Ana lis ta Ju di ciá rio – Ofi -
ci al de Jus ti ça – Área Ju di ciá ria – Espe ci a li da de Exe -
cu ção de Man da dos do Qu a dro de Pes so al do Tri bu -
nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, de
acor do com o Pro je to de Lei nº 2.309, de 2000.

3 – MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
I – pre en chi men to de fun ções e car gos co mis si -

o na dos va gos cons tan tes da ta be la a que se re fe re o
§ 1º do art. 53 da Lei nº 10.266, de 2001;

II – pro vi men to, me di an te con cur so pú bli co, de
até 482 mem bros e 935 ser vi do res e 300 fun ções co -
mis si o na das no âm bi to do Mi nis té rio Pú bli co da
União; e

III – re es tru tu ra ção do Pla no de Car re i ra dos
ser vi do res do Mi nis té rio Pú bli co, nos ter mos em que
vier a ser apro va do o PL nº 5.440, de 2001, ob ser va -
das as dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000.

4 – PODER EXECUTIVO
I – pre en chi men to de fun ções e car gos co mis si -

o na dos va gos cons tan tes da ta be la a que se re fe re o
§ 1º do art. 53 da Lei nº 10.266, de 2001;

II – pre vi são de con cur sos e ad mis são de pes -
so al de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio para pro vi men to 
de car gos ou em pre gos pú bli cos pelo Po der Exe cu ti -
vo Fe de ral, nas áre as de:

a) Au di to ria e Fis ca li za ção, até 1.380 va gas;
b) Ges tão e Di plo ma cia, até 1.060 va gas;
c) Ju rí di ca, até 580 va gas;
d) Se gu ran ça Pú bli ca, até 2.150 va gas;
e) Ciên cia e Tec no lo gia, até 1.300 va gas;

f) Meio Ambi en te, Edu ca ção, Cul tu ra, Pre vi dên -
cia e Sa ú de, até 6.530 va gas; 

g) Re gu la ção do Mer ca do, até 2.120 va gas;
h) Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral - DF,

até 931 va gas;
i) Edu ca ção, até 2000 va gas para pro fes so res

de ter ce i ro grau.
III – pre vi são de cri a ção de car gos ou em pre gos

pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio nas áre as
de:

a) Ges tão e Di plo ma cia, até 1.920 va gas;
b) Ciên cia e Tec no lo gia, até 3.800 va gas;
o) Meio Ambi en te, Edu ca ção, Cul tu ra, Pre vi dên -

cia e Sa ú de, até 27.800 va gas;
d) Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral - DF,

até 931 va gas.
IV – re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção de car gos

in te gran tes do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, de car re i ras das áre as Ju rí -
di ca, Di plo má ti ca, Fi nan ças e de Se gu ran ça Pú bli ca
de Ex-Ter ri tó ri os, de car gos em co mis são e fun ções
de con fi an ça e de ser vi do res téc ni cos ad mi nis tra ti vos
e do cen tes das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no.
....................................................................................

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 758 

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção  da lei or ça men tá ria de 2002 e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 59. Para fins de aten di men to ao dis pos to no

art. 169, § 1º, in ci so II, da Cons ti tu i ção, aten di do o in -
ci so I do mes mo dis po si ti vo, fi cam au to ri za das a s
con ces sões de qua is quer van ta gens, au men tos de
re mu ne ra ção, cri a ção de car gos, em pre gos e fun -
ções, al te ra ções de es tru tu ra de car re i ras, bem como
ad mis sões ou con tra ta ções de pes so al a qual quer tí -
tu lo, cons tan tes de ane xo es pe cí fi co da lei or ça men -
tá ria, ob ser va do o dis pos to no art. 71 da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Para fins de ela bo ra ção do
ane xo es pe cí fi co re fe ri do no ca put, os Po de res Le -
gis la ti vo e Ju di ciá rio e o Mi nis té rio Pú bli co da União 
in for ma rão, e os ór gãos se to ri a is do Sis te ma d e
Pla ne ja men to e de Orça men to Fe de ral sub me te rão
a re la ção das mo di fi ca ções de que tra ta o ca put
des te ar ti go ao ór gão cen tral do re fe ri do Sis te ma,
jun to com suas res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri -
as, de mons tran do sua com pa ti bi li da de com o dis -
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posto na Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, com o
pro je to de lei or ça men tá ria.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
pro je to que aca ba de ser lido vai à Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 01, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 15/5 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até 23/5 – Pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;
Até 28/5 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das
emen das;

Até 07/6 – Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à Mesa 
do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção,
que será lida pela Sra. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio,
Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2002

Alte ra os arts. 14 e 15 da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, para per mi tir o voto dos pre sos.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 4º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 14 ..................................................
§ 4º São ine le gí ve is os ina lis tá ve is, os

anal fa be tos e os con de na dos cri mi nal men te
por sen ten ça tran si ta da em jul ga do, en quan -
to du ra rem seus efe i tos. (NR)

Art. 2º Fica re vo ga do o in ci so III do art. 15 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 3º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A sus pen são dos di re i tos po lí ti cos, por con de -
na ção cri mi nal, tran si ta da em jul ga do, en quan to per -
du ra rem seus efe i tos, cons ti tui uma de cor rên cia di re -

ta da con de na ção cri mi nal e im põe ao pre si diá rio uma 
pena adi ci o nal além da pri va ção da li ber da de, con for -
me es ta be le ce a Cons ti tu i ção Fe de ral em seu art. 15,
III. Tra ta-se de uma pe na li da de tem po rá ria, como afir -
ma a Sú mu la nº 9/92 do TSE, ver bis : ”A sus pen são
de di re i tos po lí ti cos de cor ren te de con de na ção cri mi -
nal tran si ta da em jul ga do ces sa com o cum pri men to
ou a ex tin ção da pena, in de pen den do de re a bi li ta ção
ou de pro va de re pa ra ção dos da nos”.

Enti da des de apo io a res so ci a li za ção do en -
car ce ra do, re cu pe ra ção de pre si diá ri os, fa mi li a res e
suas ví ti mas de fen dem a con ces são do di re i to do
voto ao pre si diá rio como fun da men tal para hu ma ni -
zar o cum pri men to da pena e cri ar a es pe ran ça de
me lho res con di ções de vida ao de i xar o sis te ma pe -
ni ten ciá rio. Argu men tam ain da que não se pode,
como con se qüên cia, da con de na ção cri mi nal, cas -
sar a ci da da nia do con de na do, pois se es ta ria cas -
san do um di re i to de se fa zer ou vir e de ob ter re pre -
sen ta ção po lí ti ca de seus in te res ses.

Entre tan to, con si de ram que o pre si diá rio não
pode ser vo ta do, não só por que não pos sui con di -
ções éti co-mo ra is para se can di da tar e para exer cer
uma fun ção po lí ti ca na so ci e da de, como pela im pos -
si bi li da de de ir e vir, ca rac te rís ti ca prin ci pal de sua
con di ção de pri va ção tem po rá ria da li ber da de.

A per da tem po rá ria do di re i to de ir e vir con fi -
gu ra, por tan to, o fun da men to para o im pe di men to do 
voto dos pre si diá ri os, pois para o exer cí cio des se di -
re i to são ne ces sá ri as pro vi dên ci as de or dem ma te ri -
al de di fí cil exe qüi bi li da de nas pri sões, prin ci pal men -
te por que elas pos su em de ten tos de di ver sas zo nas
ele i to ra is do País. A im plan ta ção do voto ele trô ni co
em to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros cri ou con di ções
ma te ri a is para que se al te re tal si tu a ção e se pro -
ces sem vo ta ções nos pre sí di os.

Re so lu ção do TSE so bre as ele i ções de 2002
con fir ma e ssa pos si bi li da de. Com efe i to, ao dis por
so bre os atos pre pa ra tó ri os, a re cep ção dos vo tos e
as ga ran ti as ele i to ra is para as ele i ções de 2002, o
Tri bu nal es ta be le ce, me di an te a Re so lu ção nº
20.997, de 26-2-02, em seu art. 49, pa rá gra fo úni co,
que os ju í zes ele i to ra is de ve rão, se pos sí vel, ins ta lar 
se ções ele i to ra is em es ta be le ci men tos pe ni ten ciá ri -
os a fim de que os pre sos pro vi só ri os te nham as se -
gu ra do o di re i to de voto.“

Assim, para que se pro ces se tal mu dan ça é
ne ces sá rio al te rar a Cons ti tu i ção, me di an te a re vo -
ga ção do in ci so III do art. 15. Me di da com ple men tar
e ne ces sá ria, para im pe dir que os pre sos se tor nem
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ele gí ve is, é o acrés ci mo, às con di ções de ine le gi bi li -
da des ar ro la das no § 4º do art. 14, da con de na ção
cri mi nal por sen ten ça tran si ta da em jul ga do, en-

quan to du ra rem seus efe i tos.
Sala das Ses sões, 10 de maio de 2002.

LEGISLAÇÃO CITADA

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos

Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III – ini ci a ti va po pu lar.
§ 1º – O alis ta men to ele i to ral e o voto são:
I – obri ga tó ri os para os ma i o res de de zo i to

anos;
II – fa cul ta ti vos para:
a) os anal fa be tos;
b)  os ma i o res de se ten ta anos;
c) os ma i o res de de zes se is e me no res de de zo i -

to anos.

§ 2º – Não po dem alis tar-se como ele i to res os
es tran ge i ros e, du ran te o pe río do do ser vi ço mi li tar
obri ga tó rio, os cons cri tos.

§ 3º – São con di ções de ele gi bi li da de, na for ma
da lei:

I – a na ci o na li da de bra si le i ra;
II – o ple no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
III – o alis ta men to ele i to ral;
IV – o do mi cí lio ele i to ral na cir cuns cri ção;
V – a fi li a ção par ti dá ria;
VI – a ida de mí ni ma de:
a) trin ta e cin co anos para Pre si den te e

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e Se na dor;
b) trin ta anos para Go ver na dor e Vice-Go ver na -

dor de Esta do e do Dis tri to Fe de ral;
c) vin te e um anos para De pu ta do Fe de ral, De -

pu ta do Esta du al ou Dis tri tal, Pre fe i to, Vice-Pre fe i to e
juiz de paz;

d) de zo i to anos para Ve re a dor.
§ 4º – São ine le gí ve is os ina lis tá ve is e os anal fa -

be tos.
(*) § 5º – São ine le gí ve is para os mes mos car -

gos, no pe río do sub se qüen te, o Pre si den te da Re pú -
bli ca, os Go ver na do res de Esta do e do Dis tri to Fe de -
ral, os Pre fe i tos e quem os hou ver su ce di do, ou subs -
ti tu í do nos seis me ses an te ri o res ao ple i to.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 16, de 4-6-97:

”§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do -
res de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, os Pre fe i tos e
quem os hou ver su ce di do, ou subs ti tu í do no cur s o
dos man da tos po de rão ser re e le i tos para um úni c o
pe río do sub se qüen te.“

§ 6º – Para con cor re rem a ou tros car gos, o Pre -
si den te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do e
do Dis tri to Fe de ral e os Pre fe i tos de vem re nun ci ar aos 
res pec ti vos man da tos até seis me ses an tes do ple i to.

§ 7º – São ine le gí ve is, no ter ri tó rio de ju ris di ção
do ti tu lar, o côn ju ge e os pa ren tes con san güí ne os ou
afins, até o se gun do grau ou por ado ção, do Pre si den -
te da Re pú bli ca, de Go ver na dor de Esta do ou Ter ri tó -
rio, do Dis tri to Fe de ral, de Pre fe i to ou de quem os haja 
subs ti tu í do den tro dos seis me ses an te ri o res ao ple i -
to, sal vo se já ti tu lar de man da to ele ti vo e can di da to à
re e le i ção.

§ 8º – O mi li tar alis tá vel é ele gí vel, aten di das as
se guin tes con di ções:

I – se con tar me nos de dez anos de ser vi ço, de -
ve rá afas tar-se da ati vi da de;

07848 Sá ba do  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002144    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



II – se con tar mais de dez anos de ser vi ço, será
agre ga do pela au to ri da de su pe ri or e, se ele i to, pas sa -
rá au to ma ti ca men te, no ato da di plo ma ção, para a
ina ti vi da de.

(*) § 9º – Lei com ple men tar es ta be le ce rá ou tros
ca sos de ine le gi bi li da de o os pra zos de sua ces sa ção, 
a fim de pro te ger a nor ma li da de e le gi ti mi da de das
ele i ções con tra a in fluên cia do po der eco nô mi co ou o
abu so do exer cí cio da fun ção, car go ou em pre go na
ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
de Re vi são nº 4, de 7-6-94:

”§ 9º Lei com ple men tar es ta be le ce rá ou tros ca -
sos de ine le gi bi li da de e os pra zos de sua ces sa ção, a
fim de pro te ger a pro bi da de ad mi nis tra ti va, a mo ra li -
da de para exer cí cio de man da to con si de ra da vida
pre gres sa do can di da to, e a nor ma li da de e le gi ti mi da -
de das ele i ções con tra a in fluên cia do po der eco nô mi -
co ou o abu so do exer cí cio de fun ção, car go ou em -
pre go na ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta.“

§ 10 – O man da to ele ti vo po de rá ser im pug na do
ante a Jus ti ça Ele i to ral no pra zo de quin ze dias con ta -
dos da di plo ma ção, ins tru í da a ação com pro vas de
abu so do po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de.

§ 11 – A ação de im pug na ção de man da to tra mi -
ta rá em se gre do de jus ti ça, res pon den do o au tor, na
for ma da lei, se te me rá ria ou de ma ni fes ta má-fé.

Art. 15. É ve da da à cas sa ção de di re i tos po lí ti cos,
cuja per da ou sus pen são só se dará nos ca sos de:

I – can ce la men to da na tu ra li za ção por sen ten ça
tran si ta da em jul ga do;

II – in ca pa ci da de ci vil ab so lu ta;
III – con de na ção cri mi nal tran si ta da em jul ga do,

en quan to du ra rem seus efe i tos;
IV – re cu sa de cum prir obri ga ção a to dos im pos -

ta ou pres ta ção al ter na ti va, nos ter mos do art. 5º, VIII;
V – im pro bi da de ad mi nis tra ti va, nos ter mos do

art. 37, § 4º.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas dos arts.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela Sra. 
1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 246, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do Arti go 50, ca put, da Cons ti tu i ção 

Fe de ral, com bi na do com o art. 397, in ci so I, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa
Exce lên cia, que seja con vo ca do por esta Casa o Mi -
nis tro de Esta do do Meio Ambi en te, para pres tar pes -
so al men te os se guin tes es cla re ci men tos:

1. Pre ju í zos ca u  sa dos a Agri cul tu ra
Bra si le i ra pela Me di da Pro vi só ria 2.166-67
(2.080)

2. Re du ção drás ti ca da apli ca ção do
Cré di to Ru ral FNO para in ves ti men tos;

3. Des va lo ri za ção das pro pri e da des
ru ra is em todo o ter ri tó rio Bra si le i ro;

4. Fal ta de in ves ti men tos e for ta le ci-
men to no se tor ru ral;

5. Des res pe i to a au to no mia dos Esta -
dos, e em de ter mi na dos ca sos o não re co-
nhe ci men to de seus zo ne a men tos;

6. Gas tar mais de 20 bi lhões de dó la -
res nos Zo ne a men tos Só cio Eco nô mi-
co-Eco ló gi co/ZSEE;

7. Fal ta de in ves ti men to e for ta le ci men -
to no se tor ru ral im pli can do des ta for ma no
ma i or êxo do ru ral ja ma is vis to na his tó ria do 
Bra sil;

8. Tor nar re ser vas flo res ta is, áre a s
hoje agri cul tá ve is, re du zin do des ta for ma
para me nos de 1 mi lhão de sa cas de café,
me nos 300 mil sa cas de fe i jão/ano, me nos 1 
mi lhão de sa cas de ar roz/ano; me nos 900
mil li tros le i te dia, me nos 1,5 mi lhões de sa -
cas de mi lho/ano, me nos 12.36 mi lhões de
ar ro bas de car ne;

9. Ina dim plên cia pela per da de com pe -
ti ti vi da de do se tor ru ral, com re fle xos no co -
mér cio.

Sala das Ses sões, 10 de maio de 2002. – Se na -
dor Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE  (Mo za ril do Ca val can ti) –
Este re que ri men to será pu bli ca do e in clu í do em
Ordem do Dia, opor tu na men te, nos ter mos do art.
255, in ci so II, alí nea c, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Sra. 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.
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So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Sra. 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

Ofí cio SF/GSHH nº 65/02

Bra sí lia/DF, 9 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis ta o que es ta be le ce o ar ti go 13, §

2º do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com a
re da ção dada pela Re so lu ção nº 37/95, in for mo a
Vos sa Exce lên cia que, inobs tan te es tar pre sen te na
ses são or di ná ria do dia 8-5-02, tive que me au sen tar
an tes do iní cio das vo ta ções no mi na is ocor ri das, ra -
zão por que so li ci to seja con si de ra da como fal ta jus ti -
fi ca da mi nha au sên cia no de cor rer das re fe ri das de li -
be ra ções.

Pela aten ção dis pen sa da ao as sun to, an te ci pa -
da men te agra de ço.

Aten ci o sa men te, – He lo i sa He le na.

OF. Nº 180/02 – BP

Bra sí lia, 9 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te:
Te nho a hon ra de co mu ni car a V. Exª que o Blo -

co PL/PSL in di ca o Dep. We lin ton Fa gun des (PL/MT),
na qua li da de de ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Cor né lio Ri be i ro (PL/RJ), in di ca do por meio do Ofí cio
nº 84/02-BP, de 17 de abril de 2002, para in te grar a
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men to Pú bli co e Fis -
ca li za ção.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i -
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção.

De pu ta do Val de mar Cos ta Neto, Lí der do Blo -
co PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pela
Sra. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

É lido o se guin te

ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA

São Pa u lo, 6 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

A Asso ci a ção Ju ízes para a De mo cra cia e ou -
tras qua ren ta e qua tro en ti da des bra si le i ras, além de
ju ris tas e pro fes so res de todo o País, vêm res pe i to sa -
men te à pre sen ça de Vos sa Exce lên cia para apre sen -

tar, em ane xo, o tex to de sua Car ta Aber ta aos Con -
gres sis tas, no qual trans mi tem sua pre o cu pa ção para 
com os ru mos to ma dos quan to aos pro je tos de mo di -
fi ca ções na le gis la ção pe nal e pro ces su al pe nal bra si -
le i ra.

So li ci ta mos dos Se nho res Con gres sis tas o exa -
me mais ca u te lo so e pa u sa do do mé ri to des ses pro je -
tos, uma vez que os mes mos, ins pi ra dos em cli ma de
pâ ni co, po dem re per cu tir mu i to gra ve men te nos des ti -
nos da so ci e da de. Acre di ta mos, em es sên cia, que o
mo men to é de con sul ta mais am pla e mais de ti da aos
se to res do pen sa men to cri mi no ló gi co e da so ci e da de
ci vil, na cer te za de que o Con gres so Na ci o nal não se
de i xa rá to mar pelo pâ ni co e pela pre ci pi ta ção em tão
im por tan te ma té ria.

Sem mais, re no va mos a Vos sa Exce lên cia nos -
sos pro tes tos de es ti ma e dis tin ta con si de ra ção, acre -
di tan do que nos sas Au to ri da des cer ta men te sa be rão
tem pe rar com lu ci dez esse mo men to de ata ques ao
nos so di re i to e aos prin cí pi os que ins pi ram nos sa ci vi -
li za ção, eis que Vos sa Exce lên cia, sem dú vi da, com-
par ti lha co nos co es sas pre o cu pa ções. – Ary Ca sa -
gran de , Pre si den te do Con se lho Exe cu ti vo da Asso -
ci a ção Ju í zes para a De mo cra cia.

São Pa u lo, 30 de abril de 2002

Exce len tís si mos Se nho res Con gres sis tas,
As en ti da des e pes so as aba i xo as si na das vêm

res pe i to sa men te à pre sen ça de Vos sas Exce lên ci as
para, em ca rá ter pú bli co e aber to tam bém à Na ção
bra si le i ra, ma ni fes tar sua gra ve pre o cu pa ção com a
pos sí vel apro va ção, pelo Con gres so Na ci o nal, de
pro pos tas ime di a tis tas e ir re fle ti das de mu dan ças im-
por tan tes na le gis la ção pe nal e pro ces su al pe nal vi -
gen te.

Enten de mos que nos sa le gis la ção re pre sen ta,
ao lado do pró prio tex to cons ti tu ci o nal, a es pi nha dor -
sal da de fe sa da ci da da nia em face do even tu al des -
con tro le do po der re pres si vo do Esta do. Não pode
ela, por tan to, ser ani qui la da em suas es tru tu ras e pi -
la res mais fun da men ta is, por ini ci a ti vas sur gi das de
afo ga di lho e des co nhe ce do ras dos ali cer ces po lí ti -
cos, his tó ri cos, fi lo só fi cos e ci en tí fi cos do di re i to vi -
gen te.

Enten de mos, em es sên cia, que mo di fi ca ções
le ga is de gran de mag ni tu de não de vem ser en ca mi -
nha das apres sa da men te, sem oi ti va dos Esta dos fe -
de ra dos, de suas au to ri da des lo ca is, de seus ci da -
dãos, de suas uni ver si da des, as so ci a ções, ins ti tu tos
e en ti da des, bem como, en fim, de sua so ci e da de ci vil. 
A apro va ção ime di a ta des sas pro pos tas, em cli ma
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his té ri co e sem con sul ta aos mais im por tan tes fo cos
do pen sa men to bra si le i ro, pode pro vo car uma ir re ver -
sí vel, in cons ti tu ci o nal e cus to sa mas si fi ca ção do po -
der re pres si vo do Esta do. Há o ris co de en tre gar esse
po der em mãos não isen tas, bem como o de ca u sar
uma au tên ti ca ci são na so ci e da de pela es tig ma ti za -
ção de sua ju ven tu de mais ca ren te, com a mul ti pli ca -
ção inó cua, in dis cri mi na da e in sus ten tá vel da já imen -
sa po pu la ção pri si o nal bra si le i ra.

Invo ca mos, por tan to, a sen sa tez, a ca u te la e a
se re ni da de dos Se nho res Con gres sis tas, pe din -
do-lhes que fa çam am pli ar o le que des sas dis cus -
sões com a Na ção, evi tan do-se que nos so di re i to
pe nal e pro ces su al pe nal, tão ár dua e de mo cra ti ca -
men te cons tru í dos por vá ri as ge ra ções, se jam de
um ins tan te para ou tro ras ga dos ao meio quan do,
es tra nha men te, o País de les tan to ne ces si ta.

Sem mais, na cer te za de que o Con gres so Na -
ci o nal sa be rá tem pe rar com sa be do ria e lu ci dez
esse mo men to de ata ques in cons ti tu ci o na is e gros -
se i ros a nos sas leis, des pe di mo-nos

Res pe i to sa men te.

Se gue a lis ta das en ti da des e ju ris tas subs cri to res:

 –  Asso ci a ção Ju í zes para a De mo cra cia

 –  AASP – Asso ci a ção dos Advo ga dos de São 
Pa u lo

 –  ACAT – Ação de Cris tãos pela Abo li ção da
Tor tu ra

 –  ADC – Agên cia de De fe sa da Ci da da nia

 –  AIDP – Gru po Bra si le i ro – Asso ci a ção Inter -
na ci o nal de Di re i to Pe nal

 –  AJUFESP – Asso ci a ção dos Ju í zes Fe de ra -
is de São Pa u lo e Mato Gros so do Sul

 –  AJURIS – Asso ci a ção dos Ju í zes do Rio
Gran de do Sul

 –  APAMAGIS – Asso ci a ção Pa u lis ta de Ma -
gis tra dos

 –  APESP – Asso ci a ção dos Pro cu ra do res do
Esta do de São Pa u lo

 –  Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mon te Azul

 –  Asso ci a ção Olha o Me ni no

 –  CDHEP – Cen tro de Di re i tos Hu ma nos e
Edu ca ção Po pu lar do Cam po Lim po

 –  CDHS – Cen tro de Di re i tos Hu ma nos do
Sa po pem ba

 –  Cen tro Aca dê mi co XI de Agos to

 –  Cen tro de De fe sa dos Di re i tos da Cri an ça e
do Ado les cen te “Mô ni ca Pa ião Tre vi san”

 –  Cen tro Gas par Gar cia de Di re i tos Hu ma nos

 –  Cen tro Uti li tá rio de Apo io aos De pen den tes
Qu í mi cos do Jar dim Ânge la

 –  CEPIS – Cen tro de Edu ca ção Po pu lar do
Insti tu to Se des Sa pi en ti ae – São Pa u lo

 –  CLADEM BRASIL — Se ção Na ci o nal do
Co mi tê La ti no – Ame ri ca no e do Ca ri be para a De fe -
sa dos Di re i tos da Mu lher

 –  COLIBRI — Co le ti vo para a Li ber da de e
Re in ser ção So ci al

 –  Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil – se ção São Pa u lo

 –  Co mis são de Jus ti ça e Paz de São Pa u lo

 –  Co mi tê Per ma nen te de Com ba te à Tor tu ra

 –  CONDEPE – Con se lho de De fe sa da Pes -
soa Hu ma na

 –  Con se lho de Ci da da nia da Casa de De ten -
ção de São Pa u lo

 –  Fó rum das Pas to ra is So ci a is da Di o ce se de 
São Pa u lo

 –  Fó rum em De fe sa da Vida Con tra a Vi o lên -
cia de Cam po Lim po

 –  Fó rum Na ci o nal de Ou vi do res de Po li cia

 –  Fun da ção Abrinq pe los Di re i tos da Cri an ça
e do Ado les cen te

 –  Gru po Tor tu ra Nun ca Mais – São Pa u lo

 –  IBCCRIM – Insti tu to Bra si le i ro de Ciên ci as
Cri mi na is

 –  ICC – Insti tu to Ca ri o ca de Cri mi no lo gia

–  IDDD – Insti tu to de De fe sa do Di re i to de De -
fe sa

 –  ILANUD — Insti tu to La ti no Ame ri ca no das
Na ções Uni das para a Pre ven ção do De li to e Tra ta -
men to do De lin qüen te

 –  ITEC – Insti tu to Trans dis ci pli nar de Estu dos
Cri mi na is

 –  ITTC – Insti tu to Ter ra, Tra ba lho e Ci da da nia

 –  Mo vi men to Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos
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 –  NEV – Nú cleo de Estu dos da Vi o lên cia da
Uni ver si da de de São Pa u lo

 –  OAB/SP – Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
– se ção São Pa u lo

 –  Ou vi do ria Ge ral do Mu ni cí pio de São Pa u lo

 –  Pas to ral So ci a is/CNBB
 –  Pas to ral Car ce rá ria do Esta do de São Pa u -

lo/CNBB

 –  Pro je to Mo ra do res de Rua

–  SINDPROESP – Sin di ca to dos Pro cu ra do res
do Esta do, das Au tar qui as, das Fun da ções e das

 –  So ci e da de San tos Már ti res/Jar dim Ange la

 –  Trans pa rên cia Bra sil

 –  UCAD – Uni da de Co mu ni tá ria de Álco ol e
Dro gas do Jar dim Ânge la

 –  Uni ver si da des Pú bli cas do Esta do de São
Pa u lo

Dr. Alber to Sil va Fran co

Prof. Dr. Car los Vico Ma ñas

Prof. Dr. Dal mo de Abreu Dal la ri

Prof. Dr. Fá bio Kon der Com pa ra to

Pro fa. He lo i sa Este li ta Sa lo mão

Dr. José Pa u lo Bi sol

Prof. Ivan Mar tins Mot ta

Prof. Dr. Luiz Flá vio Go mes

Dr. Már cio Tho maz Bas tos

Prof. Ma u rí cio Za no i de de Mo ra es

Pro fa. Dra. Ma ria The re za Ro cha de Assis Mou ra

Prof. Dr. Sér gio Mar cos de Mo ra es Pi tom bo

Prof. Dr. Sér gio Sa lo mão She ca i ra

Prof. Dr. Ta deu Dix Sil va

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
O ex pe di en te lido será jun ta do aos Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 115 a 118, de 2002, de au to ria da Co mis -
são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa ex pe di en te que será lido pela Sra. 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 56/02-GAB

Bra sí lia, 3 de abril de 2002 

Se nhor Pre si den te,
Trans mi to a Vos sa Exce lên cia mi nha pre o cu pa-

ção pela de mo ra no en ca mi nha men to das in for ma -
ções so li ci ta das pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, re la -
ti vas aos fa tos apu ra dos pela CPI do Fu te bol, nos ter -
mos dos do cu men tos ane xos.

Enca re ço a Vos sa Exce lên cia se jam de ter mi na -
das pro vi dên ci as para ma i or ce le ri da de no for ne ci -
men to das in for ma ções re que ri das pelo Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral, ten do em vis ta que se cons ti tu em
ele men tos in dis pen sá ve is ao pros se gui men to e apro -
fun da men to das in ves ti ga ções.

Na ex pec ta ti va do pron to aten di men to, an te ci po
a Vos sa Exce lên cia o me lhor agra de ci men to.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Álva ro Dias.

OF. SF Nº 395/2002

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Se na dor,
Ao tem po em que cum pri men to V. Exª pelo bri -

lhan te tra ba lho à fren te da Pre si dên cia da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri men to
no 497, de 2000 – CPI do Fu te bol, re por to-me ao Ofí -
cio nº 56/02-GAB, de 3 de abril úl ti mo, des se Ga bi ne -
te, ao qual es tão ane xa das có pi as dos Ofí ci os
MPF/PRM/SJC nº 1.194, de 6 de de zem bro de 2001,
e PRM/SJC nº 284, de 21 de mar ço úl ti mo, da Pro cu -
ra do ria da Re pú bli ca em São José dos Cam pos —
SP, so li ci tan do a V. Exª do cu men tos co lhi dos pela re -
fe ri da Co mis são.

Lou vo a pre o cu pa ção de V. Exª quan to à de mo ra 
no aten di men to das so li ci ta ções da que le Mi nis té rio
Pú bli co. Cum pre-me, to da via, trans mi tir-lhe os se -
guin tes es cla re ci men tos pres ta dos pela Se cre ta -
ria-Ge ral da Mesa:

1) Os su pra men ci o na dos ofí ci os do Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral, di ri gi dos a V. Exª, nun ca che ga ram à
Se cre ta ria-Ge ral da Mesa;

2) O Re la tó rio Fi nal foi apro va do, na Co mis são,
no dia 6 de de zem bro de 2001 e pu bli ca do em Su ple -
men to ao Diá rio do Se na do Fe de ral  de 20 do mes -
mo mês. Fe i ta a pu bli ca ção, a Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa, de ime di a to, ex pe diu ofí ci os en ca mi nhan do-o a 
ór gãos e en ti da des ci ta dos nas Con clu sões e Re co -
men da ções do Re la tó rio e, des de en tão, tem re ce bi -
do des sas ins ti tu i ções pe di dos de do cu men tos co lhi -
dos pela Co mis são, aos qua is aten deu con for me dis -
cri mi na do no qua dro a se guir:
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Qu an to aos pe di dos da Pro cu ra do ria da Re pú -
bli ca em São José dos Cam pos, con ti dos nos ex pe di -
en tes ane xos ao ofí cio de V. Exa, in for mo-lhe que fo -
ram aten di dos nes ta data, me di an te o Ofí cio SF nº
409/2002.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a V.
Exa pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Ra mez Te -
bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
res pe i to do ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si dên cia 
en ca mi nhou ao seu au tor, o Se na dor Álva ro Dias, em
res pos ta, o Ofí cio SF nº 95, de 7 do cor ren te mês.

O ex pe di en te lido, bem como a res pos ta da Pre -
si dên cia, vão à pu bli ca ção e se rão ane xa dos ao pro -
ces sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pela
Sra. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio PRM/SJC nº 284/02 
Rep. 36/2001 – SOTC

SJCam pos, 21 de mar ço de 2002

Pre za do Se nhor:
Em 6 de de zem bro de 2001 en ca mi nha mos a

esse Ga bi ne te o nos so ofí cio nº PRM/SJC nº
1194/2001, có pia ane xa, so li ci tan do in for ma ções re -
la ti vas ao São José Espor te Clu be e seus di ri gen tes,
con for me já es cla re ci do no men ci o na do ofí cio.

Vi mos so li ci tar, por tan to, que Vos sa Se nho ria
con fir me o re ce bi men to de nos sa so li ci ta ção, in for -
man do a esta Pro cu ra do ria da Re pú bli ca so bre a ex -
pec ta ti va de aten di men to ao re que ri do, ten do em vis -
ta que os da dos em ques tão pos si bi li ta rão o pros se -
gui men to e apro fun da men to da in ves ti ga ção dos fa -
tos que vêm sen do apu ra dos atra vés do nos so pro ce -
di men to nº 1.34.014.000302/2001-84.

Aten ci o sa men te, – José Gu i lher me Fer raz da
Cos ta, Pro cu ra dor da Re pú bli ca.

Ofí cio MPF/PRM/SJC Nº 1194/2001

SJ Cam pos, 6 de de zem bro de 2001

Se nhor Se na dor:
Tem cur so, nes ta Pro cu ra do ria da Re pú bli ca em 

São José dos Cam pos/SP, pro ce di men to apu ra tó rio
que visa re co lher ele men tos re la ti vos a pos sí ve is fra -
u des que te ri am sido co me ti das pela di re to ria do São
José Espor te Clu be, em de tri men to de seus cre do res. 
Estão sen do in ves ti ga das, por exem plo, me di das re -

cen te men te ado ta das, que bus cam des vin cu lar o seu
de par ta men to de fu te bol pro fis si o nal, a me lhor fon te
de re ce i tas da agre mi a ção, de sua par te so ci al, que fi -
ca da com os pas si vos tri bu tá ri os e tra ba lhis tas da en -
ti da de, mas sem con di ções de cum prir com tais obri -
ga ções.

Tal pro ce di men to re ce beu o pro to co lo nº
1.34.014.000302/2001-84, ten do sido au tu a do sob nº
36/2001-SOTC.

Pois bem, con si de ran do-se que as no tí ci as até o 
mo men to di vul ga das dão con ta da iden ti fi ca ção, no
âm bi to das in ves ti ga ções de sen vol vi das pela Co mis -
são Par la men tar de Inqué ri to pre si di da por Vos s a
Exce lên cia, de do cu men tos que re ve lam a prá ti ca de
ou tros fa tos que re dun da ram em pre ju í zo aos cre do -
res da que le clu be, es pe ci al men te o Insti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al – INSS, so li ci to a re mes sa de có pia
do re la tó rio apro va do na data de hoje, bem como dos
do cu men tos re la ti vos ao São José Espor te Clu be e
seus di ri gen tes, in clu si ve aque les que apon tem para
a pos sí vel prá ti ca de cri mes con tra or dem tri bu tá ria, a
fim de pos si bi li tar o pros se gui men to e o apro fun da -
men to da pre sen te apu ra ção.

Sen do só para o mo men to, apre sen to pro tes tos
de dis tin ta con si de ra ção.

Adil son Pa u lo Pru den te do Ama ral Fi lho,
Pro cu ra dor da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os ex pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção e se rão ane xa -
dos ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000.

A do cu men ta ção so li ci ta da foi en ca mi nha da à
au to ri da de re que ren te em 8 do cor ren te mês, me di -
an te o Ofí cio SF nº 409, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pela Sra. 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

OF PR/RJ/LB/ 171/02
Ref.: Proc. Adm. nº 1.30.011.003089/2001-31

Rio de Ja ne i ro, 26 de mar ço de 2002

Exmo. Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de me di ri gir

a Vos sa Exce lên cia para co mu ni car que os do cu men -
tos re ce bi dos nes ta Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no
Esta do do Rio de Ja ne i ro, en vi a dos atra vés do ofí cio
SF/162/2002, re fe rem-se à ope ra ções fi nan ce i ras da
Con fe de ra ção Bra si le i ra de Fu te bol, não ten do re la -
ção com a Fe de ra ção de Fu te bol do Esta do do Rio de
Ja ne i ro, e com os pa ga men tos fe i tos ao Sr. Juan Fig -
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ger Svirs ki e ao Sr. Are mit has José de Lima, con for me 
so li ci ta do no ofí cio PRÍRJ/LB/050/02, des ta Pro cu ra -
do ra.

Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar, no -
va men te, a fim de ins tru ir o pro ce di men to em epí gra -
fe, ins ta u ra do na Pro cu ra do ria da Re pú bli ca no Rio de 
Ja ne i ro a par tir do re la tó rio da Co mis são Par la men tar 
de Inqué ri to do Se na do “des ti na da a in ves ti gar fa tos
en vol ven do as as so ci a ções bra si le i ras de fu te bol”,
en vi a do pelo Exmo. Sr. Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli -
ca., do cu men tos re la ti vos à Fe de ra ção De Fu te bol do
Esta do do Rio de Ja ne i ro (fl. 595 do re la tó rio) e aos
pa ga men tos que fo ram fe i tos a Ju jan Fig ger Svlrski e
Are mit has José de Lima (fls. 600/60 Ade ma is, in for mo 
que re me ti os do cu men tos re ce bi dos ao Pro cu ra dor
da Re pú bli ca Dr. Mar ce lo de Fi gue i re do Fre i re, a
quem cabe a apu ra ção re la ti va à Con fe de ra ção Bra si -
le i ra de Fu te bol, com as ca u te las ne ces sá ri as.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis -
tin ta con si de ra ção.

Res pe i to sa men te, – Li si a ne Cris ti na Bra e -
cher, Pro cu ra do ra da Re pu bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao 
pro ces sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000.

A do cu men ta ção so li ci ta da foi en ca mi nha da à
au to ri da de re que ren te em 7 do cor ren te mês, me di -
an te o Ofí cio SF nº 394, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pela Sra. 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 775/2002 – SERP
Ref. Proc. nº 18770-4/00 
(Fa vor fa zer re fe rên cia a es tes nú me ros)

Sal va dor, 12 de abril de 2002

Au to ri zo 7 maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Va lho-me do pre sen te para en ca mi nhar, em

ane xo, có pia de ex pe di en te re fe ren te ao pro ces so em
epí gra fe e ins tar de Vos sa Exce lên cia que re me ta a
esta Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça, do cu men ta ção
que pos sa iden ti fi car o au tor da de nún cia re gis tra da,
au sen te nos au tos.

Co lho o en se jo para apre sen tar pro tes tos de su -
bi do apre ço.

Des. Luiz Fer nan do de  Sou za Ra mos –- Cor -
re ge dor Ge ral de Jus ti ça.

OF. Nº CGJ-369/00-GC

Sal va dor, 30 de no vem bro de 2000

Au tu em-se  e re gis trem-se se pa ra da men te os
ex pe di en tes ane xos, com a có pia des te ofí cio.

Em se gui da, re tor nem to dos à mi nha con clu são.
Sal va dor, 5 de de zem bro de 2000. 

Se nhor Juiz-Cor re ge dor,
Enca mi nho à V.Exª fo to có pi as das emen tas de

do cu men tos pro to co li za dos sob nº 016301-99,
015073-99, 014315-99 e 015012-99, pe ran te a Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to do Con gres so Na ci -
o nal, ins ti tu í da me di an te Re que ri men to nº 118/99
(CPI do Ju di ciá rio), para que se jam ado ta das as pro -
vi dên ci as ca bí ve is.

Va lho-me da opor tu ni da de para re no var-lhe ele -
va dos pro tes tos de es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, Des. Jus ti no Tel les, Cor re ge-
dor Ge ral da Jus ti ça.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 118, de 1999.

A do cu men ta ção so li ci ta da foi re me ti da à au to -
ri da de re que ren te nes ta data, me di an te o Ofí cio SF
nº 426, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos. 

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na,
por ces são do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra e por per -
mu ta com o Se na dor Car los Wil son. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.  Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou, bre ve men te,
fa lar, na ma nhã de hoje, so bre a agri cul tu ra, os ve tos do
Pre si den te da Re pú bli ca à Me di da Pro vi só ria nº 9 e a
de ci são da Câ ma ra Fe de ral, de an te on tem, em re la ção
às mo di fi ca ções que o Se na do fez da Me di da Pro vi só ria 
nº 24.

Cla ro que tam bém não po de ria de i xar de co men -
tar – qual quer um de nós o fa ria, in de pen den te men te de 
con vic ções ide o ló gi cas ou par ti dá ri as – aque la ma té ria
da Fo lha de S. Pa u lo, de gi gan tes co im pac to so ci al,
que mais uma vez vin cu la o Se na dor José Ser ra a de -
nún ci as de cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca. Não
é a pri me i ra de nún cia. 

Espe ra mos que não se jam in dí ci os re le van tes de
cri mes, mas so men te de nún ci as va zi as. E, para iden ti fi -
car mos se re al men te se tra ta ape nas de de nún ci as ou
de cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca – trá fi co de in -
fluên cia, in ter me di a ção de in te res ses pri va dos, ex plo ra -
ção de pres tí gio –, é de fun da men tal im por tân cia que
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pos sa mos abrir uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri -
to ou es ta be le cer um pro ce di men to in ves ti ga tó rio na
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, para res pon der -
mos à so ci e da de. 

Não é pos sí vel que o Se na do te nha que as sis tir
es tar re ci do aos in dí ci os re le van tes de cri mes con tra a 
Admi nis tra ção Pú bli ca, que ocu pam o es pa ço dos
me i os de co mu ni ca ção. E não te mos o Se na dor José
Ser ra na tri bu na, para es cla re c er a Casa e a so ci e da -
de, mu i to me nos al gum pro ce di men to es ta be le ci do no
Con gres so Na ci o nal: CPI ou in v es ti ga ção das de nún ci -
as gra vís si mas.

Espe ro que o Se na do pos sa, de fato, na pró xi ma
quar ta-fe i ra, fa zer a  au diên cia pú bli ca, com a qual se
ini cia, pelo con vi te a al gu mas per so na li da des, o pro ce -
di men to in ves ti ga tó rio que esta Casa tem obri ga ção de
fa zer, sob pena de igual men te pre va ri car. Como tem
sido ex pos to nos me i os de co mu ni ca ção,  Mi nis tros,
ex-Mi nis tros, di ri gen tes de ins ti tu i ções pú bli cas e o Pre -
si den te da Re pú bli ca te ri am co nhe ci men to e, nes te
caso, efe ti va men te, to dos te ri am pre va ri ca do, o que sig -
ni fi ca uma ver go nha na ci o nal. 

Mu i tas ve zes, ata ca mos a le gis la ção des te País, 
con si de ran do que de ve ria ser mo di fi ca da. No en tan to, 
um pou co já foi con quis ta do na le gis la ção des te País.
Está, por exem plo, no Có di go Pe nal, como cri me con -
tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, a in ter me di a ção de in te -
res ses pri va dos, a ex plo ra ção de pres tí gio, o trá fi co
de in fluên cia, a pre va ri ca ção, e tudo isso dá ca de ia.
Infe liz men te, a con fi an ça na im pu ni da de de mu i tas
per so na li da des po lí ti cas des te País é que leva ao de -
sen can to do povo bra si le i ro em re la ção, in clu si ve, ao
pro ces so ele i to ral, como o que va mos vi ven ci ar.

Qu e ro fa lar, Sr. Pre si den te, não sei se, ne ces sa -
ri a men te, so bre a mi nha in dig na ção ou pro tes to em
re la ção a al guns acon te ci men tos des ta se ma na. É
evi den te que qual quer um de nós sabe que a agri cul -
tu ra é uma ati vi da de de alto ris co. Sen do essa a sua
na tu re za, re quer, ne ces sa ri a men te, sub sí di os, in cen -
ti vos, me ca nis mos os mais di ver sos de fi nan ci a men to 
em qual quer lu gar do mun do. To dos os pa í ses de sen -
vol vi dos apli cam po lí ti cas pro te ci o nis tas e sub si di am
lar ga men te a sua agri cul tu ra. To dos! 

Nes ta se ma na, Se na dor José Alen car – con ver -
sá va mos há pou co so bre isso –, o Con gres so dos Esta -
dos Uni dos, que é a Meca do ca pi ta lis mo mun di al, que
diz que o mer ca do vale tudo, que o mer ca do por si só
re sol ve a com pe ti ti vi da de, a efi cá cia, apro vou US$190
bi lhões em sub sí di os agrí co las aos seus pro du to res lo -
ca is. Não um au men to pe que no, mas de 80% em re la -
ção à atu al po lí ti ca de sub sí di os. Na mes ma se ma na
que isso acon te ce, o Con gres so Na ci o nal, de for ma ir -

res pon sá vel, cúm pli ce do Go ver no Fe de ral, aca ta os ar -
gu men tos cre ti nos des te Go ver no para ve tar emen das
im por tan tes que fo ram apro va das em re la ção aos pro -
du to res ru ra is en di vi da dos dos fun dos cons ti tu ci o na is
do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te. 

Ao mes mo tem po, a Câ ma ra, an te on tem, de po is
de uma de ci são his tó ri ca do Se na do, in clu in do co i sa
pou ca, in sig ni fi can te, por que o Go ver no Fe de ral es ta -
be le ceu aos pro du to res ru ra is, de ve do res a par tir de
1995, por meio de su ces si vas me di das pro vi só ri as,
con di ções tan to de cor re ção das dis tor ções do sal do
de ve d or, re pac tu a ção das dí vi das, que po de ria ser
fe i ta, in clu si ve, na con di ção de ina dim plên cia. Para
os de ve do res dos fun dos cons ti tu ci o na is, in clu in do
ou não o mix do Fat, das re giões mais po bres do País, 
não acon te ce nada. A úni ca co i sa que nós que ría mos
era que as mes mas con di ções de cor re ção das dis tor -
ções do sal do de ve dor de re pac tu a ção da dí vi da, que
foi dada aos de ve do res do Sul e Su des te, fos sem
igual men te es ta be le ci das para os de ve do res dos fun -
dos cons ti tu ci o na is. Por tan to, do Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te, que são cla ra men te as re giões mais
po bres do nos so País.

Por isso, Sr. Pre si den te, eu não po de ria de i xar
de re gis trar essa ir res pon sa bi li da de do Con gres so
Na ci o nal. Sei que o Go ver no Fe de ral é ir res pon sá vel.
Sei que o Go ver no Fe de ral faz a in ser ção do Bra sil na
glo ba li za ção de modo sub ser vi en te aos in te res ses
das gran des na ções. O ma i or País da Amé ri ca La ti na
não tem con di ções se quer de es co lher os seus par ce -
i ros co mer ci a is in ter na ci o na is. Isso é a ma i or ver go -
nha para um País com o Bra sil: com gi gan tes co po -
ten ci al de áre as agri cul tá ve is, com re cur sos hí dri cos,
com uma in fra-es tru tu ra exem plar. Mes mo as sim, não 
faz ab so lu ta men te nada. Nes te mo men to, isso é a
ma i or des mo ra li za ção para o Con gres so Na ci o nal.
Nes te mo men to, em que o Con gres so ame ri ca no
apro va US$190 bi lhões de sub sí di os, 80% a mais que 
os sub sí di os que já são re a li za dos hoje, o Con gres so
Na ci o nal bra si le i ro ace i ta os ar gu men tos abo mi ná ve -
is do Go ver no Fe de ral e não tem a co ra gem se quer
de es ten der as mes mas con di ções que fo ram da das
aos pro du to res do Sul e Su des te àque les de ve do res
das re giões mais po bres do País, fi nan ci a dos pe los
fun dos cons ti tu ci o na is e com o mix  do Fat.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Per mi te-me V. 
Exª um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, con ce do um apar te a V. Exª, com mu i to pra -
zer, Se na dor José Alen car.
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O Sr. José Alen car (PL – MG) – Emi nen te Se na -
do ra He lo í sa He le na, con gra tu lo-me com V. Exª pelo
pro nun ci a men to que faz. Hoje es ta mos sub me ten do,
mais do que nun ca, a eco no mia bra si le i ra a uma com -
pe ti ção de si gual nes se mer ca do glo ba li za do em que
es ta mos vi ven do. V. Exª abor da a ques tão li ga da ao
sub sí dio de US$190 bi lhões re cém apro va do pelo
Con gres so ame ri ca no, para sub ven ci o nar a sua pro -
du ção agrí co la. Pos so tra zer como tes te mu n ho que,
no ano pas sa do, os Esta dos Uni dos de ram, so men te
para um seg men to da agri cul tu ra da que le país, a co to -
ni cul tu ra, à pro du ção de al go dão, US$2.800 bi lhões.
De vem ter pro du zi do per to de 4 mi lhões de to ne la das
de al go dão, o que cor res pon de a algo como US$0,70
por qui lo de al go dão de sub ven ção. Isso é uma pro va
ab so lu ta men te in so fis má vel da ca pa ci da de com pe ti ti -
va da agri cul tu ra bra si le i ra. A agri cul tu ra bra si le i ra é
das mais com pe ti ti vas do pla ne ta, é cla ro que em
igual da de de con di ções, por que nós aqui, ain da que
não te nha mos apro va do ne nhu ma me di da, a não ser
ex cep ci o nal men te um dos Esta dos da Fe de ra ção,
que é o Mato Gros so, que re al men te con ce deu um in -
cen ti vo, uma par ce la do ICM do Esta do, ex ce to aque -
la dis tri bu í da aos Mu ni cí pi os. Na que la par ce la do
Esta do que cor res pon de a 75% dos 12% que pe sam
so bre o al go dão ex por ta do para ou tros Esta dos da
Fe de ra ção, isso é igual a nove pon tos per cen tu a is do
al go dão pro du zi do. Isso não tem nada a ver com
aque les qua se 80% de sub sí dio dado à co to ni cul tu ra
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. É cla ro que não te -
mos con di ções de fa zer o mes mo, mas pre ci sa mos
fa zer o mí ni mo. E quan do se fala de agri cul tu ra se di a -
da no Nor des te, no Cen tro-Oes te e no Nor te, fala-se
tam bém de re giões des fa vo re ci das do Bra sil, não
ape nas por pro ble mas de cli ma, de pre ci pi ta ção plu vi -
o mé tri ca em de ter mi na das re giões, como, por exem-
plo, no ser tão nor des ti no, mas prin ci pal men te – e isto
é bom que re gis tre mos com cla re za – por que esse
Go ver no aban do nou a in fra-es tru tu ra li ga da a trans -
por te, por exem plo. Essas re giões, para ex por tar a
sua pro du ção para os gran des cen tros con su mi do res, 
pa gam uma fá bu la, em face do pre cá rio es ta do em
que se en con tram as es tra das fe de ra is no Bra sil. Daí
a ra zão pela qual, emi nen te Se na do ra He lo í sa He le -
na, que ro con gra tu lar-me com V. Exª, que abor da as -
pec to da mais alta re le vân cia, ou seja, o apre ço com
que nós to dos,  go ver no, pre ci sa mos tra tar a agri cul -
tu ra bra si le i ra. A agri cul tu ra bra si le i ra tem con di ções
de ser o ce le i ro do mun do. Para in gres sar mos no mer -
ca do ame ri ca no, por exem plo, com uma to ne la da de
suco de la ran ja, so mos ta xa dos em US$454, o que
equi va le, em de ter mi na das oca siões, a mais de 100% 

de ta ri fa de pro te ção adu a ne i ra. O mes mo acon te ce
com o nos so açú car de me ra ra, o açú car cris tal, ex -
por ta do para aque le país. O mes mo acon te ce com
ou tros pro du tos, como a soja, que en fren ta sub sí di os, 
não só nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, como tam -
bém, e es pe ci al men te, na Eu ro pa. É pre ci so que es te -
ja mos aten tos por que a aber tu ra da eco no mia pres -
su põe igual da de de tra ta men to para to dos os que es -
tão com pe tin do; e igual da de de tra ta men to não sig ni -
fi ca pa ter na lis mo. Pre ci sa mos es tar aten tos para que
to dos os pa í ses res pe i tem or ga nis mos como a Orga -
ni za ção Mun di al do Co mér cio. Só que o po der dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca já nos en si na que es ses
or ga nis mos in ter na ci o na is, que de ve ri am agir im par -
ci al men te em re la ção a to dos os pa í ses en vol vi dos,
ao con trá rio, obe de cem, tam bém, aos in te res ses dos
pa í ses mais ri cos. Des sa for ma, es ta mos vi ven do
uma fase em que nun ca pre ci sa mos tan to, não ape -
nas dos que fa lam in glês, mas tam bém da que les que
sa i bam de fen der os in te res ses do nos so mer ca do, da
eco no mia bra si le i ra, não como fim, por que a eco no -
mia não é um fim que se es go ta em si mes mo, mas
como um meio para que pos sa mos al can çar os ob je ti -
vos so ci a is. Agra de ço a V. Exª o apar te que me con ce -
deu e re i te ro mi nhas con gra tu la ções pela opor tu ni da -
de do pro nun ci a men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor José Alen car, agra de ço o apar te de V. Exª,
com o qual con cor do in te i ra men te. V. Exª traz al guns
ele men tos ao de ba te.

Lem bro que em uma de suas vi a gens, Lula
abor dou os sub sí di os agrí co las na União Eu ro péia.
De re pen te, em al guns se to res do nos so País cons ti -
tu iu-se uma far sa como se, ao dis cu tir a po lí ti ca agrí -
co la, Lula es ti ves se de fen den do os in te res ses da
União Eu ro péia. Na ver da de, Lula es ta va de fen den do
o es ta be le ci men to de bar re i ras pro te ci o nis tas, des de
que, no caso es pe cí fi co do Bra sil, vi sas sem a de fen -
der os nos sos par ques pro du ti vos e os nos sos pos tos
de tra ba lho.

É ób vio que qual quer glo ba li za ção pre ci sa, ne -
ces sa ri a men te, da mo bi li da de de mer ca do ri as, ca pi -
ta is e for ça de tra ba lho. No en tan to, hoje no Bra sil, há
a im po si ção da glo ba li za ção para os pa í ses sub de -
sen vol vi dos e a far sa da glo ba li za ção para os gran des 
pa í ses, que nem de i xam ha ver mo bi li da de de for ça de 
tra ba lho e, mu i to me nos, mo bi li da de de mer ca do ri as.

V. Exª ci tou um exem plo mu i to im por tan te. A ma -
i or ta ri fa de im por ta ção que o Bra sil es ta be le ce, para
ele tro e le trô ni cos, quí mi cos e au to mó ve is, é de 35%,
en quan to os Esta dos Uni dos têm a ou sa dia de es ta -
be le cer pi cos ta ri fá ri os de mais de 400%. E, Sr. Pre si -
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den te, o Go ver no bra si le i ro e o Con gres so Na ci o nal –
não sei se es tar re ci dos ou in dig na dos – as sis tem a
isso co var de men te.

Daí o pro tes to, e es pe ro que mais cedo ou mais
tar de – é cla ro que acre di to mu i to na vi tó ria do com -
pa nhe i ro Lula – nós pos sa mos fa zer des te País ma ra -
vi lho so uma Na ção como o povo bra si le i ro me re ce.

Sr. Pre si den te, es ta mos fa lan do de co var dia e
co ra gem e aca ba mos, tam bém, fa lan do da po lí ti ca
na ci o nal. Assim, para que pos sa mos re fle tir no fi nal de
se ma na, vou ler, nes ta sex ta-fe i ra, um ar ti go be lís si mo
de Ru bem Alves, pu bli ca do na Fo lha de S.Pa u lo em 19 
de maio de 2000 e que me foi en ca mi nha do por um
com pa nhe i ro de Ala go as, Pe dro. É a res pe i to de po lí ti ca 
e jar di na gem. Di zia Ru bem Alves:

De to das as vo ca ções, a po lí ti ca é a
mais no bre. Vo ca ção do la tim vo ca re , quer
di zer cha ma do. Vo ca ção é um cha ma do in -
te ri or de amor: cha ma do de amor por um
“fa zer”. No lu gar des se “fa zer” o vo ca ci o na-
do quer “fa zer amor” com o mun do. Psi co lo -
gia de aman te: fa ria, mes mo que não ga -
nhas se nada.

“Po lí ti ca” vem de po lis, ci da de. A ci -
da de era, para os gre gos, um es pa ço se gu -
ro, or de na do e man so, onde os ho mens po -
di am se de di car à bus ca da fe li ci da de. O
po lí ti co se ria aque le que cu i da ria des se es -
pa ço. A vo ca ção po lí ti ca, as sim, es ta ria a
ser vi ço da fe li ci da de dos mo ra do res da ci -
da de.

Tal vez por te rem sido nô ma des no de -
ser to, os he bre us não so nha vam com ci da-
des: so nha vam com jar dins. Quem mora no
de ser to so nha com oá sis. Deus não cri ou
uma ci da de. Ele cri ou um jar dim. Se per gun -
tás se mos a um pro fe ta he breu “o que é po lí -
ti ca?”, ele nos res pon de ria, “a arte da jar di-
na gem apli ca da às co i sas pú bli cas”.

O po lí ti co por vo ca ção é um apa i xo na -
do pelo gran de jar dim para to dos. Seu amor
é tão gran de que ele abre mão do pe que no
jar dim que ele po de ria plan tar para si mes -
mo. De que vale um pe que no jar dim se à
sua vol ta está o de ser to? É pre ci so que o
de ser to in te i ro se trans for me em jar dim.

Amo a mi nha vo ca ção, que é es cre ver.
Li te ra tu ra é uma vo ca ção bela e fra ca. O es -
cri tor tem amor mas não tem po der. Mas o
po lí ti co tem. Um po lí ti co por vo ca ção é um
po e ta for te: ele tem o po der de trans for mar

po e mas so bre jar dins em jar dins de ver da-
de. A vo ca ção po lí ti ca é trans for mar so nhos
em re a li da de. É uma vo ca ção tão fe liz que
Pla tão su ge riu que os po lí ti cos não pre ci-
sam pos su ir nada: bas tar-lhes-ia o gran de
jar dim para to dos. Se ria in dig no que o jar di-
ne i ro ti ves se um es pa ço pri vi le gi a do, me lhor 
e di fe ren te do es pa ço ocu pa do por to dos.
Co nhe ci e co nhe ço mu i tos po lí ti cos por vo -
ca ção. Sua vida foi e con ti nua a ser um mo -
ti vo de es pe ran ça.

Vo ca ção é di fe ren te de pro fis são. Na vo -
ca ção a pes soa en con tra a fe li ci da de na pró -
pria ação. Na pro fis são o pra zer se en con tra
não na ação. O pra zer está no ga nho que
dela se de ri va. O ho mem mo vi do pela vo ca-
ção é um aman te. Faz amor com a ama da
pela ale gria de fa zer amor. O pro fis si o nal não
ama a mu lher. Ele ama o di nhe i ro que re ce be
dela. É um gi go lô.

To das as vo ca ções po dem ser trans -
for ma das em pro fis sões. O jar di ne i ro por
vo ca ção ama o jar dim de to dos. O jar di ne i-
ro por pro fis são usa o jar dim de to dos para
cons tru ir seu jar dim pri va do, ain da que,
para que isso acon te ça, ao seu re dor au -
men te o de ser to e o so fri men to.

Assim é a po lí ti ca. São mu i tos os po lí ti -
cos pro fis si o na is. Pos so, en tão, enun ci ar mi-
nha se gun da tese: de to das as pro fis sões, a 
pro fis são po lí ti ca é a mais vil. O que ex pli ca
o de sen can to to tal do povo, em re la ção à
po lí ti ca. Gu i ma rães Rosa, per gun ta do por
Gün ter Lo renz se ele se con si de ra v a po lí ti -
co, res pon deu: “Eu ja ma is po de ria ser po lí ti-
co com toda essa char la ta ni ce da re a li da-
de... Ao con trá rio dos ‘le gí ti mos’ po lí ti cos,
acre di to no ho mem e lhe de se jo um fu tu ro.
O po lí ti co pen sa ape nas em mi nu tos. Sou
es cri tor e pen so em eter ni da des.

Eu pen so na res sur re i ção do ho mem.”
Quem pen sa em mi nu tos não tem pa ciên cia 
para plan tar ár vo res. U ma ár vo re leva mu i-
tos anos para cres cer. É mais lu cra ti vo cor -
tá-las.

Nos so fu tu ro de pen de des sa luta en tre 
po lí ti cos por vo ca ção e po lí ti cos por pro fis-
são. O tris te é que mu i tos sen tem o cha ma -
do da po lí ti ca e não têm co ra gem de aten -
dê-lo, por medo da ver go nha de se rem con -
fun di dos com gi go lôs e de te rem de con vi-
ver com gi go lôs.
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Escre vo para vo cês, jo vens, para se du -
zi-los à vo ca ção po lí ti ca. Tal vez haja jar di ne -
i ros ador me ci dos den tro de vo cês. A es cu ta
da vo ca ção é di fí cil, por que ela é per tur ba da 
pela gri ta ria das es co lhas es pe ra das, nor -
ma is, me di ci na, en ge nha ria, com pu ta ção,
di re i to, ciên cia. To das elas, le gí ti mas, se fo -
rem vo ca ção. Mas to das elas afu ni lan tes:
vão co lo cá-los num pe que no can to do jar -
dim, mu i to dis tan te do lu gar onde o des ti no
do jar dim é de ci di do. Não se ria mu i to mais
fas ci nan te par ti ci par dos des ti nos do jar dim?

Aca ba mos de ce le brar os 500 anos do
des co bri men to do Bra sil. Os des co bri do res,
ao che gar, não en con tra ram um jar dim.
Encon tra ram uma sel va. Sel va não é jar dim.
Sel vas são cru éis e in sen sí ve is, in di fe ren tes
ao so fri men to e à mor te. Uma sel va é uma
par te da na tu re za ain da não to ca da pela
mão do ho mem. Aque la sel va po de ria ter
sido trans for ma da num jar dim. Não foi. Os
que so bre ela agi ram não eram jar di ne i ros.
Eram le nha do res e ma de i re i ros. E foi as sim
que a sel va, que po de ria ter se tor na do jar -
dim para a fe li ci da de de to dos, foi sen do
trans for ma da em de ser tos sal pi ca dos de lu -
xu ri an tes jar dins pri va dos, onde uns pou cos
en con tram vida e pra zer.

Há des co bri men tos de ori gens. Mais
be los são os des co bri men tos de des ti nos.
Tal vez, en tão, se os po lí ti cos por vo ca ção se
apos sa rem do jar dim, po de re mos co me çar a
tra çar um novo des ti no. Então, ao in vés de de -
ser tos e jar dins pri va dos te re mos um gran de
jar dim para to dos, obra de ho mens que ti ve-
ram o amor e a pa ciên cia de plan tar ár vo res
à cuja som bra nun ca se as sen ta ri am.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

Sr. Pre si den te, vou ter mi nar, pois sei que ex tra -
po lei o meu tem po. De se jo que o com pa nhe i ro Lula,
que es pe ro um dia ocu pe a Pre si dên cia da Re pú bli -
ca, e mu i to es pe ci al men te o Con gres so Na ci o nal sa i -
bam a for ça que têm.

Na bri ga de Davi con tra Go li as, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, Saul des con fi ou de Davi. Ele
acha va que Davi não te ria con di ções de en fren tar Go -
li as, por que o com pa rou ao gi gan te; ele com pa rou o
pas tor àque le ho mem de tan tos exér ci tos e de tan tos
com ba tes e, por isso, ele não con se guia en ten der.
Davi con se guiu en fren tar Go li as por que não se com-
pa rou a Go li as; com pa rou-se a si mes mo, ga nhou nos 

pen sa men tos e de po is ga nhou nas ações. Co nhe cen -
do a si mes mo, Davi sa bia que, como pas tor, para de -
fen der suas ove lhas, se ria ca paz de en fren tar um gi -
gan te, da mes ma for ma que já ha via en fren ta do leões 
e fe ras as mais di ver sas.

Espe ro que um dia o Con gres so Na ci o nal de i xe
de ser um me dío cre ane xo ar qui te tô ni co do Pa lá cio
do Pla nal to e pos sa ser aque la ins tân cia de de ci são
po lí ti ca, de po der, o que, de fato, o povo bra si le i ro me -
re ce, pre ci sa e quer.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor
Car los Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar o
meu dis cur so, gos ta ria de pa ra be ni zar a Se na do ra
He lo í sa He le na pelo seu belo pro nun ci a men to. S. Exª
está sem pre mos tran do o ta len to e a sen si bi li da de de
uma par la men tar atu an te, de uma par la men tar que
or gu lha mu i to a nos sa Casa e, com cer te za, o povo de 
Ala go as e o povo bra si le i ro. Eu es ta va na Mesa, ao
lado do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, e fi quei re al -
men te sen si bi li za do com o dis cur so da Se na do ra He -
lo í sa He le na. Meus Pa ra béns!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sem ter o
ta len to, a do çu ra e tam bém a du re za da Se na do ra
He lo í sa He le na, vou fa lar hoje so bre a re a li da de da
nos sa Re gião, o Nor des te. Faço-o di an te do novo per -
fil da re a li da de bra si le i ra di vul ga do pelo IBGE. Alguns
da dos – não pos so ne gar – me re cem até co me mo ra -
ções. O le van ta men to apon ta avan ços nas áre as de Edu -
ca ção e Sa ú de, por exem plo. Entre tan to, pre ci so cha mar
a aten ção para uma re a li da de que, in fe liz men te, não se
al te ra, per ma ne ce imu tá vel e re ve la o gran de fos so que
se pa ra o Nor des te do res to do País.

De acor do com os nú me ros re ve la dos pelo IBGE,
in fe liz men te, 46,2% da po pu la ção nor des ti na ain da ga -
nha até um sa lá rio mí ni mo. No Bra sil, esse ín di ce é de
24,4%, tam bém se gun do es ta tís ti ca do IBGE – sem pre
o Nor des te está per den do. Esse per cen tu al, en tre tan to,
sobe para 73% quan do o li mi te che ga a dois sa lá ri os
mí ni mos, ou seja, R$400, se le var mos em con ta o re -
cen te au men to mi se rá vel do sa lá rio mí ni mo.

Tão gra ve quan to isso, o IBGE re ve la ain da que
ape nas 1,4% dos nor des ti nos ga nham mais de vin te
sa lá ri os mí ni mos, o que não é uma gran de for tu na. Ou
seja, mais de se ten ta nor des ti nos em cem so bre vi vem
com R$400, e ape nas 1,4 em cada 100 ga nham mais
de R$4 mil.
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Sr. Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
Srªs e Srs. Se na do res, pre ci so ad mi tir que, ali men ta -
do pelo oti mis mo, co me ti o pe ca do de acre di tar, oito
anos atrás, que o Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so não só iria re ver ter a con cen tra ção 
de ren da, como tam bém al te rar es ses da dos ge o e co -
nô mi cos tão dra má ti cos. Faço esta con fi dên cia de for -
ma cons tran gi da: acre di tei no Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so e pen so que o mes mo
se pas sou com os Se na do res Pe dro Si mon e José
Alen car.

Pro mes sas não fal ta ram, prin ci pal men te nas
duas úl ti mas cam pa nhas ele i to ra is. Não me sur pre en -
de, ago ra, que o IBGE te nha re tra ta do o Nor des te
como a re gião mais po bre do Bra sil, pois, em pro por -
ção in ver sa às pro mes sas, fal ta ram as ati tu des, as
ações que a Re gião re cla ma há mu i tos e mu i tos anos, 
des de a Pro cla ma ção da Re pú bli ca pelo me nos.

Mas, se não aten deu aos ape los nem mes mo de 
sua base par la men tar nor des ti na, o Go ver no ain da
re mou no sen ti do con trá rio: dis cri mi nou o Nor des te
em ações efe ti vas e, não sa tis fe i to, des fe riu o mais
vi o len to gol pe, fa tal, mor tal, con tra a eco no mia nor -
des ti na ao ex tin guir, pela via vi o len ta da me di da pro vi -
só ria, a Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to do
Nor des te, a Su de ne.

Qu an tas e quan tas ve zes não ocu pei esta tri bu na,
sen do apar te a do por vá ri os Se na do res da base de sus -
ten ta ção do Go ver no e da Opo si ção, para pro tes tar! Fiz
di ver sos ape los – ape los sem ra di ca lis mo, ape los que re -
ve la vam a sen si bi li da de de um nor des ti no – não só ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que e ao Go ver no fe de ral,
como tam bém aos Go ver na do res da nos sa Re gião, para 
que não ce des sem aos ar gu men tos pre con ce i tu o sos e
dis cri mi na tó ri os de que a Su de ne es ta va mer gu lha da em 
um poço de cor rup ção. Fui acom pa nha do por im por tan -
tes Par la men ta res...

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Se na dor
Fran cis co Escór cio, per mi ta-me ape nas con clu ir o meu
ra ci o cí nio. Gos ta ria de ci tar al guns Par la men ta res que
se so li da ri za ram co mi go, quan do, aqui, eu me po si ci o -
na va con tra ri a men te à ex tin ção da Su de ne. Fui acom -
pa nha do por im por tan tes Par la men ta res, al guns ex-Go -
ver na do res, como o Vice-Pre si den te des ta Casa, o
Se na dor Edi son Lo bão; o Se na dor Ro me ro Jucá,
que é per nam bu ca no, mas aqui nes ta Casa re pre-
sen ta Ro ra i ma; o ex-Go ver na dor Ge ral do Mel lo; o Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, en tre ou tros, que não só
me apo i a ram, c omo me em pres ta ram ar gu men tos con -
vin cen tes de que não po de ria ser por con ta de de nún ci -

as de cor rup ção que se pro du zi ria, como se pro du ziu, 
mais esse aten ta do con tra a gen te do Nor des te.

Ora, se ocor re ram ir re gu la ri da des, te mos que pu -
nir os res pon sá ve is, e a pu ni ção deve ser exem plar. O
re mé dio su fi ci en te se ria a apu ra ção e até a pri são dos
res pon sá ve is se exis tis se cor rup ção na Su de ne.

Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na dor
Fran cis co Escór cio.

O Sr. Fran cis co Escó rio (PMDB – MA) – Se na -
dor Car los Wil son, meu co le ga, meu ir mão, meu ami -
go, lem bro-me de V. Exª quan do éra mos co le gas do
Mi nis té rio da Inte gra ção Re gi o nal, quan do esse tema
que dá nome ao Mi nis té rio era de ba ti do. De ba tía mos
sem pre esse as sun to na que le Mi nis té rio. Nós, que
co nhe ce mos a ma té ria pro fun da men te, Se na dor Car -
los Wil son, sa bía mos e sa be mos da im por tân cia de
ór gãos como a Su de ne para o de sen vol vi men to da -
que la Re gião, para a in te gra ção re gi o nal. Pre ci sa mos 
aca bar com as de si gual da des re gi o na is e até in tra-re -
gi o na is. Pre ci sa mos de um ór gão igual à Su de ne, à
Su dam, à Su fra ma, para po der mos de sen vol ver
aque les lo ca is. É como se hou ves se um do en te e,
para ti rar mos o mal des se do en te, ti vés se mos que
matá-lo. Está tudo er ra do. Vi mos o Mi nis tro José Ser -
ra que ren do aca bar com os in cen ti vos para o Nor te e
Nor des te bra si le i ros. Vi mos o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que tam bém sem pre in cli na do a aca bar com o
Mi nis té rio da Inte gra ção Re gi o nal, com es ses ór gãos. 
E nós, toda a ban ca da, e os nor des ti nos es tá va mos
lu tan do con tra isso. Qu e ro di zer em alto e bom som:
sou nor des ti no, sim se nhor! Sou ma ra nhen se com
mu i to or gu lho. Por isso, te mos que lu tar pelo nos s o
povo, pela nos sa gen te, pela nos sa Re gião. Não que -
ro, de ma ne i ra al gu ma, que a nos sa Re gião seja dis -
cri mi na da. Não ace i to ser re je i ta do den tro des te meu
que ri do Bra sil. O Bra sil é uno, e é pre ci so fa zer uma
po lí ti ca de nor te a sul nes te País. Não po de ría mos de -
i xar pas sar esta opor tu ni da de para gri tar aos can tos
do Bra sil que pre ci sa mos ser olha dos com mais ca ri -
nho, com amor. Fe li ci to V. Exª pelo es pí ri to nor des ti no
e bra si le i ro. Mu i to obri ga do pelo apar te que V. Exª me
con ce deu.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Agra de -
ço o apar te do Se na dor Fran cis co Escór cio, que fez
re fe rên cia a um mo men to mu i to im por tan te na nos sa
vida pú bli ca, quan do tra ba lha mos jun tos no Mi nis té rio 
da Inte gra ção Re gi o nal, sob o co man do do sa u do so
ex-Se na dor Ale xan dre Cos ta, um dos prin ci pa is de -
fen so res da Su de ne.

Ale xan dre Cos ta, com sua sim pli ci da de e com a
va len tia de nor des ti no, co lo ca va-se, em to dos os mo -
men tos, como um gran de de fen sor da Su de ne. Fico a
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ima gi nar como ele es ta ria in dig na do, se ain da es ti -
ves se no Se na do, com o que se co me teu em re la ção
ao Nor des te com a ex tin ção da Su de ne, que sem pre
foi um re fe ren ci al de or gu lho, ge ra do ra de em pre gos e 
de in dús tri as, ten do cri a do mais de cin co mi lhões de
em pre gos em toda sua exis tên cia.

Nós, que nos ins pi ra mos mu i to no de sen vol vi-
men tis ta Jus ce li no Ku bits chek, o fun da dor da Su de ne,
fi ca mos a olhar para o co ve i ro da Su de ne: o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Ao as su mir a Pre si dên cia
da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que ins pi ra va-se na fi gu ra 
de Jus ce li no, o gran de Pre si den te do de sen vol vi men tis -
mo des te País, mas, com cer te za, Sua Exce lên cia fi ca rá 
mar ca do como o gran de co ve i ro da Su de ne, da Re gião
Nor des te.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Car los Wil son, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre si -
den te, an tes de con clu ir, gos ta ria de ou vir o im por tan te 
e sig ni fi ca ti vo apar te da Se na do ra He lo í sa He le na.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Car los Wil son, com ale gria, sa ú do o pro nun ci a -
men to de V. Exª. Não é a pri me i ra vez em que V. Exª
exi ge do Go ver no Fe de ral e do Con gres so al ter na ti -
vas para o de sen vol vi men to eco nô mi co-so ci al do
Bra sil e, de for ma es pe ci al, do Nor des te, as sim como
não é a pri me i ra vez em que V. Exª ocu pa a tri bu na, de 
for ma vi go ro sa, para so li ci tar em pe nho do Go ver no
Fe de ral na su pe ra ção da fal sa di co to mia en tre de sen -
vol vi men to eco nô mi co e de sen vol vi men to so ci al. Sa -
be mos da si tu a ção em que se en con tram as re giões
mais po bres do País e, es pe ci al men te, a Re gião Nor -
des te. Não po de ria de i xar de com par ti lhar a in dig na -
ção de V. Exª em re la ção à ex tin ção das es tru tu ras de
de sen vol vi men to re gi o nal. Já ti ve mos a opor tu ni da de
de dis cu tir esse as sun to em con cor dân cia. É evi den te 
que mu i tas des sas ins ti tu i ções, ao lon go da nos s a
his tó ria, fo ram sen do pa ra si ta das pe las oli gar qui as
re gi o na is, de vi da men te es ti mu la das pela eli te pa u lis -
ta, que, em mu i tos mo men tos, re ce beu re cur sos e
sub sí di os des sas ins tân ci as que eram me ra men te
re gi o na is. Con si de ro gra ve que mu i tos dos que fo -
ram pe ças fun da men ta is nes se pro ces so te nham
sido os pri me i ros a alar de ar para todo o Bra sil a ne -
ces si da de de ex tin ção des sas es tru tu ras de de sen -
vol vi men to re gi o nal. Assim, eu não po de ria de i xar de 
fa zer este apar te, sa u dan do o pro nun ci a men to de V.
Exª, já que, re pi to, não é a pri me i ra vez em que V. Exª 
ocu pa a tri bu na de fen den do o Esta do de Per nam bu -
co, o Nor des te e o Bra sil. O as sun to que V. Exª traz é
de fun da men tal im por tân cia, por que pre ci sa mos sa -
ber o que está sen do ar ti cu la do. Já que, no Bra sil, vi -

rou moda a cri a ção de agên ci as, qual é a ou tra ins tân -
cia de po der e de de ci são po lí ti ca que, efe ti va men te,
terá a con di ção ne ces sá ria para ser o ins tru men to
fun da men tal de su pe ra ção das de si gual da des re gi o -
na is, a fim de vi a bi li zar o de sen vol vi men to eco nô mi co
prin ci pal men te da nos sa Re gião? Por tan to, pa ra béns
a V. Exª!

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Agra de -
ço à Se na do ra He lo í sa He le na, que, como eu dis s e
an tes, sem pre com bri lho e com mu i ta con tun dên cia,
abor da ques tões im por tan tes nes ta Casa. E S. Exª
tem toda a ra zão. O Go ver no sem pre pre fe re pu nir a
par te mais fra ca, e o Nor des te, sen do a par te mais
fra ca, é sem pre o mais pe na li za do.

O Go ver no pre fe riu pu nir ape nas o Nor des te.
Sob essa ale ga ção, Se na dor José Alen car, ex tin -
guiu-se um ór gão que ge rou – e já dis se isto an tes
quan do do apar te do Se na dor Fran cis co Escór cio –
mais de cin co mi lhões de em pre gos em uma hora em
que o País en fren ta o mo men to mais di fí cil no que se
re fe re à ge ra ção de em pre go. A Su de ne tam bém au -
men tou em mais de 200% a ar re ca da ção de im pos tos 
in dus tri a is e apro vou mais de três mil pro je tos. Nem
to dos fo ram bem-su ce di dos – é ver da de –, mas ape -
nas 12% dos pro je tos fra cas sa ram, por ra zões di ver -
sas, em um nú me ro ri go ro sa men te com pa tí vel com
os ín di ces na ci o na is de fi nan ci a men to si mi lar.

Ana li sa dos ape nas 32 anos de atu a ção da Su -
de ne, até 1992, fo ram con su mi dos US$8 bi lhões,
que, re par ti dos pe los dez Esta dos nor des ti nos, de -
ram a cada um me nos de US$30 mi lhões por Esta do
e por ano. Gos ta ria de lem brar que ape nas a Usi mi -
nas, um úni co em pre en di men to, con su miu em qua tro
anos US$6 bi lhões. E a bi na ci o nal de Ita i pu, tam bém
em qua tro anos, re ce beu re cur sos da or dem de
US$18 bi lhões.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se es sas
com pa ra ções não são su fi ci en tes, que ro lem brar que
ape nas o sa ne a men to do Ba nes pa e o giro da dí vi da
da Pre fe i tu ra de São Pa u lo con su mi ram o do bro dos
re cur sos que a União des ti nou ao Nor des te, em 50
anos de Su de ne.

É cla ro que o Go ver no Fe de ral apre sen tou uma
sé rie de ações, a ma i o ria de las ab so lu ta men te vir tu a -
is, para subs ti tu ir a Su de ne. No pró xi mo dia 24 de
agos to, por exem plo, co me mo ram-se dois anos da
edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 2.058. Por esse ins tru -
men to, per mi tiu-se a con ver são das de bên tu res do Fi -
nor e se es ta be le ce ram no vas re gras para a con ces -
são de in cen ti vos com ple men ta res, ou seja: re du ção
de 75% do Impos to de Ren da para no vos em pre en di -
men tos, re du ção de 37,5% do Impos to de Ren da para 
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em pre en di men tos exis ten tes e re in ves ti men to de
30% do Impos to de Ren da para em pre sas nor des ti -
nas. Mas – ve jam a su ti le za – es ses in cen ti vos fi ca -
ram con di ci o na dos à de fi ni ção, por de cre to pre si den -
ci al, de se to res pri o ri tá ri os da eco no mia que po de ri -
am re ce bê-los. Até hoje esse de cre to não foi edi ta do.
Ne nhum in cen ti vo, por tan to, foi con ce di do.

A fa tí di ca Me di da Pro vi só ria nº 2.145, que ex tin -
guiu a Su de ne, cri ou ou tra en ti da de para subs ti tuí-la,
a Ade ne. Cri ou tam bém um novo fun do – o Fun do de
De sen vol vi men to do Nor des te – a ser ge ra do pela
nova agên cia. Mas faz um ano da edi ção da me di da,
e, até ago ra, nada foi ma te ri a li za do. Nada foi re gu la -
men ta do. Nem mes mo o Con se lho De li be ra ti vo que
de ve ria fun ci o nar no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o -
nal foi ins ta la do.

No pró xi mo dia 14 de maio, ex pi ra o pra zo de 90
dias con ce di do pelo De cre to nº 4.126 para a pu bli ca -
ção do Re gi men to Inter no da Ade ne, que de ve rá ser
apro va do pela di re to ria da en ti da de, que, por sua vez, 
de ve rá ter o nome de seus in te gran tes apro va dos p elo
Se na do Fe de ral. É cla ro que a di re to ria se quer foi in di -
ca da, e o Re gi men to ain da se quer foi es bo ça do.

Srªs e Srs. Se na do res, como po de mos de fi nir
essa pos tu ra do Go ver no Fe de ral em re la ção a as -
sun to tão vi tal para a ex pres si va par ce la de bra si le i ros 
que vive no Nor des te? Des le i xo? Má von ta de?

Para mim, é ób vio que o Go ver no do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so vol tou suas cos tas para
o Nor des te. E de nada adi an ta – es ta mos em cam pa -
nha ele i to ral – o meu co le ga Se na dor José Ser ra, ávi -
do por po pu la ri da de, per cor rer o Nor des te com pro -
mes sas de fa zer re nas cer a Su de ne.

Não ouvi uma só pa la vra dele de pro tes to e de
in dig na ção com o fe cha men to da Su de ne. E não há
por que acre di tar nis so, por que José Ser ra é o mais
le gí ti mo re pre sen tan te do con ti nu ís mo do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, quer di zer, do con ti nu ís -
mo do pre con ce i to e da dis cri mi na ção em re la ção ao
Nor des te. Pa re ce cla ro que sua pre ten são se re su me
uni ca men te em atra ir in gê nu os e de sin for ma dos.

Po dem pro cu rar um nome do Nor des te para
com por a sua cha pa ofi ci al. Há vá ri os no mes que
re co nhe ce mos ho nes tos e dig nos. Mas te nho mu i -
tas dú vi das de que con se gui rão con ven cer os ele i to -
res nor des ti nos de que as co i sas vão mu dar ago ra.
Até por que não há um úni co in di ca ti vo nes se sen ti do.

Aliás, gos ta ria de fa zer um aler ta ao meu ami go
e co le ga Se na dor José Ser ra: não min ta! Esta Casa é
mu i to dura com quem men te. Esta Casa já mos trou
que não su por ta men ti ras. Não pro me ta o que não po -

de rá cum prir. Não as su ma com pro mis sos que não
po de rá hon rar. Não abu se da con fi an ça do Nor des te.
V. Exª tem uma his tó ria por que ze lar, Se na dor José
Ser ra! Não tro que a sua in te gri da de por pro mes sas
ele i to ra is.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Fran cis co Escór cio.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, sou do
PMDB, ocu po hoje a Vice-Li de ran ça do PMDB nes ta
Casa, e não po de ria de i xar de, nes ta opor tu ni da de
em que ve nho à tri bu na, su ge rir aos co man dan tes do
PMDB, ao nos so Pre si den te, aos Lí de res na Câ ma ra
dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral que te nham pru -
dên cia na es co lha do nome do can di da to a Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca.

Que fa ça mos isso após o re sul ta do da con ven -
ção, para ob ter mos a uni da de do Par ti do, prin ci pal -
men te ago ra que as de nún ci as fe i tas pela re vis ta Veja
se rão apu ra das por esta Casa. 

Este é o aler ta que faço em prol da uni da de do
Par ti do.

Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª que é pe e me de-
bis ta, está ou vin do a mi nha men sa gem, que acho que 
é opor tu na nes te mo men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta, Se na -
do ra Ma ri na Sil va.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. 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, es ta mos às
vés pe ras de um gran de acon te ci men to que será re a li -
za do em se tem bro, em Jo a nes bur go. Tra ta-se da con -
ti nu a ção do even to que ti ve mos em 1992, no Rio de
Ja ne i ro, a Eco-92. Na que la opor tu ni da de, os pa í ses
que par ti ci pa ram da que le me ga e ven to tra ta ram de pro -
ble mas al ta men te sig ni fi ca ti vos para o equi lí brio do pla -
ne ta e, so bre tu do, fi ze ram uma ava li a ção da con cep ção 
equi vo ca da que tí nha mos da uti li za ção dos re cur sos
na tu ra is, como se eles fos sem ines go tá ve is.

Toda a dis cus são que per pas sou os fó runs de
1992, no Rio de Ja ne i ro, tan to o ofi ci al quan to o pa ra -
le lo, es ta va plas ma da por esta pre o cu pa ção: como
aten der às ne ces si da des do pre sen te sem com pro -
me ter o fu tu ro, ou seja, que aque las ne ces si da des
que hoje con se gui mos su prir pos sam con ti nu ar a ser
su pri das nas ge ra ções fu tu ras. E isso não ape nas do
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pon to de vis ta prag má ti co, mas tam bém do pon to de
vis ta in tan gí vel. Que a mes ma sa tis fa ção es té ti ca que
te mos ao ver uma de ter mi na da pa i sa gem pos sa tam-
bém fa zer par te do fu tu ro das ge ra ções que vi rão.

Toda essa dis cus são en vol via com po nen tes
mu i to im por tan tes, so bre tu do a ava li a ção de que de -
fen der o meio am bi en te não é uma pos tu ra me ra men -
te con tem pla ti va da que les que que rem con ge lar a na -
tu re za, da que les que são aves sos a qual quer in ter -
ven ção, a qual quer ação do ho mem na na tu re za. Afi -
nal de con tas, nós nos cons ti tu í mos como se res hu -
ma nos trans for man do a na tu re za, e à me di da em que
a trans for má va mos, tam bém nos trans for má va mos,
apar tan do-nos dela. E é essa apar ta ção, le va da à sua 
ra di cal con di ção, que hoje nos faz, ao des tru ir mos a
na tu re za, tam bém nos des fa zer mos en quan to pos si -
bi li da de como se res hu ma nos.

A Eco-92 é um mar co re fe ren ci al na his tó ria da
hu ma ni da de por ins ti tu ir para o ser hu ma no li mi tes na
sua re la ção com a na tu re za, já que, ao lon go de mu i -
tos anos, fo mos es ta be le cen do li mi tes na nos sa re la -
ção de se res hu ma nos com se res hu ma nos, de po vos 
com ou tros po vos, de cul tu ras com ou tras cul tu ras. 

To da via, tí nha mos uma com pre en são equi vo ca -
da, in te i ra men te car te si a na, de que o de sen vol vi men -
to era um pro ces so li ne ar que não se de pa ra ria com
gar ga los que nos po de ri am fa zer re tro ce der a pon to
de le var, tal vez, ao de sa pa re ci men to da es pé cie, ao
de sa pa re ci men to da pos si bi li da de de vida e exis tên -
cia no pla ne ta.

Essa nova con cep ção, que nos co lo ca como
par te da na tu re za, por que de pen de mos dela para so -
bre vi ver, está mais do que com pro va da pe los pro ble -
mas que en fren ta mos com a es cas sez dos re cur sos
na tu ra is, com as emis sões de dió xi do de car bo no,
com o efe i to es tu fa. Hoje o mun do in te i ro tem se de di -
ca do a evi tar uma ca tás tro fe ma i or como, por exem -
plo, o es quen ta men to glo bal e a ele va ção do ní vel dos 
ma res, que po dem fa zer de sa pa re cer po vos in te i ros,
pa í ses in te i ros. Inclu si ve, o es quen ta men to do pla ne -
ta é uma re a li da de que é sen ti da e ci en ti fi ca men te
com pro va da por vá ri os ci en tis tas.

Sob o meu pon to de vis ta e o de al guns ou tros
co le gas, te re mos a con ti nu a ção da Eco-92, em Jo a -
nes bur go, com a Rio+10, que vai apro fun dar um ou tro 
com po nen te fun da men tal à pro ble má ti ca am bi en tal: a 
pro ble má ti ca so ci al, a ex clu são so ci al. Hoje, dos seis
bi lhões de ha bi tan tes do pla ne ta, dois bi lhões vi vem
aba i xo da li nha da po bre za. Ter-se-á a com pre en são
de que meio am bi en te e po bre za não po dem ser tra -
ta dos se pa ra da men te, de for ma dis tan ci a da. Não
pode ha ver um alhe a men to en tre a de fe sa do meio

am bi en te e as pos si bi li da des de in clu são so ci al e de
me lho ria da qua li da de de vida das pes so as. E o nos -
so en ten di men to de me lho ria da qua li da de de vida
não se ba se ia nos re fe ren ci a is que te mos hoje do
con su mo exa cer ba do, do mer ca do que di ri ge e cria
ne ces si da des para as qua is não aten ta ría mos se não
fôs se mos in du zi dos a tê-las, pela ân sia do lu cro fá cil
que exis te, em de tri men to do nos so cres ci men to en -
quan to se res hu ma nos e da pre ser va ção da qui lo que
nos sus ten ta, que é o nos so ha bi tat.

Por tan to, Sr. Pre si den te, na Rio+10 te re mos
essa jun ção, e es pe ro que seja as sim, essa sín te se
en tre meio am bi en te e pro ble má ti ca so ci al, cu nhan do 
de fi ni ti va men te o con ce i to do so ci o am bi en ta lis mo e
es ten den do-o para a ação dos go ver nos e dos po vos
na qui lo que se con fi gu ra como o de sen vol vi men to
sus ten tá vel, ou a sus ten ta bi li da de eco nô mi ca, so ci al,
cul tu ral, po lí ti ca e éti ca de que tan to pre ci sa mos para
en fren tar toda essa avas sa la do ra ação que des trói o
pla ne ta e as nos sas con di ções so ci a is de vida.

Den tro des se con tex to, o Con gres so Na ci o nal
está de ba ten do, e já foi apro va da na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, com re la tó rio do meu com pa nhe i ro de luta
so ci o am bi en ta lis ta, o De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, a
Con ven ção ou o Pro to co lo de Qu i o to, como é cha ma -
do, pelo qual as su mi mos com pro mis so com todo
aque le ar ca bou ço que foi ins ti tu í do, es ta be le ci do, du -
ran te a Eco 92.

O Pro to co lo de Qu i o to – ou Con ven ção-Qu a dro
das Na ções Uni das so bre Mu dan ça do Cli ma – foi
apro va do du ran te a Con fe rên cia do Rio, em 1992, e
cria me ca nis mos e ins tru men tos que fa vo re cem a es -
ta bi li za ção das con cen tra ções de ga ses de efe i to es -
tu fa na at mos fe ra, ten do por re fe rên cia o ano-base de
1990, de modo a re du zir as pe ri go sas al te ra ções que
as ati vi da des hu ma nas têm pro mo vi do no sis te ma cli -
má ti co do pla ne ta.

Con for me o voto apre sen ta do pelo De pu ta do
Fer nan do Ga be i ra no re la tó rio apre sen ta do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos:

Mu i to em bo ra mu dan ças cli má ti cas ra -
di ca is te nham sido uma cons tan te na his tó-
ria re cen te da Ter ra, ne nhu ma das an te ri o-
res acon te ceu com ta ma nha ve lo ci da de. E
tudo in di ca que a ve lo ci da de das mu dan ças
cli má ti cas está sen do ma i or do que a ca pa-
ci da de do am bi en te e das es pé ci es de se
adap ta rem a elas.

Na im pos si bi li da de des sa com pa ti bi li za ção ou
des sa sin cro nia en tre as mu dan ças ocor ri das e a
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adap ta ção das es pé ci es, so bre tu do do ser hu ma no,
nós po de re mos ter um fim ca tas tró fi co.

Estão com pro va dos e men su ra dos ci en ti fi ca -
men te os se guin tes as pec tos: 

– as tem pe ra tu ras têm au men ta do du -
ran te as úl ti mas qua tro dé ca das, nos oito
qui lô me tros mais ba i xos da at mos fe ra; 

– as co ber tu ras de ne ves e gelo têm
di mi nu í do, o que tem con tri bu í do para a
ele va ção do ní vel dos ma res;

– a mé dia do ní vel do mar, as sim como a 
sua tem pe ra tu ra, têm tam bém au men ta do. 

Mas, ain da as sim, as emis sões de ga ses ca u sa -
do res do efe i to es tu fa e de ae ros sóis de cor ren tes de
ati vi da des hu ma nas con ti nu am cres cen do em pro por -
ção cada vez mais no ci va ao equi lí brio cli má ti co. 

Do pon to de vis ta do Di re i to Inter na ci o nal Pú bli -
co, esse ato in ter na ci o nal acom pa nha as ten dên ci as
mais mo der nas do Di re i to das Gen tes, na me di da em
que con sa gra rá prin cí pi os como a pre ca u ção, o as -
pec to das res pon sa bi li da des co muns mas di fe ren ci a -
das, e o da co o pe ra ção en tre as na ções para a ob ten -
ção de re sul ta dos co muns.

Há a opor tu ni da de de se cor ri gir, nes te 
mo men to, os des vi os de tra je tó ria, cuja con -
se qüên cia é a mu dan ça cli má ti ca, que afe -
ta rá de for ma cres cen te, ir re ver sí vel, eco no-
mi ca men te su i ci da e in vi a bi li za do ra a vida
nes te pla ne ta. (Re la tó rio Ga be i ra)

Ao apro var o Pro to co lo de Qu i o to, o Bra sil mar -
ca po si ção po lí ti ca re pre sen ta ti va dos pa í ses em de -
sen vol vi men to e, as sim, o nos so País es ta ria com pro -
me ti do com aque les acor dos pac tu a dos du ran te a
Eco 92.

Infe liz men te, al guns pa í ses de sen vol vi dos, so -
bre tu do aque les que mais têm emi ti do ga ses que pro -
vo cam o efe i to es tu fa, não es tão que ren do cum prir
esse acor do. 

É pre o cu pan te a po si ção nor te-ame ri ca na de
não-ra ti fi ca ção des se com pro mis so in ter na ci o nal
que, la men ta vel men te, tem co op ta do ou tros pa í ses
in dus tri a li za dos, como o Ja pão, o Ca na dá e a Aus trá -
lia. Essa mes ma in fluên cia ne fas ta atin ge al guns pa í -
ses em de sen vol vi men to, do cha ma do G-77, como é
o caso da Ve ne zu e la, que, como país gran de pro du tor 
de pe tró leo, mem bro da Opep, ten de a pro te ger sua
in dús tria de com bus tí ve is fós se is.

Qu an to ao Bra sil, ago ra em pe nha do em che gar
à Rio+10 com o seu de ver de casa pron to (ao me nos
quan to a esse com pro mis so in ter na ci o nal), deve pre -

pa rar-se para le var essa cons ciên cia e essa de ter mi -
na ção à im plan ta ção das me di das acor da das en tre
as na ções, so bre tu do a im ple men ta ção da Agen da
21, que, no caso bra si le i ro, ain da é tí mi da. Ao di zer
isso es tou sen do ge ne ro sa, até por que, na ava li a ção
que foi fe i ta na Rio+5, com par ti lha mos uma sé rie de
ex pe riên ci as vi vi das pe las co mu ni da des e não aque -
las que fo ram pra ti ca das pe los go ver nos. Algu mas ex -
pe riên ci as fo ram mu i to sig ni fi ca ti vas, do pon to de po -
lí ti cas pú bli cas lo ca is, en vol ven do pre fe i tu ras, e aqui
que ro res sal tar que to das as Pre fe i tu ras go ver na das
pelo PT par ti lha ram ex pe riên ci as mu i to re le van tes
du ran te aque la ava li a ção ocor ri da na ci da de do Rio
de Ja ne i ro, na Rio+5. Mas o Go ver no, o Po der Pú bli -
co, no seu todo, ain da tem uma ação mu i to tí mi da e
re fra tá ria em re la ção à im ple men ta ção da Agen da 21.

Do pon to de vis ta do dis cur so, as si mi la mos, to -
da via, que não há vi a bi li za ção de re cur sos para a sua
im ple men ta ção, não há uma mu dan ça de pa ra dig ma
nas ações do Go ver no, so bre tu do quan do se tra ta da
im ple men ta ção de ações de gran de por te l i ga das à
in fra-es tru tu ra, es tra das, pro du ção de ener gia e ou -
tras ações que são al ta men te ne fas tas ao meio am bi -
en te se não acom pa nha das das de vi das pre o cu pa -
ções am bi en ta is. Nes se sen ti do, te mos uma ação que 
de i xa a de se jar. 

É fun da men tal que não haja ape nas a ra ti fi ca -
ção do Pro to co lo de Qu i o to pelo Con gres so Na ci o nal
– o que é mu i to im por tan te –, mas que pos sa mos, so -
bre tu do, par ti ci par da Rio+10 com o com pro mis so da
im ple men ta ção da Agen da 21, com o com pro mis so
de com pa ti bi li zar a de fe sa do meio am bi en te e a re so -
lu ção da pro ble má ti ca so ci al dos 50 mi lhões de po -
bres, pois as ma ze las so ci a is con tri bu em, com cer te -
za, para que haja mais e mais de gra da ção am bi en tal.

Ou tro as pec to a que aqui que ro dar ên fa se, Sr.
Pre si den te, é o fato de que, no dia da apro va ção da
Con ven ção de Qu i o to, se gun do en ten di men to es ta -
be le ci do en tre o Pre si den te Ra mez Te bet e os Lí de -
res go ver nis tas, no caso os Se na do res Ge ral do Melo,
Artur da Tá vo la, Ro me ro Jucá, Vice-Lí der, e o Re la tor
Ro meu Tuma, com os qua is con ver sei, te re mos, na
pa u ta, a apro va ção da Con ven ção 169 da OIT, que é
a Con ven ção dos Po vos Indí ge nas.

Essa Con ven ção re ce beu re la tó rio fa vo rá vel do
Se na dor Ro meu Tuma e há mais de um ano aguar da
en trar na pa u ta para ser vo ta da. La men ta vel men te,
pas sou-se mais de um ano e esse re la tó rio não foi vo -
ta do. O Re gi men to Inter no des ta Casa diz que um
pro je to, após re ce ber pa re cer e ser en vi a do à Mesa,
deve ser vo ta do em, no má xi mo, 30 dias. Infe liz men te, 
nes te caso, o Re gi men to Inter no não foi cum pri do, e
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la men to que te nha acon te ci do exa ta men te no elo
mais fra co.

Fico pre o cu pa da in clu si ve por que, nes te mo -
men to, com cer te za, já co me ça a ha ver mo vi men tos
no sen ti do de pro te lar a ma té ria. Mas es pe ro que,
como o Go ver no quer che gar a Rio+10 com o de ver
de casa fe i to, o faça tam bém em re la ção à Con ven ção 
169. A po lê mi ca in ven ta da ar ti fi ci al men te de que, ao
apro var essa Con ven ção, es ta ría mos fa zen do com
que os po vos in dí ge nas se cons ti tu ís sem em uma na -
ção den tro da nos sa Na ção é fa la ci o sa, não é ver da -
de i ra e faz par te de um pen sa men to atra sa do, que
acre di ta que o con ce i to es ta be le ci do na Con ven ção
169 vai fa vo re cer a al gum in te res se de in ter na ci o na li -
za ção des sas po pu la ções em nos so País. 

O con ce i to es ta be le ci do dá to tal au to no mia aos
pa í ses e re co nhe ce a so be ra nia dos po vos que vi vem
den tro do seu ter ri tó rio. De sor te que não te mos que
ter essa pre o cu pa ção em apro var a Con ven ção 169
para que as po pu la ções in dí ge nas pos sam tam bém
con tar com esse ins tru men to que lhes as se gu ra uma
sé rie de be ne fí ci os que des ta ca rei a se guir. Ape nas
para cri ar um sen ti men to po si ti vo em re la ção à sua
apro va ção, devo di zer que os pa í ses que já ra ti fi ca -
ram a Con ven ção 169 da OIT são os se guin tes:
Argen ti na, em 2000; Bo lí via, em 1991; Co lôm bia, em
1991; Cos ta Rica, em 1993; Equa dor, em 1998; Gu a -
te ma la, em 1996; Hon du ras, em 1995; Mé xi co, em
1990; Pa ra guai, em 1993; Peru, em 1994; Ve ne zu e la,
em 2001; No ru e ga, em 1990; Pa í ses Ba i xos, em
1998, Di na mar ca, em 1996; e as sim por di an te. 

No caso bra si le i ro, te mos um dado im por tan te
para apre sen tar na Rio+10: dos cin co mi lhões de ín di -
os que ha via à épo ca do des co bri men to, e que fo ram
mas sa cra dos há bem pou co tem po, res ta vam ape nas 
250 mil ín di os e, hoje, gra ças a Deus, com o cres ci -
men to po pu la ci o nal, essa po pu la ção au men tou para
500 mil. Isso é po si ti vo para o Bra sil e está as so ci a do
à luta e à re sis tên cia des se povo pela de mar ca ção de
seus ter ri tó ri os, pelo re co nhe ci men to e va lo ri za ção
da sua cul tu ra, pelo di re i to de con ti nu ar a exis tir, va lo -
ri zan do os seus as pec tos so ci a is, cul tu ra is, mo ra is,
em to dos os sen ti dos da sua exis tên cia hu ma na. E
isso é po si ti vo.

To da via, com a apro va ção da Con ven ção 169,
po de re mos am pli ar os di re i tos das po pu la ções in dí -
ge nas, di re i tos es tes que não são di fe ren tes do que
pres cre ve a nos sa Cons ti tu i ção de 1988, em seu art.
231, quan do es ta be le ceu que as co mu ni da des in dí -
ge nas têm o di re i to aos ter ri tó ri os que tra di ci o nal men -
te ocu pam. Tudo o que está aqui na Con ven ção, nes -
se acor do in ter na ci o nal so bre os po vos in dí ge nas,

tam bém está as se gu ra do e até de uma for ma me lhor
den tro da Cons ti tu i ção Fe de ral, que é a ex ten são de
to dos os di re i tos hu ma nos aos po vos in dí ge nas no
mes mo grau do res to da po pu la ção do Esta do, ou
seja, não pode ha ver dois pe sos e duas me di das, não
pode ha ver se res hu ma nos de pri me i ra clas se e de
se gun da clas se. 

O ter mo “po vos in dí ge nas” foi uti li za do re co nhe -
cen do a au to no mia des ses po vos, com a ex pres sa
res sal va de que não tem o mes mo sig ni fi ca do do ado -
ta do pelo Di re i to Inter na ci o nal, ra zão pela qual não
com pro me te em ne nhum mo men to a so be ra nia dos
Esta dos. O con ven ci men to in ter na ci o nal é de que não 
exis te esse pe ri go de, ao ado tar mos o ter mo “po vos
in dí ge nas”, es tar mos dan do aos ín di os o es ta tu to de
um povo den tro de um povo, de uma na ção den tro de
uma na ção, e que ain da am pli a ria os seus di re i tos
com re la ção à par ti ci pa ção em to das as ins tân ci as de
to ma da de de ci são, em qual quer ór gão ou ins ti tu i ção
res pon sá vel por po lí ti cas pú bli cas ou pro gra mas que
te nham re la ção com os seus di re i tos.

Te nho até ou vi do aqui, de for ma po si ti va, de al -
guns Srs. Par la men ta res a idéia de que os ín di os, de
for ma com pe ten te, ca pa ci ta da e com pro me ti da com a 
ca u sa in dí ge na e com uma po lí ti ca vol ta da para os
seus in te res ses, po dem as su mir a di re ção do ór gão
in di ge nis ta, que se ria a Fu nai. 

A Con ven ção 169 con tem pla, en tre ou tros, os
se guin tes di re i tos:

• Di re i to co le ti vo dos po vos in dí ge nas so bre os
ter ri tó ri os que tra di ci o nal men te ocu pam e  o
di re i to de uso, ad mi nis tra ção e con ser va ção
dos re cur sos na tu ra is;

• Di re i to de dis por de me i os de for ma ção pro -
fis si o nal, aces so à sa ú de, as sis tên cia so ci al
no mí ni mo igua is aos de ma is ci da dãos;

• Di re i to de de sen vol ver ati vi da des tra di ci o na is
como caça, pes ca, co le ta, ar te sa na to e em pre -
en di men tos co mu ni tá ri os, os qua is de ve rão ser
es ti mu la dos e apo i a dos pelo Esta do.

E aí acho in te res san te fa zer mos uma aná li se.
Qu an do as si mi la mos os ín di os em nos sa cul tu ra e
eles se trans for mam na qui lo que so mos, a pri me i ra
co i sa que fa ze mos, pelo viés et no cên tri co, o viés
con ser va dor e atra sa do, é con si de rar que eles não
são mais ín di os, pois ago ra que rem mé di co, que rem 
trans por te de car ro, não que rem mais an dar de ca -
noa, que rem com prar e ven der, isso e aqui lo. Ora,
nós di ze mos para eles que o que eles são é feio,
não é evo lu í do; que a nos sa cul tu ra e o nos so re fe -
ren ci al são o má xi mo em ter mos de pro ces so ci vi li -
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za tó rio. E quan do essa “ci vi li za ção” se dá, pas sa -
mos a cri ti cá-los por que eles já de i xa ram de ser aqui lo 
que eram e ago ra, por tan to, não têm mais di re i tos. 

Nós não de i xa mos de ser bra si le i ros se for mos
mo rar em ou tro país. Eu não de i xo de ser acre a na por
es tar mo ran do em Bra sí lia, da mes ma for ma os Ca -
chi na u as, Ja mi na u as, os Ma di jas, to dos os ín di os
des te País não de i xam de ser ín di os por en trar em
con ta to com os bran cos. 

É por isso que a apro va ção des sa Con ven ção é
fun da men tal e im por tan te para as po pu la ções in dí ge -
nas. Ela sig ni fi ca, pelo que en ten di da pa la vra dos
Srs. lí de res, uma pos tu ra po si ti va da par te do Go ver -
no, em não fa zer ape nas aqui lo que está na moda,
que gera Ibo pe, que é a ra ti fi ca ção do Pro to co lo de
Qu i o to, mas tam bém de ra ti fi car a Con ven ção 169,
que há anos está tra mi tan do no Con gres so Na ci o nal,
fi cou por mais de um ano e cin co me ses na mesa,
quan do o pra zo má xi mo se ria de 30 dias. Ago ra, se
Deus qui ser, pela mo bi li za ção do povo, pelo com pro -
mis so as su mi do com os Srs. lí de res, que, de uma for -
ma sen sí vel e res pe i to sa para com a pro ble má ti ca in -
dí ge na, con cor da ram em co lo car na pa u ta no mes mo
dia da apro va ção do Pro to co lo de Qu i o to, che ga re -
mos a Jo a nes bur go para par ti ci par da Rio+10 com o
de ver de casa fe i to, com duas li ções, o Pro to co lo de
Qu i o to e a Con ven ção 169.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na do ra Ma ri na Sil va, V. Exª já deu a res pos ta que a
Mesa te ria que dar ao ques ti o na men to fe i to. O Pre si -
den te da Mesa do Se na do já des pa chou, man dan do
in clu ir na Ordem do Dia, jun to com o Pro to co lo de Qu -
i o to, a Con ven ção 169.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.)  Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, aca bo de re ce ber do meu Esta do re cor te do
Jor nal do Nor te, de Mon tes Cla ros, uma ci da de no
nor te de Mi nas Ge ra is, que de no mi na mos ca pi tal mi -
ne i ra da Su de ne.

Des ta co a gran de man che te: “Escri tó rio da Su -
de ne em Mon tes Cla ros será de sa ti va do nos pró xi -
mos dias.”

A ma té ria diz que:

Mi nas Ge ra is é um dos Esta dos da
União que terá de sa ti va do, nos pró xi mos
dias, o es cri tó rio da Su de ne. Os três fun ci o -
ná ri os que ain da tra ba lham no es cri tó rio da
ex tin ta au tar quia, em Mon tes Cla ros, con -

fes sa ram à re por ta gem do Jor nal do Nor te,
na tar de de on tem, que ain da não sa bem
qual será o seu des ti no. Entre tan to, in for-
mam que fo ram son da dos so bre um pos sí-
vel re ma ne ja men to para ou tros ór gãos fe de -
ra is. O anún cio da de sa ti va ção do es cri tó rio
da ex tin ta Su de ne, em Mi nas, foi fe i to pelo
li qui dan te Le mo el Gran je i ro Ca val can te, no
úl ti mo do min go. Ele de ter mi nou que to dos
os es cri tó ri os da ex tin ta au tar quia do Go ver-
no Fe de ral que não ti ves sem pré di os pró pri-
os, como é o caso dos Esta dos de Ala go as,
Ser gi pe, Pa ra í ba  e Mi nas Ge ra is ( Mon tes
Cla ros) fos sem de sa ti va dos.

Ontem com ple tou um ano que a Me di -
da Pro vi só ria nº 2.146 ex tin guiu a Su de ne e
cri ou a Agên cia de De sen vol vi men to do
Nor des te (Ade ne). Entre tan to, não há mo ti-
vos para co me mo ra ção. A Asso ci a ção dos
Ser vi do res da Su de ne (ASS) e a Asso ci a-
ção das Empre sas de Pla ne ja men to e Con -
sul to ria do Nor des te (Assem pe) ale gam que 
a si tu a ção atu al na au tar quia é mais di fí cil
que na épo ca da ex tin ção, há um ano. Se -
gun do eles, a pro mes sa fe i ta pelo Go ver no
Fe de ral so bre a cri a ção de uma agên cia,
em subs ti tu i ção à au tar quia, não foi cum pri-
da. Ao in vés de uma es tru tu ra mais di nâ mi-
ca, foi de i xa do um va zio.

O Pre si den te da ASS, Edson Ve lo so,
mos tra pre o cu pa ção. “ Fo mos es que ci dos”,
la men ta. Se gun do ele, “nada fun ci o na na
Ade ne”. Ve lo so diz que nem mes mo o de -
cre to pre si den ci al, as si na do em mar ço pas -
sa do re gu la men tan do a es tru tu ra da agên -
cia, nor ma li zou as ati vi da des. Ne nhum di re -
tor foi no me a do, e as vi si tas re a li za das pe -
los ser vi do res aos ga bi ne tes de de pu ta dos
e se na do res em Bra sí lia não aju da ram a
pres si o nar o Go ver no. Dos 912 fun ci o ná ri os
da au tar quia, 512 fo ram re ma ne ja dos para
ou tros ór gãos fe de ra is.

Re ce bi tam bém, de Mon tes Cla ros, uma car ta
do emi nen te em pre sá rio, ad vo ga do, ex-De pu ta do
Fe de ral Dr. Luiz de Pa u la Fer re i ra*. Diz ele:

Ca u sou per ple xi da de e re vol ta a no tí -
cia, es tam pa da na im pren sa, do fe cha men to 
do es cri tó rio re gi o nal da Su de ne, em Mon -
tes Cla ros. O Mi nis tro Ney Su as su na, ho -
mem co nhe ce dor dos pro ble mas da re gião,
não fa lou em ex tin guir o es cri tó rio. Os
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pré-can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
em suas ma ni fes ta ções pú bli cas, una ni me-
men te apon tam o de sen vol vi men to eco nô-
mi co como meta efi caz no com ba te ao de -
sem pre go, ao ban di tis mo e à po bre za.

Será que to dos eles es tão en ga na dos? É cla ro 
que es tão no ca mi nho cer to. Não será des mon tan do 
a es tru tu ra de apo io, mon ta da pela Su de ne, por
meio dos es cri tó ri os re gi o na is, que se al can ça rá o
de sen vol vi men to por to dos de se ja do. 

É ne ces sá rio que se im pe ça o fe cha men to do
es cri tó rio re gi o nal. A re gião de atu a ção da atu al Ade -
ne, no nor te de Mi nas, no Je qui ti nho nha e no Espí ri to
San to, está mu i to dis tan te da sede da Ade ne, em Re -
ci fe. É mu i to vas ta, é ma i or do que o Esta do de Per -
nam bu co e ma i or do que a soma das áre as de Ala go -
as, Ser gi pe e Rio Gran de do Nor te. 

Pe di mos o apo io do Se na dor à per ma nên cia do
es cri tó rio re gi o nal da Ade ne em Mon tes Cla ros, que
aten de a 165 Mu ni cí pi os, sen do 88, no nor te de Mi nas 
(in clu in do aqui o semi-ári do nor te mi ne i ro); 54, no
Vale do Je qui ti nho nha, que é uma das re giões mais
po bres do País, e 23, no Vale do Mu cu ri. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Su de ne
re pre sen tou um mar co d e fun da men tal im por tân cia no 
de sen vol vi men to eco nô mi co e nas in fras-es tru tu ras
so ci al e po lí ti ca na área mi ne i ra da Su de ne, que com-
pre en de 165 Mu ni cí pi os (88, no nor te de Mi nas; 54, no
vale do Je qui ti nho n ha, e 23, no Vale do Mu cu ri). 

Em ex ten são ter ri to ri al, a área mi ne i ra da Su de -
ne é ma i or do que Per nam bu co e su pe ra as so mas
das áre as de Ala go as, Ser gi pe e Rio Gran de do Nor -
te, re u ni das. 

A Su de ne apro vou – isto é mu i to im por tan te –,
na área mi ne i ra, 228 pro je tos dos se to res in dus tri a is,
agro in dus tri a is, agrí co las, agro pe cuá ri os, de te le co -
mu ni ca ção, de in fra-es tru tu ra e de tu ris mo, que ge ra -
ram mais de 40 mil em pre gos di re tos. Des ses 228
pro je tos apro va dos para a área mi ne i ra, 16 ain da es -
tão em im plan ta ção

Onze car tas-con sul ta pre ven do pro je tos de in -
ves ti men tos na área mi ne i ra es ta vam em aná li se na
Su de ne, sen do que, des tas, seis já ha vi am sido apro -
va das e es ta vam aguar dan do pro je to. Uma das car -
tas-con sul ta apro va das é a da hi dre lé tri ca de Ira pé,
com in ves ti men tos da or dem R$406 mi lhões.

No ven ta e nove por cen to (99%) do IPI e ses -
sen ta por cen to (60%) do ICMS re co lhi dos na re gião
nor te-mi ne i ra são ge ra dos por pro je tos im plan ta dos
com re cur sos do Fi nor. Mas a Su de ne não é só Fi nor.
Em Mi nas, a Su de ne vem re a li zan do, em con vê nio

com o Go ver no do Esta do, obras de in fra-es tru tu ra
so ci o e co nô mi ca com ên fa se para re cur sos hí dri cos,
sa ne a men to bá si co, trans por tes, te le co mu ni ca ções,
ele tri fi ca ção, tu ris mo, edu ca ção, sa ú de e pes ca, com
pro gra mas es pe ci a is de apo io ao pe que no pro du tor e
para aten di men to em si tu a ção de ca la mi da de, como
se cas e inun da ções.

Impor tân cia equi va len te a 4,5 ve zes o va lor to tal 
do Fi nor, in ves ti da em pro je tos da re gião, já en trou
nos co fres pú bli cos na for ma de tri bu tos ge ra dos pe -
los pro je tos in cen ti va dos. Ou seja, to dos os re cur sos
in ves ti dos na que la re gião, pelo Fi nor, já fo ram de vol -
vi dos qua tro ve zes e meia mais. O in cen ti vo da Su de -
ne tor nou-se uma apli ca ção ren tá vel para o Go ver no.
Além dos ga nhos so ci a is: cri a ção de em pre gos, pro -
fis si o na li za ção do tra ba lha dor, evo lu ção do pa drão
de vida da clas se tra ba lha do ra, ex pan são do co mér -
cio, im pri min do nova di nâ mi ca ao de sen vol vi men to
re gi o nal.

A Me di da Pro vi só ria nº 2.146, de 02 de maio de
2001, ex tin guiu a Su de ne e o Fi nor e cri ou a Ade ne e
o FDN –- Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te, já
com re cur sos pre vis tos para se rem apli ca dos em
2002, no va lor de R$660 mi lhões. Po rém, o Fun do de
De sen vol vi men to do Nor des te (FDN) ain da não foi re -
gu la men ta do.

O De cre to nº 4.126, de 13 de fe ve re i ro de 2002,
re gu la men tou a Ade ne. Po rém, na sua es tru tu ra re gi -
o nal, apro va da por este de cre to, não cons tam os es -
cri tó ri os re gi o na is. Os di re to res da Ade ne ain da não
fo ram no me a dos; ain da não foi ini ci a da a im plan ta ção 
da Ade ne. É uma ir res pon sa bi li da de!

No fi nal do ano pas sa do, na épo ca do Dr. Rol -
dão Tor res e do Mi nis tro Ney Su as su na, fa la va-se na
per ma nên cia de qua tro es cri tó ri os con si de ra dos es -
tra té gi cos. Um de les é o de Mi nas Ge ra is.

Em fe ve re i ro de 2002, foi no me a do o li qui dan te
ex tra-ju di ci al da Su de ne, Sr. Le o mel Ca val can ti, para
con clu ir os as sun tos pen den tes da Su de ne e efe ti var
a sua ex tin ção. O pra zo para o tér mi no dos tra ba lhos
de li qui da ção está pre vis to para agos to/2002.

Em en tre vis ta ao Diá rio de Per nam bu co, o Sr.
Le o mel fa lou da de sa ti va ção dos Escri tó ri os de Mi nas 
Ge ra is, Pa ra í ba, Ala go as e Ser gi pe por es ta rem atu -
an do em área alu ga da.

Há tem po para se im pe dir o fe cha men to do
Escri tó rio Re gi o nal, que aten de a 165 Mu ni cí pi os em
Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to.”

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é uma
lás ti ma o que está acon te cen do.
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A Su de ne foi cri a da, em 1960, de po is de uma
re co men da ção de Sua Exce lên cia, o sa u do so Pre si -
den te Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, um dos ma i o -
res es ta dis tas de toda His tó ria re pu bli ca na bra si le i ra.
Pois bem: Sua Exce lên cia foi bus car nada me nos do
que o gran de eco no mis ta bra si le i ro, Dr. Cel so Fur ta -
do, para a re a li za ção des se tra ba lho, que con tem pla -
va aque la re gião me nos fa vo re ci da do Bra sil. 

Jus ce li no, como Pre si den te da Re pú bli ca, re co -
nhe ceu que no Bra sil (há mu i tos “bra sis”) há re giões
que pre ci sam de tra ta men to di fe ren ci a do para o de -
sen vol vi men to eco nô mi co como meio para que se al -
can cem os ob je ti vos so ci a is na que la área.

To dos nós, que co nhe ce mos o Nor des te an tes e 
de po is da Su de ne, sa be mos como foi re le van te para
aque la re gião a sua cri a ção.

É mu i to im por tan te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que o Con gres so Na ci o nal – Se na do e
Câ ma ra –, não per mi ta que se es va zie tudo o que ain -
da re pre sen ta va cer to alen to de de sen vol vi men to
para aque las re giões tão des fa vo re ci das.

Sr. Pre si den te, pos so tes te mu nhar, por que co -
nhe ço bem toda aque la re gião. Em 1969, por tan to há
33 anos, tive o meu pri me i ro pro je to apro va do pela
Su de ne, o qual re ce beu três quar tos de re cur sos pro -
ve ni en tes da Su de ne e um quar to ape nas de par ti ci -
pa ção pró pria, ou seja, para cada um cru ze i ro nos so,
três cru ze i ros eram apor ta dos pela Su de ne para
aque le pro je to. Sr. Pre si den te, esse pro je to ge rou ou -
tros dez. O se gun do, ain da em Mon tes Cla ros, teve
2,3% de re cur sos do Fi nor e foi im plan ta do com
97,7% de re cur sos pró pri os. O ter ce i ro, tam bém em
Mon tes Cla ros, foi im plan ta do com zero por cen to de
re cur sos do Fi nor e 100% de re cur sos pró pri os. Por -
tan to, o pri me i ro pro je to, clas si fi ca do na fa i xa “A”, pro -
por ci o nou todo esse de sen vol vi men to para o Nor des -
te bra si le i ro. O quar to pro je to, idem: zero por cen to de
re cur sos da Su de ne. Em Cam pi na Gran de, in te ri or do 
Esta do da Pa ra í ba, im plan ta mos o ma i or e mais mo -
der no em pre en di men to in dus tri al de fi a ção do mun do. 
São duas fá bri cas mo der nís si mas: uma, de equi pa -
men to todo su í ço, e a ou tra, de equi pa men to ale mão.
Na que la opor tu ni da de in ves ti mos nes te pro je to mais
de US$200 mi lhões, tudo com re cur so pró prio. Sr.
Pre si den te, to dos es ses in ves ti men tos re pre sen tam
uma es pé cie de agra de ci men to nos so à Su de ne ten -
do em vis ta o apo io que nos foi dado para a im plan ta -
ção da que le pri me i ro pro je to, o qual foi apo i a do qua -
se que 100% pela Su de ne, pos si bi li tan do a con cre ti -
za ção da nos sa von ta de em re a li zar aque le tra ba lho.

Tam bém em João Pes soa re cu pe ra mos uma fá -
bri ca, de cor ren te de pro je to im plan ta do no pas sa do.

Essa re cu pe ra ção foi fe i ta tam bém sem um real se -
quer de re cur sos do Fi nor, e que hoje es tão no rol das
fá bri cas mais mo der nas de fel pu dos do pla ne ta, ten -
do qua se toda a sua pro du ção ex por ta da para os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca. No Rio Gran de do Nor te
fo ram im plan ta dos três pro je tos im por tan tís si mos,
que ge ram mi lha res de em pre gos, tam bém com zero
por cen to de re cur so da Su de ne. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, aque le pri me i ro pro je -
to, im plan ta do gra ças à Su de ne, ge rou to dos os de -
ma is. Por ter sido le va do a sé rio, ele deu cer to, as sim
como mu i tos ou tros, e não ape nas os que fo ram im -
plan ta dos no meu Esta do. Cito aqui os Esta dos con -
tem pla dos pela Su de ne: Ma ra nhão, Pi a uí, Ce a rá, Rio
Gran de do Nor te, Pa ra í ba, Per nam bu co, Ala go as,
Ser gi pe e Ba hia.

Sr. Pre si den te, por tan to, a ra zão pela qual ve -
nho à tri bu na é para fa zer um ape lo à V. Exª, aos meus 
no bres Pa res e aos nos sos Com pa nhe i ros do Con -
gres so Na ci o nal no sen ti do de que não de i xe mos de
lado re gião tão des fa vo re ci da. Não po de mos, de for -
ma al gu ma, cru zar os bra ços em re la ção a essa ir res -
pon sa bi li da de de mons tra da pelo Go ver no para com
uma área tão ca ren te do Ter ri tó rio bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Alen -
car, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá-
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pela Sra. Mar lu ce Pin to, Su plen te
de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – O pró -
xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Mo za ril do Ca val can -
ti, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si -
de ran do ser esta a úl ti ma ses são an tes do se gun do
do min go de maio, data em que se co me mo ra o Dia
das Mães, gos ta ria de sa u dar to das as mães do meu
Esta do de Ro ra i ma e de todo o Bra sil, as sim como a
nos sa Pre si den te e a Se na do ra Ma ri na Sil va, aqui
pre sen tes. Essa ho me na gem de ve ria ser fe i ta di a ri a -
men te por to dos nós, ho mens. Mas como há um dia
es pe cí fi co para se re ve ren ci ar as mães, que ro pres -
tar, des ta tri bu na, essa ho me na gem a to das as mães
do Bra sil.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o exer cí -
cio da ati vi da de po lí ti ca no mun do de mo crá ti co é ple -
no de even tos que pro por ci o nam o sen ti men to de re a -
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li za ção aos que dela par ti ci pam como re pre sen tan tes 
le gi ti ma dos pela co mu ni da de por meio do voto.

Na ver da de, Srª Pre si den te, é mu i to di fí cil, na
vida pú bli ca, que al guém, após ter de i xa do o car go,
re ce ba de seus cor re li gi o ná ri os e com pa nhe i ros o re -
co nhe ci men to pú bli co, o apla u so pe los acer tos pra ti -
ca dos du ran te a sua ad mi nis tra ção.

Hoje, Srª Pre si den te, aqui es tou para me re fe rir
ao êxi to dos sete anos e três me ses de man da to do
Go ver na dor Ne u do Ri be i ro Cam pos à fren te do Po der 
Exe cu ti vo do meu Esta do, Ro ra i ma.

Cum prin do dis po si ção es ta tu í da pela Lei Ele i to -
ral, o Go ver na dor Ne u do Cam pos de sin com pa ti bi li-
zou-se da fun ção que exer cia para co lo car-se à dis po -
si ção do povo do nos so Esta do em novo de sa fio, ago -
ra ple i te an do uma das ca de i ras para o Se na do Fe de -
ral pelo nos so Esta do.

Enge nhe i ro ci vil, em pre sá rio bem-su ce di do, o
Go ver na dor Ne u do Cam pos exer ceu um man da to
que mar ca rá a his tó ria do Esta do de Ro ra i ma pela
ação ple na de êxi to de um dos seus ilus tres fi lhos.

Con du zi do à con di ção de Ter ri tó rio Fe de ral em
1943, ten do como base ter ri to ri al par te da área do
Esta do do Ama zo nas, e ele va do à ca te go ria de Esta -
do no bojo da Cons ti tu i ção de 1988, o Esta do de Ro -
ra i ma está em fase de con so li da ção das ações que
lhe da rão sus ten ta bi li da de eco nô mi ca e so ci al para a
cons tru ção do seu de sen vol vi men to.

Nes se mis ter, a ad mi nis tra ção do Go ver na dor
Ne u do Cam pos, co nhe ce dor que é das ra í zes cul tu ra -
is e eco nô mi cas da re gião, pode ser no mi na da uma
real pon te en tre o pre sen te e o fu tu ro des sa nova Uni -
da de da Fe de ra ção.

Com uma ma lha ro do viá ria de mais de 1.500
qui lô me tros as fal ta dos, ener gia elé tri ca con fiá vel, óti -
mo cli ma e ter ras agri cul tá ve is, além de uma sé rie de
in cen ti vos go ver na men ta is, Ro ra i ma des pon ta como
um dos Esta dos mais pro mis so res para in ves ti men tos. 

O Go ver na dor Ne u do Cam pos, ao con clu ir o seu
man da to, pode afir mar que o Esta do de Ro ra i ma está
pron to para o de sen vol vi men to, com a in fra-es tru tu ra
con clu í da e em po si ção ge o grá fi ca atra en te a quem
quer pro du zir para os mer ca dos in ter no e ex ter no.

Ao as su mir o go ver no, em seu pri me i ro man da -
to, em 1995, o Go ver na dor Ne u do Cam pos re sol veu
di re ci o nar suas ações ad mi nis tra ti vas para cri ar as
ba ses de sus ten ta ção eco nô mi ca do Esta do, até en -
tão fi xa das tão-so men te nos re pas ses de ver bas fe -
de ra is. Ain da na pri me i ra ges tão, con se guiu ina u gu rar 
o as fal ta men to da BR-174, ro do via que liga Boa Vis ta
a Ma na us e Boa Vis ta, a ca pi tal do nos so Esta do, à

Ve ne zu e la, cor tan do de pon ta a pon ta o Esta do de
Ro ra i ma em seu eixo cen tral.

Essa li ga ção ro do viá ria com os vi zi nhos, fe i ta
em par ce ria com o Go ver no Fe de ral, fa ci li tou a vida
dos ro ra i men ses e cons ti tu iu-se num gran de cor re dor
de in te gra ção. Para eli mi nar a bal sa que tan tos trans -
tor nos ca u sa va na tra ves sia dos 900 me tros do rio
Bran co, o rio prin ci pal que cor ta o nos so Esta do, no
Mu ni cí pio de Ca ra ca rai, com o apo io da Ban ca da par -
la men tar fe de ral, o Go ver na dor Ne u do Cam pos con -
se guiu con cre ti zar mais esse so nho, ina u gu ran do
uma pon te que en cur ta so bre ma ne i ra o tem po de vi a -
gem en tre Boa Vis ta e Ma na us.

Ain da na área ro do viá ria, foi en tre gue pron to o
tre cho bra si le i ro do cor re dor de in te gra ção com as
Gu i a nas, com a pa vi men ta ção as fál ti ca da li ga ção de
Boa Vis ta à sede do Mu ni cí pio de Bon fim, na fron te i ra
com a Re pú bli ca da Gu i a na.

Para unir ain da mais as ci da des de Bon fim, no
Bra sil, e Let hen, na Re pú bli ca da Gu i a na, o Go ver na -
dor Ne u do Cam pos ini ci ou e de i xou em adi an ta do es -
ta do de cons tru ção a pon te de 230 me tros so bre o rio
Ita cu tu, que será o elo de li ga ção en tre o Bra sil e a
Gu i a na. O pro gra ma Arco Nor te, con tem pla do no
Avan ça Bra sil, pre ten de in ter li gar Boa Vis ta a Ma ca -
pá, por via ter res tre, cor tan do as três Gu i a nas, fa zen -
do o apro ve i ta men to de um por to ma rí ti mo em Ge or -
ge town para o es co a men to de nos sos pro du tos.

Ou tra base de sus ten ta ção eco nô mi ca de pen -
dia de gran des in ves ti men tos no se tor elé tri co para
ga ran tir ener gia con fiá vel e vi a bi li zar um pólo in dus tri -
al lo cal, com gran des chan ces de ven der para o mer -
ca do ex te ri or, já que, do pon to de vis ta ge o grá fi co,
Ro ra i ma está mu i to mais pró xi mo dos Esta dos Uni -
dos, do Ca ri be e mes mo da Eu ro pa do que to dos os
ou tros Esta dos bra si le i ros.

Foi, en tão, es ta be le ci da como pri o ri da de na ad -
mi nis tra ção do Go ver na dor Ne u do Cam pos co or de -
nar as ações que per mi tis sem a aqui si ção de ener gia
da vi zi nha Ve ne zu e la. Nes se sen ti do, in ter me di ou di -
ver sos en con tros com au to ri da des bra si le i ras e ve ne -
zu e la nas, até ver con cre ti za da a im por ta ção de 200
me ga watts, ge ra dos no com ple xo de Ma cá gua/Guri,
no Esta do de Bo li var, no nos so vi zi nho país, Ve ne zu -
e la, pelo pra zo de 20 anos. 

A li nha de trans mis são, co nhe ci da como “Li-
nhão de Guri”, com 690 qui lô me tros de ex ten são, foi
ina u gu ra da no dia 13 de agos to do ano pas sa do, com
a pre sen ça dos Pre si den tes do Bra sil e da Ve ne zu e la, 
pas san do o Esta do de Ro ra i ma a con su mir, ime di a ta -
men te, ener gia se gu ra, sem ris co de ble ca u te e mais
ba ra ta do que a pro du zi da no res tan te do País. 
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Dos 200 me ga watts que che gam da Ve ne zu e la,
cer ca de 60 me ga watts são con su mi dos no abas te ci -
men to da ca pi tal, ga ran tin do im por tan te re ser va de
pro du to para o aten di men to dos de ma is Mu ni cí pi os
do in te ri or do Esta do, pos si bi li tan do ener gia para o
aten di men to dos pro du to res ru ra is e dos de man da do -
res do pólo in dus tri al, em fase de im ple men ta ção.

Embo ra ain da in ci pi en te, o se tor in dus tri al de
Ro ra i ma é um dos gran des atra ti vos para o se tor pri -
va do, já go zan do de in cen ti vos ofe re ci dos pelo Go -
ver no do Esta do.

Para efe ti va ção do de sa fio de pro du zir grãos no
la vra do de Ro ra i ma, o Go ver no do Esta do tem con ce -
di do isen ções nas áre as do ICMS para ope ra ções de
im por ta ção e ex por ta ção, para a aqui si ção de má qui -
nas, uti li tá ri os e im ple men tos agrí co las, pe ças de re -
po si ção e para trans por tes.

Como mo ti va ção para em pre sas no ramo in dus -
tri al, o Go ver na dor Ne u do Cam pos pro pôs a cri a ção e 
im plan tou, em 1999, o Fun do de De sen vol vi men to
Indus tri al, que de fi ne in cen ti vos para im ple men ta ção,
fun ci o na men to, re lo ca li za ção, am pli a ção, mo der ni za -
ção, di ver si fi ca ção, sob a for ma de subs cri ção de
ações, par ti ci pa ção so ci e tá ria, em prés ti mos, pres ta -
ção de ga ran ti as, in fra-es tru tu ra de ar ma ze na gem e
pro du ção, den tre ou tros, da ela bo ra ção de es tu dos
de mer ca dos e pro je tos exe cu ti vos.

Na área so ci al, foi des ta ca da a atu a ção da ad -
mi nis tra ção Ne u do Cam pos nos seg men tos de edu -
ca ção, sa ú de, se gu ran ça e de be ne fí ci os di re tos e
com pen sa tó ri os à po pu la ção ca ren te.

No se tor edu ca ção, fo ram cons tru í das 127 no -
vas es co las e re for ma das 210 ou tras para me lhor
aco mo da ção dos 116 mil es tu dan tes ma tri cu la dos na
rede es ta du al de pré-es co la, en si no fun da men tal e
mé dio.

A edu ca ção ro ra i men se tem como base a fi lo so -
fia da Esco la Pa drão, com pré di os cons tru í dos den tro
das es pe ci fi ca ções cli má ti c as da re gião, com o ob je -
ti vo de ofe re cer ma i or co mo di da de a alu nos e pro fes -
so res. Essa ini ci a ti va foi agra ci a da com prê mio con -
ce di do pelo Mi nis té rio da Edu ca ção. Des ta cou-se
nes se mo de lo a im plan ta ção da es co la de tem po in -
te gral, com a per ma nên cia do alu no nos dois tur nos
di ur nos, re ce ben do, além do en si no re gu lar em ní vel
fun da men tal e mé dio, ati vi da des ex tra clas se glo ba li -
za das e a ali men ta ção for ne ci da pelo Go ver no na
pró pria es co la.

O en tão Go ver na dor Ne u do Cam pos não se es -
que ceu da ca pa ci ta ção dos pro fes so res. Cer ca de
600 pro fes so res já pas sa ram por pro gra mas de ca pa -

ci ta ção, de ven do ser re gis tra do que, em todo o Esta -
do, não há hoje ne nhum pro fes sor em sala de aula
que não te nha a de vi da ca pa ci ta ção. Essa meta foi al -
can ça da tam bém  para os pro fes so res de ori gem in dí -
ge na, uma par ti cu la ri da de do nos so Esta do, pois to -
dos os pro fes so res des sas co mu ni da des já pas sa ram 
pelo Pro je to Ma gis té rio Par ce la do Indí ge na, ela bo ra -
do e exe cu ta do nos ter mos da nova Lei de Di re tri zes e 
Ba ses da Edu ca ção.

A pre o cu pa ção com a ca pa ci ta ção dos pro fes -
so res foi além-fron te i ras, com o cur so de Mes tra do
na Uni ver si da de de Ma tan zas, em Cuba, e o in ter -
câm bio com a vi zi nha Ve ne zu e la, para sua me lhor
ca pa ci ta ção.

Para es ta be le cer uma es tru tu ra mais per ma -
nen te na área de ca pa ci ta ção pro fis si o nal dos ser vi -
do res do Esta do, o Go ver na dor Ne u do Cam pos pro -
pôs e a Assem bléia Le gis la ti va apro vou a cri a ção da
Fun da ção de Edu ca ção Su pe ri or do Esta do de Ro ra i -
ma (FESUR), que tem como um dos seus ór gãos o
Insti tu to Su pe ri or de Edu ca ção de Ro ra i ma (ISE/RR),
ins ta la do com a tec no lo gia do Insti tut Uni ver si ta i re de
For ma ti on de Maî tres de Cre te il, da Fran ça, ob je ti van -
do a for ma ção de pro fes so res e fun ci o na hoje com
140 alu nos se le ci o na dos em ves ti bu lar es pe cí fi co. 

As ações con du zi das pelo Go ver na dor no se tor
sa ú de têm como re fle xo mais ime di a to o aten di men to
da po pu la ção por meio de pro fis si o na is me lhor qua li fi -
ca dos e uma es tru tu ra que ga ran te a sa ú de e a qua li -
da de de vida dos ro ra i men ses. Essas evi dên ci as são
re gis tra das na mo di fi ca ção sen si vel men te ani ma do ra 
dos per ver sos ín di ces de mor ta li da de in fan til.

O Pro gra ma Mé di co em Sua Casa, cri a do no
ano de 1997, e o Pro gra ma Esta do Sa u dá vel, cri a do
no ano de 1999, têm por ob je ti vo de tec tar fa to res de
ris co que afe tam a sa ú de da po pu la ção e sua pos sí vel 
mo di fi ca ção por in ter mé dio de ações de cons ci en ti za -
ção, vi san do a pre ven ção de do en ças e pro por ci o -
nan do o bem-es tar à co mu ni da de. Com es ses pro gra -
mas, in ten si fi ca ram-se o aten di men to mé di co, a vi si ta 
mé di ca do mi ci li ar, a in ter na ção do mi ci li ar e a vi si ta do
pro mo tor de sa ú de de casa em casa.

Na área de in ves ti men tos em sa ú de, foi pri o ri za -
da a re for ma e am pli a ção de hos pi ta is, com o apo io
do Mi nis té rio da Sa ú de, re sul tan do no au men to do
nú me ro de le i tos de aten di men to de ur gên cia e emer -
gên cia, me lho ria das ins ta la ções fí si cas das prin ci pa -
is uni da des de sa ú de do Esta do, aqui si ção de equi pa -
men tos, pro por ci o nan do me lho ria no aten di men to e
ma i or efi ciên cia dos tra ba lhos.

Enten deu o Go ver na dor a ne ces si da de de se
an te ci par a mu i tos dos pro ble mas re la ci o na dos com o 
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bem-es tar da po pu la ção e con du ziu pro gra mas es pe -
cí fi cos des ti na dos à am pli a ção do ofe re ci men to de
água po tá vel, in clu in do as co mu ni da des in dí ge nas.
Nes se sen ti do, fo ram alo ca dos in ves ti men tos que
pro por ci o na ram a ex pan são da rede de dis tri bu i ção
de água em cer ca de 53,42%, me di an te a am pli a ção
da ca pa ci da de de ofer ta da com pa nhia de água e es -
go tos e a per fu ra ção de po ços tu bu la res em lo ca li da -
des com ma i or di fi cul da de de aten di men to.

Tema que tem gal va ni za do a aten ção, as pre o -
cu pa ções e con si de rá ve is re cur sos no âm bi to na ci o -
nal e mun di al, a se gu ran ça pú bli ca não po de ria es tar
fora das pre o cu pa ções do Go ver na dor Ne u do Cam-
pos. De iní cio, foi im plan ta do um pro je to vi san do a es -
tru tu ra ção da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca para
su pe ra ção da au sên cia de con di ções de tra ba lho nas
áre as po li ci al e téc ni ca. 

O Insti tu to Su pe ri or de Se gu ran ça e Ci da da nia
(ISSeC/RR), cri a do na es tru tu ra da Fun da ção de
Edu ca ção Su pe ri or do Esta do de Ro ra i ma, foi im plan -
ta do sob ori en ta ção de téc ni cos do se tor de se gu ran -
ça pú bli ca do Ca na dá e con ta com 150 alu nos se le ci -
o na dos tam bém em ves ti bu lar es pe cí fi co.

Na Po lí cia Mi li tar, além de me di das de va lo ri za -
ção do po li ci al mi li tar, foi ins ti tu í do o in gres so de mu -
lhe res nos qua dros de car re i ra. Com isso, a se gu ran -
ça os ten si va está pre sen te em to dos os qua dran tes
do Esta do e mais in ten sa men te nas ruas da ca pi tal
Boa Vis ta.

Ante ci pan do-se à ine xo rá vel uni fi ca ção das Po -
lí ci as Ci vil e Mi li tar, e todo o País, como re sul ta do das
pro po si tu ras em tra mi ta ção no Con gres so Na ci o nal,
Ro ra i ma já se po si ci o nou com a uni fi ca ção de ações
de ter mi na das pelo Go ver na dor Ne u do Cam pos. O re -
sul ta do da união de es for ços en tre os seg men tos ci vil
e far da do da po lí cia ro ra i men se tem sido o mais pro -
mis sor pos sí vel, com re sul ta dos ope ra ci o na is vi sí ve is 
e apo i a dos pela co mu ni da de.

O Go ver na dor Ne u do Cam pos não se des cu i -
dou dos be ne fí ci os di re tos e com pen sa tó ri os à po pu -
la ção ca ren te, con tan do com a ação ope ro sa e de di -
ca da de sua es po sa à fren te da Se cre ta ria de Tra ba -
lho e Bem-Estar So ci al.

As cri an ças e ado les cen tes têm re ce bi do aten -
di men to e sido abran gi dos por ações de pro mo ção
so ci al dos pro gra mas Brin can do e Apren den do, Cen -
tro de Ofi ci nas Pe da gó gi cas, Abri go com Me di da de
Pro te ção, Edu ca do res So ci a is de Rua.

O aten di men to so ci al di re to foi con du zi do pe los
pro gra mas Assis tên cia Bá si ca, Le i te da Fa mí lia,

Enxo val do Bebê, Re cri ar, Ori en ta ção Fa mi li ar, Apo io
à Pes soa Ido sa, en tre ou tros.

Com apo io do Sis te ma Na ci o nal de Empre gos
(Sine), fo ram ope ra dos os pro gra mas Ge ra ção de
Empre go e Ren da, Qu a li fi ca ção Pro fis si o nal, Inter -
me di a ção de Mão-de-Obra, Se gu ro-De sem pre go e o
Pro gra ma de Arte sa na to de Ro ra i ma.

Des ta cou-se, a par tir de 1997, o ser vi ço de apo -
io às co mu ni da des in dí ge nas, uma de man da pe cu li ar
às ca rac te rís ti cas do Esta do de Ro ra i ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por uma
ques tão de de ver e de jus ti ça, tra go es ses bre ves da -
dos ao co nhe ci men to de V. Exªs. 

Ao de i xar o Go ver no do Esta do de Ro ra i ma,
para pos tu lar uma das ca de i ras de re pre sen ta ção no
Se na do Fe de ral no pró xi mo ple i to ele i to ral, o Go ver -
na dor Ne u do Cam pos trans fe riu ao Vice-Go ver na dor, 
Fla ma ri on Por te la, um Esta do pre pa ra do para os no -
vos de sa fi os de um por vir que não é mais um so nho
de ju ven tu de, mas uma re a li da de que se efe ti va dia a
dia, por meio de ações con cre tas e res pon sá ve is, que 
as se gu ram e re a fir mam a jus te za e o acer to dos que
se em pe nha ram pela cri a ção do novo Esta do.

Faço um re gis tro: a Se na do ra Mar lu ce Pin to, o
ex-Go ver na dor Otto mar Pin to e eu ba ta lha mos mu i to
pela cri a ção do Esta do de Ro ra i ma na Cons ti tu i ção
de 1988. Te mos cer te za de que, hoje, a po pu la ção de
Ro ra i ma sabe que agi mos cer to em re la ção a essa
ati tu de. 

O Esta do de Ro ra i ma se mos tra cada vez mais
viá vel e pro mis sor, re me ten do para o pas sa do da his -
tó ria as la mú ri as e o es que ci men to de uma re gião
que emer ge da to tal de pen dên cia para de fi ni ções de
um ca mi nho que se abre para a auto-sus ten ta ção. 

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

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. Mo za ril do Ca val can ti, 4 º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta, Se na -
do ra Mar lu ce Pin to. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci -
ar meu dis cur so, re gis tro o fa le ci men to, hoje, em Bra -
sí lia, do Sr. Edu ar do Vi le la Mac ken zie, pai do Dr. Edu -
ar do Alber to Vi Ie la Mo ra les, Su pe rin ten den te da
Embra pa do Esta do de Ro ra i ma.
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Se hou ver in te res se para os que aqui vi vem, o
en de re ço do fa le ci do é SHIS, QI 17, con jun to 3, casa
19, Lago Sul. 

Sr. Pre si den te, apro ve i to esta opor tu ni da de
para so li da ri zar-me com a fa mí lia do fa le ci do.

No dia 1º de maio re cém-pas sa do, co me mo ra -
mos o Dia do Tra ba lha dor.

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.

Tar dia ho me na gem, por que nes ta se ma na os
ora do res fo ram mu i tos. A pa u ta es te ve mu i to ex ten sa,
e não hou ve pos si bi li da de de pro nun ci ar-me. Ma s
essa data é sem pre atu al por que todo dia é dia de tra -
ba lho; é dia de pro du zir, de le van tar cedo e fa zer fun -
ci o nar as cha mi nés, os for nos, as má qui nas e, prin ci -
pal men te, as mãos, as men tes e os cor pos de to dos
nós que tra ba lha mos, ge ra mos ri que zas e não po de -
mos pa rar, sob pena de pa gar mos mu i to alto, o mes -
mo pre ço que, nes te mun do com pe ti ti vo e ma te ri a lis ta, 
pa gam aque les que fi cam aquém na qua li da de e quan -
ti da de de seus pro d u tos. Infe liz men te, gros so modo, é
essa a dura, fria e de su ma na re a li da de da ma te má ti -
ca que con fe re va lo res em nos sa atu a li da de.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, um item, uma pa la -
vra, uma ação, con se gue so bre por-se a tudo isso e
con ti nua a ser o mais no bre com po nen te da fun ção
pro du ti va de qual quer so ci e da de: o tra ba lho.

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.

Em qual quer so ci e da de, 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 no
tra ba lho que o ori gi nou. E é a par tir des sas pa la vras: 
hon ra, dig ni da de e éti ca, que cada um de nós, se ja -
mos bra si le i ros, ame ri ca nos, afri ca nos, eu ro pe us,
ára bes, ita li a nos ou ar gen ti nos, de ve mos exa mi nar a
ques tão das re la ções en tre o ca pi tal e o tra ba lho.

Mais do que nun ca, 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, de -
ve mos vol tar nos sas pre o cu pa ções para a le gis la ção
con cer nen te ao tra ba lho e ela bo rar no vas pro pos tas
que pro te jam os que tra ba lham. 

O tra ba lha dor, em hi pó te se al gu ma, deve ser
vis lum bra do como uma mer ca do ria em le i lão, que se
com pra pelo me nor pre ço. O tra ba lha dor não é um pe -
da ço de vida que se alu ga por tem po de ter mi na do.

Tra ba lhar, an tes de qua is quer ou tros ad je ti vos,
é hon rar nos sa con di ção hu ma na.

Tra ba lhar e pro du zir são va lo res hu ma nos ím pa -
res, ine ren tes à nos sa pró pria con di ção de es tar mos

vi vos. Dois ver bos que, na ver da de, sin te ti zam a s
duas ações mais be las do ser hu ma no, mo bi li za das
para a re a li za ção de obras dig nas.

E, onde há tra ba lho, Sr. Pre si den te, há sa lá rio.
Re fle tin do so bre isso, 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 o 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 e 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, as sa la ri a do,
ar te são ou in te lec tu al; não im por ta se no cam po ou
na ci da de – 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 e tão de su ma no quan to uma fa mí lia sen ta da à
mesa sem o pão de cada dia, em vir tu de de o pai ou a
mãe es ta rem de sem pre ga dos e não te rem 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, cer to é – e 
é pre ci so que se ja mos jus tos – que mu i to te mos 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
a mi lha res de fa mí li as por este imen so Bra sil.

As in for ma ções di vul ga das an te on tem pelo
IBGE, on tem es tam pa das nos jor na is, dão-nos 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 38%, um fato re al men te me re ce dor de
apla u sos. O anal fa be tis mo de cres ceu, pas san do dos
17,2% da po pu la ção, em 1991, para me nos de 13%
em 2000. Ampli a mos o aces so de nos sas cri an ças na
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es co la, ul tra pas san do o per cen tu al dos 90% no en si -
no fun da men tal.

É mo ti vo de or gu lho para to dos nós sa ber mos
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 e sa ni tá rio e co le ta de
lixo su biu para 62,3%, quan do em 1991 era in fe ri or a
50%. Esse fato pro por ci o nou no tá vel au men to da ex -
pec ta ti va de vida dos bra si le i ros.

Ou tras in for ma ções po si ti vas di zem res pe i to
aos la res bra si le i ros que fi ca ram mais bem equi pa dos 
nos úl ti mos dez anos. O IBGE ga ran te que hou ve sig -
ni fi ca ti vo cres ci men to de bens du rá ve is e ser vi ços
nas ca sas dos bra si le i ros. Entre es ses bens des ta -
cam-se o te le fo ne fixo, que pas sou de 18,6% em 1991 
para 39,7% em 2000, e a má qui na de la var, pre sen te
hoje em 26% das re si dên ci as.

Das cer ca de 44 mi lhões de re si dên ci as bra si le i -
ras, as es ta tís ti cas do IBGE di zem que 39,1 mi lhões
pos su em rá dio; 38,9% mi lhões pos su em te le vi sões e
37,2 mi lhões pos su em ge la de i ra ou fre e zer. Ou seja,
80% dos la res bra si le i ros pos su em es ses bens. E
des ta ca que, des de 1991, os do mi cí li os com au to mó -
vel su bi ram 42%.

Sem dú vi da, óti mas no tí ci as.
Con tu do, pa ra le lo a es sas boas no tí ci as, per sis -

tem as más.
Se, em ter mos glo ba is, fo mos mun di al men te re -

co nhe ci dos como um dos pa í ses 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 en tre nós fla gran te dis pa ri da de en -
tre as Re giões Nor des te e Su des te. Qu an do, no ín di -
ce ge ral, a re du ção foi de 34,6%, ca in do de 45,3 para
29,6 óbi tos por mil nas ci men tos e mor tos an tes de
com ple tar 1 ano de ida de – nú me ro mais que sa tis fa -
tó rio, aba i xo do má xi mo de 33 óbi tos por mil es ti pu la -
do pela Orga ni za ção das Na ções Uni das na dé ca da
pas sa da -, no Nor des te o ín di ce con ti nua em 44,2
mor tes por mil. Em Ala go as, o cen so an te ri or mos tra -
va o ab sur do nú me ro de 70 mor tes por mil, 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.

No cen so atu al, a Re gião Nor te apa re ce com
29,2 mor tes por mil nas ci dos, con tra 21,2 na Re gião
Cen tro-Oes te, 20,6 no Su des te e 19,7 no Sul. Mas, ao 
fi nal, re gis tra um agra van te: nes te País ain da mor rem
mi lha res e mi lha res de cri an ças por ca u sas ple na -
men te evi tá ve is, como a di ar réia.

Ain da sob a óti ca das dis pa ri da des re gi o na is, o
mes mo ocor re nas ques tões de edu ca ção e sa ne a -
men to bá si co. Enquan to no Sul a taxa de anal fa be tos
é de 7,8%, no Nor des te é de 26,6%. Oi ten ta por cen to

dos la res do Sul têm aces so à rede co le to ra de es go -
tos, 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. 

E o mais gra ve, Sr. Pre si den te, - que nos obri ga
a uma pro fun da me di ta ção – é a cons ta ta ção de que,
en tre nós, per pe tua 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$302 em 1991, para R$525 no novo mi lê -
nio, 52% da po pu la ção ocu pa da con ti nua a au fe rir
en tre um e dois sa lá ri os-mí ni mos men sa is, con tra os 
mais de 20 sa lá ri os-mí ni mos de ape nas 2,6% dos
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 so bre vi ve, 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. 5° 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. Às mu lhe res, es te jam elas
no sul ou no nor te, no les te ou no oes te, a mé dia sa la -
ri al para fun ções cor re la tas, ain da per sis te em tor no
de 60% do que per ce be o ho mem. 

Sr. Pre si den te, meus no bres co le gas, há mu i to,
mas mu i to tem po mes mo, que pas sou a hora de unir -
mos em 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, no cam -
po ou nas ci da des, 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.

O tra ba lha dor bra si le i ro me re ce a con tra par ti da
jus ta pelo que pro duz. Me re ce ser re mu ne ra do de for -
ma que ga ran ta, a si e a sua fa mí lia, aces so ao bá si co 
para uma vida mais dig na e mais fe liz.

É pre ci so que nós que le gis la mos e aque les que 
exe cu tam as leis 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, um le gí ti mo di re i to in di vi du al e
so ci al de cada bra si le i ro.

É pre ci so, Sr. Pre si den te, que man che tes como
a pu bli ca da no Jor nal Pla nal to Cen tral, um se ma ná -
rio da ca pi tal do País, não se tor nem uma cons tan te
en tre nós, ba na li zan do a ver go nha. Em le tras gar ra fa -
is, a man che te des se se ma ná rio es tam pa que “Tra ba -
lho es cra vo en ver go nha o País”. E ar re ma ta: “Nem a
pres são de or ga nis mos in ter na ci o na is é ca paz de fa -
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zer o Bra sil er ra di car esse mal... um cri me que man -
cha a ima gem do País no ex te ri or.”

Até quan do, Sr. Pre si den te?
Até quan do, meus no bres co le gas? Como con -

vi ver com isso, quan do sus ten ta mos o tí tu lo da oi ta va
eco no mia do mun do? Como jus ti fi car a ma té ria des se 
se ma ná rio que de nun cia um au men to de mil por cen -
to no nú me ro de tra ba lha do res es cra vos no cam po,
com pa ra do ao nú me ro re gis tra do em 1995?

E no va men te são ci ta das as Re giões Nor te e
Nor des te como as ma i o res es cra vo cra tas do País.
Pela or dem, con for me a de nún cia, os pro ble mas se
con cen tram nos Esta dos do Pará, do Ma ra nhão e do
Mato Gros so. Em se gui da, são ci ta dos o Pi a uí, Mi nas
Ge ra is, Espí ri to San to, Go iás, To can tins, Acre, Ro ra i -
ma e São Pa u lo.

A no tí cia, Sr. Pre si den te, traz a fon te das de nún -
ci as: o pró prio Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go, ba -
se a da no re gis tro do Gru po Exe cu ti vo de Re pres são
ao Tra ba lho For ça do, o Ger traf.

Ca u sou-me mal-es tar ver Ro ra i ma, meu Esta -
do, ci ta do nes te do cu men to, como tam bém deve es -
tar ca u san do mal aos de ma is co le gas, cu jos Esta dos
fo ram ci ta dos. De mi nha par te, não te nho dú vi das:
dos ór gãos com pe ten tes de meu Esta do, exi gi rei in -
for ma ções mais pre ci sas. Ao Mi nis té rio Pú bli co Esta -
du al vou so li ci tar apro fun da men to nas in ves ti ga ções
e, caso se con fir mem tais de nún ci as, a con se qüen te
pu ni ção de quem pra ti ca tal cri me.

Sr. Pre si den te, meus ca ros co le gas, que ria, em
aten ção aos tra ba lha do res de meu País, ape nas enu -
me rar con quis tas. Não foi pos sí vel.

Se fui jus ta ao ci tar os da dos po si ti vos ha vi dos,
jus ta tam bém devo ser ao aler tar so bre as in jus ti ças,
o de sem pre go, a an gús tia e a afli ção pe las qua is pas -
sam mi lha res e mi lha res de bra si le i ros que que rem e
pre ci sam tra ba lhar.

Não foi pos sí vel, tam bém, di an te da afir ma ção
que, na se ma na pas sa da, fez a re vis ta IstoÉ: “Este
ano, o Dia do Tra ba lho jus ti fi ca ria o co di no me de Dia
do De sem pre go, pois, só na Gran de São Pa u lo,
19,9% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va, um exér -
ci to de 1,84 mi lhão de pes so as, está de sem pre ga da”.

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 que, num fu tu -
ro mu i to pró xi mo, pos sa mos en con trar o ca mi nho que 
leve nos so povo à ple na re a li za ção, o que ape nas se
con se gue com o Tra ba lho, a Ci da da nia e a Jus ti ça.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre-
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Lind berg Cury.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Se na do -
ra Mar lu ce Pin to, V. Exª traz ao Ple ná rio do Se na do
as sun to da ma i or im por tân cia, que, prin ci pal men te
hoje, faz par te dos gran des de ba tes dos pre si den ciá -
ve is. É um as sun to atu a li za do. V. Exª, ao mes mo tem-
po, res sal ta o abis mo exis ten te en tre o Nor te, o Nor -
des te e as ou tras Re giões do País. Pa ra béns!

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor La u ro
Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Jo seph Schum pe -
ter, co nhe ci dís si mo eco no mis ta e pen sa dor, di zia que 
o prin ci pal de fe i to que ele de tec ta va na for ma ção e na 
prá ti ca dos eco no mis tas não era ne nhu ma in su fi ciên -
cia de seu ins tru men t al teó ri co e téc ni co, mas a fal ta
de pers pec ti va his tó ri ca. Na sua His tó ria da Aná li se
Eco nô mi ca, tam bém aler ta para o fato de que as es ta -
tís ti cas cos tu mam ser to tal men te en ga no sas e de
que, para com pre en dê-las, é pre ci so co nhe cer mos o
seu subs tra to epis te mo ló gi co.

Esse é re al men te o de fe i to que ob ser va mos
cons tan te men te. Por isso, a toda hora, ve mos in ter -
pre ta ções to tal men te di fe ren tes a res pe i to de in for -
ma ções es ta tís ti cas que nos são for ne ci das pe los ór -
gãos en car re ga dos de le van tar da dos.

Não são ape nas os en ga nos e as ilu sões,
amorc pre ci si on, como di zia Key nes, a pre ci são fic tí -
cia, a pre ci são men ti ro sa que os eco no mis tas e al -
guns ci en tis tas so ci a is cos tu mam em pres tar aos seus 
pa pers , às suas pro du ções e às suas co la bo ra ções
tec no crá ti cas com o Go ver no. As ilu sões, a ide o lo gia,
as dis tor ções, a men ti ra e o obs cu re ci men to do real
se tor nam mais im por tan tes e mais vi ta is em oca sião
de cri se. Ten do le ci o na do onze dis ci pli nas – dez no
cur so de Eco no mia e uma no de So ci o lo gia –, pen so
que pos so di zer que a cri se eco nô mi ca, fi nan ce i ra,
po lí ti ca e so ci al é a me nos es tu da da das fa ses da
con jun tu ra de nos sa so ci e da de.

To dos gos ta ría mos que não hou ves se des ci da e 
de pres são, mas ape nas re tas tran qüi las em que pu -
dés se mos tra fe gar eter na men te, trans mi tin do aos
nos sos fi lhos e ne tos a mes ma tran qüi li da de e es ta bi -
li da de que usu fru í mos du ran te a nos sa exis tên cia.
Mas não é as sim e não pode ser as sim.

Na pág. 14 de O De sa fio da Gu er ra, pu bli ca do
pela Bi bli o te ca do Exér ci to Na ci o nal, Bout houl e Car -
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ré re apon tam para 344 guer ras. Como se pode fa lar
em es ta bi li za ção, em es ta bi li da de e em cres ci men to
auto-sus ten ta do? Eu, que pas sei tan tos anos es tu -
dan do esse de sen vol vi men tis mo e suas cor ren tes, in -
clu si ve com cur so na Itá lia a res pe i to da eco no mia
svil lu po do de sen vol vi men to, ob vi a men te, não iria
aqui ten tar re pro du zir to das es sas ilu sões e en ga nos
que os anos 50 le ga ram às dé ca das se guin tes e que
es tão pre sen tes até hoje em pra ti ca men te to dos os
dis cur sos.

São to dos de sen vol vi men tis tas. Eles não per ce -
bem a to ta li da de em que es ta mos in se ri dos e não
que rem per ce bê-la. É uma das for mas de es ca pis mo,
de fuga, não ape nas para nos ilu dir, para nos en ga -
nar, fin gin do, pre ten ding , men tin do para nós mes -
mos e para to dos, du ran te mais cem anos – para re -
pe tir Lord Key nes –, so bre o que es ta va acon te cen do,
di zen do que o que é útil para o ca pi ta lis mo é jus to
para a so ci e da de.

Isso acon te ce como se não hou ves se an ta go -
nis mos, clas ses so ci a is di fe ren tes, in te res ses e con fli -
tos cons tan tes e per ma nen tes, que se vão en gros -
san do, até se ma ni fes tar numa des sas inú me ras cri -
ses ini ci a das em 1810, na Ingla ter ra – cri ses do ca pi -
ta lis mo.

Fe i ta essa in tro du ção, gos ta ría mos de aler tar
para o fato de que, re par tir os fe nô me nos, como se
hou ves se uma cri se da edu ca ção, uma cri se da sa ú -
de, uma cri se das fi nan ças pú bli cas, uma cri se da dí -
vi da pú bli ca, uma cri se das re la ções in ter na ci o na is,
uma cri se da ba lan ça co mer ci al, uma cri se do ba lan -
ço de pa ga men to, uma cri se da cri mi na li da de, uma
cri se do em po bre ci men to, como se pu dés se mos se ci -
o nar o mun do, di vi di-lo em pe que nos pe da ços, dá a
ilu são de que cada uma des sas cri ses pode ser ad mi -
nis tra da tran qüi la men te. Essa é, por tan to, uma das
téc ni cas da men ti ra, da cons tru ção ide o ló gi ca, do fin -
gi men to que os can di da tos a pos tos po lí ti cos, prin ci -
pal men te, são le va dos a ado tar, para não mos trar a
pro fun di da de e as di fi cul da des re a is que eles en fren -
ta rão, den tro de pou co tem po, ao as su mi rem a Pre si -
dên cia da Re pú bli ca e os car gos da ad mi nis tra ção
pú bli ca em ge ral.

Há fal ta de co nhe ci men to his tó ri co. Não per ce -
be mos, por exem plo, que não há ca pi ta lis mo sem dí -
vi da pú bli ca. Nun ca hou ve ca pi ta lis mo sem dí vi da pú -
bli ca. Os Esta dos Uni dos fi ze ram a sua guer ra da in -
de pen dên cia no fi nal do sé cu lo XVIII e, já em 1820, a
dí vi da pú bli ca pe sa va, era car re ga da com di fi cul da de
pelo povo nor te-ame ri ca no. A par tir daí, ela não pa rou 
de cres cer. Nos úl ti mos ses sen ta anos, os Esta dos

Uni dos co nhe ce ram 57 anos de dé fi cit or ça men tá rio.
E que rem nos im por um su pe rá vit or ça men tá rio!

O ca pi ta lis mo ja ma is pro vou ser ca paz de vi ver
e de se re pro du zir, du ran te um pe río do ra zoá vel, com
su pe rá vit or ça men tá rio. É por isso que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, na pá gi na 242 de seu li -
vro in ti tu la do As Idéi as em seu Lu gar, con fes sa que
é im pos sí vel equi li brar o or ça men to e pa gar a dí vi da
ex ter na. E o que ele faz? Ele quer im por não ape nas
um equi lí brio or ça men tá rio, que ele dis se ser im pos -
sí vel, mas um su pe rá vit or ça men tá rio: ar re ca dar mais 
do que gas tar. 

Inú me ros au to res e inú me ros gê ni os da eco no -
mia afir ma ram e pro va ram que o ca pi ta lis mo é ei va do
de ví ci os. Um des ses ví ci os é, jus ta men te, a in su fi -
ciên cia de de man da. O ca pi ta lis mo não gera uma de -
man da su fi ci en te, e esse fato pode ser ob ser va do em
di ver sos ní ve is. No ní vel da apa rên cia: se o sis te ma
ca pi ta lis ta tem que re du zir cus to, tem que re du zir sa -
lá rio. Então, ao re du zir sa lá rio, os tra ba lha do res cri am 
um ex ce den te e esse ex ce den te não pode ser con su -
mi do por eles por que, se o for, o lu cro de sa pa re ce. O
ca pi ta lis mo, en tão, cria de si gual da de dis tri bu ti va ne -
ces sá ria e uma in su fi ciên cia de de man da.

Em 1818 - an tes, em 1776, Adam Smith já di zia
co i sa pa re ci da -, Ro bert Malt hus, que para mim foi um 
gê nio, um dos pou cos gê ni os que a his tó ria do pen sa -
men to eco nô mi co co nhe ceu, di zia: “Qu an do lan ç o
meus olhos pelo mun do e vejo imen sas for ças pro du -
ti vas de sem pre ga das, quan do vejo o de sem pre go e
per gun to por que ele exis te, só pos so res pon der que
é por in su fi ciên cia de de man da efe ti va”. Insu fi ciên cia
de de man da!

E, num país mi se rá vel, num país em que a ex -
clu são é vi sí vel, num país em que o ar ro cho sa la ri al é
uma he ran ça his tó ri ca per ver sa, nes te nos so País de
fa mé li cos, vêm ago ra o s ne o li be ra is, ca pi ta ne a dos
pelo ex-mar xis ta Fer nan do Hen ri que Car do so, di zer
que o pro ble ma do Bra sil e da Amé ri ca La ti na de um
modo em ge ral é que con su mi mos de ma is; o pro ble -
ma não é de in su fi ciên cia de con su mo, mas de ex ces -
so de con su mo, di zem eles, e, por tan to, é ne ces sá rio
re du zir mos sa lá ri os, en xu gar mos, in ver ten do to tal -
men te aqui lo que, a par tir de Malt hus, cor ren tes im -
por tan tes do pen sa men to eco nô mi co, co ro a das com
Lord Key nes, dis cí pu lo de Malt hus, afir mam. 

Há aque les que di zi am que com o re em pre go
ha ve ria um equi lí brio au to má ti co em ple no em pre go,
que o sis te ma ca pi ta lis ta fun ci o na va de tal ma ne i ra
que abria opor tu ni da de de em pre go para to dos e,
por tan to, a sua mar cha tra zia con si go a pos si bi li da de
de to dos os tra ba lha do res es ta rem em pre ga dos. A
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cri se vem e mos tra que isso é men ti ra. Isso que o Se -
nhor Fer nan do Hen ri que Car do so e seu go ver no ado -
ta ram como di ag nós ti co é men ti ra, é um en ga no, é
um en go do.

Di an te des sa ne ces si da de de com ba ter a in fla -
ção, que eles di zem ser de cor ren te de ex ces so de de -
man da, de con su mo ex ces si vo, prin ci pal men te no pri -
me i ro re i na do, eles vi e ram e de i xa ram os pre ços su -
bir. Ru bens Ri cu pe ro, en tão Mi nis tro, de cla ra tran qüi -
la men te que de i xa ram os pre ços su bir li vre men te e
se gu ra ram os sa lá ri os, con ge la ram os sa lá ri os – pre -
ços de Pri me i ro Mun do, pre ços de eco no mia ja po ne -
sa, pre ços de Tó quio, cus to de vida lá em cima e sa lá -
ri os mi se rá ve is, con ge la dos; os pre ços su bin do até as 
ca ma das ge la das da es tra tos fe ra e os sa lá ri os con ge -
la dos. Assim se com ba teu a in fla ção, foi a ân co ra da
fome que per mi tiu o êxi to apa ren te do Pla no Real du -
ran te o tem po em que ele du rou.

Assim, é ób vio que os pro ble mas so ci a is, o de -
sem pre go, a fome, a agres si vi da de, te ri am que cres -
cer nes te País e não po de ri am ser es con di dos pela
es ta tís ti ca du ran te mu i to tem po.

Há cer ca de vin te dias, quan do um ilus tre mem -
bro da ONU pas sou no Bra sil cer ca de de zo i to dias,
dis se que a nos sa si tu a ção cor res pon dia, em ter mos
de agres si vi da de, mor ta li da de, mor tes vi o len tas, a
três guer ras so ci a is. Con se gui mos man ter o Bra sil es -
ta bi li za do, de acor do com a fala do Go ver no, com três
guer ras so ci a is ocor ren do, de acor do com a ex pres -
são que apren di com esse téc ni co da ONU.

Des de Adam Smith se per ce beu, e di zia Malt -
hus para re pe ti-lo, que o ca pi ta lis mo é in com pa tí vel
com a fe li ci da de hu ma na. Malt hus di zia que se os tra -
ba lha do res es ta vam sen do de sem pre ga dos pe la s
má qui nas, pe los equi pa men tos, pela efi ciên cia, e se
era im pos sí vel a au men tar a de man da efe ti va para
ab sor ver a pro du ção to tal, a úni ca so lu ção se ria cri ar
con su mi do res im pro du ti vos. Aque les que fo ram ex -
pul sos pela por ta da in dús tria de ve ri am ser no va men -
te em pre ga dos pela ja ne la dos ser vi ços pú bli cos. Ele
de fen dia que uma das so lu ções se ria au men tar o nú -
me ro de fun ci o ná ri os, de pa dres, de pro fes so res, de
ju í zes, ou seja, o nú me ro de con su mi do res im pro du ti -
vos – de acor do com sua ex pres são –, para es ta bi li -
zar o ca pi ta lis mo. E di zia ele mais: se hou ves se ob je -
ção a isso, essa trans fe rên cia, essa ab sor ção dos de -
sem pre ga dos em se to res im pro du ti vos ou des tru ti vos 
dos se to res bé li cos da de fe sa, ou seja, um dos se to -
res con tem pla dos nes se li vro dos prin cí pi os de Tho -
mas Ro bert Malt hus.

Mas es ta mos di an te do ab sur do dos ab sur dos.
O de sem pre go se tem ma ni fes ta do cres cen te nas cri -

ses do ca pi ta lis mo, pois a tec no lo gia ca pi ta lis ta, que é
la bour sa ving , que pou pa mão-de-obra, con cor re
com os tra ba lha do res e os ex pul sa, ou seja, a tec no -
lo gia ca pi ta lis ta tem a mão da má qui na que com pe te
com a mão-de-obra, ex pul san do o tra ba lha dor.
Assim, quan to mais de sen vol vi da for a tec no lo gia,
ma i or será a ten dên cia para o de sem pre go ca pi ta lis -
ta, o de sem pre go tec no ló gi co. Isso foi cons ta ta do no
iní cio dos anos 20. 

No iní cio dos anos 20, só os Esta dos Uni dos
con se gui ram man ter o de sem pre go em 4%. A Su é cia
ti nha 17% de de sem pre go; a Ingla ter ra, 12%, e as sim
por di an te. Mas os Esta dos Uni dos in ves ti ram mu i to
nos anos 20. A pro du ção de car ros, por exem plo, pas -
sou de dois mi lhões, no iní cio dos anos 20, para 5,3
mi lhões em 1929. E fo ram in ves ti men tos tão fan tás ti -
cos e tão gran des que pro vo ca ram a cri se de 1929.

Em 1929, pro du zi ram 5,3 mi lhões de car ros,
uma pro du ção ex ces si va, so bre a cu mu la ção de ca pi -
tal, o que faz com que a mar gem de lu cro caia. A par tir 
daí, ve ri fi ca mos que hou ve uma que da fan tás ti ca da
pro du ção e do em pre go nos Esta dos Uni dos, pois a
ca pa ci da de de pro du ção ul tra pas sou os li mi tes que o
ca pi ta lis mo lhe con ce dia. A pro du ção do se tor au to -
mo bi lís ti co, por exem plo, o se tor mais em ble má ti co,
pas sou de 5,3 mi lhões, em 1929, para 900 mil, em
1931. De 5,3 mi lhões para 900 mil. Ima gi nem o de -
sem pre go ge ra do com isso, as fa lên ci as de mon ta do -
ras, dis tri bu i do ras, etc., no se tor que era o que mais
ge ra va em pre go. 

(A Sra. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Não co -
me cei ain da, mas já es tou con clu in do, Srª Pre si den te.

Re al men te, eu não fui fe i to para ser Se na dor. O
meu lu gar é ou tro e te nho que re co nhe cer isso com a
ver da de que sem pre me acom pa nhou. Sou mes mo é
pro fes sor. Os meus alu nos não eram obri ga dos a me
es cu tar. Nun ca fiz uma cha ma da na mi nha vida e nun -
ca pre pa rei uma aula. Estu do sem pa rar e, na uni ver -
si da de, só me ouve quem quer.

O que eu es ta va ten tan do di zer, e vou con clu ir, é 
que o de sem pre go em 4% nos Esta dos Uni dos só foi
man ti do por meio de in ves ti men tos cres cen tes. E es -
ses in ves ti men tos le va ram os Esta dos Uni dos à ma i or 
das cri ses que o mun do já ti nha co nhe ci do, a cri se de
1929.

Se, em 1929, os Esta dos Uni dos pro du zi ram 5,3 
mi lhões de car ros, em 1943, 14 anos de po is, pro du zi -
ram ape nas 700 mil. Em 14 anos, a pro du ção caiu de
5,3 mi lhões para 700 mil no se tor mais di nâ mi co da
eco no mia nor te-ame ri ca na.
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E fi ca mos pen san do que isso é brin ca de i ra! Não 
é não! Essa cri se é uma cri se de 1929 po ten ci a li za da, 
glo ba li za da, com os pro ble mas to dos exa cer ba dos. E
ela en con tra já o Esta do, o Go ver no, que re ti rou, em
par te, a eco no mia ca pi ta lis ta da que la cri se, au men -
tan do os seus gas tos, com pran do o ex ce den te, pa -
gan do para não plan tar, como Ro o se velt fez nos Esta -
dos Uni dos. No Bra sil, ago ra, es tão que ren do pa gar
aos plan ta do res de soja dos Esta dos da Re gião Sul
para que eles não plan tem soja. 

Ago ra há a glo ba li za ção dos pro ble mas e da
ten ta ti va de re sol vê-los. Em gran des áre as do Bra sil,
como o Nor des te, há fal ta de ca pi tal. O pro ble ma de -
les era ex ces so de ca pi tal; o nos so é es cas sez de ca -
pi tal ain da em al guns se to res, não em São Pa u lo – a
cri se pa u lis ta é uma cri se de ex ces so de acu mu la ção.
E não con se gui mos com pre en der a es pe ci fi ci da de
dos nos sos pro ble mas.

Des de os anos 30 até hoje, para ter mi nar, hou ve 
ape nas três anos de su pe rá vit or ça men tá rio nos
Esta dos Uni dos, go ver no ca pi ta lis ta; nos ou tros anos
to dos hou ve dé fi cit. O Go ver no en tra va em dé fi cit e
co bria esse dé fi cit com no vas emis sões. Para gas tar
mais, o Go ver no abo liu o ouro e a pra ta como mo e da
e pas sou a ins ti lar, na eco no mia, o pa pel pin ta do, o
sta te mo ney, o pa pel mo e da in con ver sí vel, que o Go -
ver no gas ta à von ta de até ago ra, pois en tra mos na
fase do en xu ga men to, na fase do es tran gu la men to
dos Esta dos, da tal res pon sa bi li da de fis cal e ou tros
no mes bo ni tos com os qua is a bur ri ce ten de a se afir -
mar nes te País.

Com ple to en go do! Com ple to equí vo co! Se re -
du zir mos sa lá rio, se re du zir mos ren da, se re du zir mos 
a ca pa ci da de dos Esta dos e Mu ni cí pi os de gas ta rem
– e a União só tra ba lha para pa gar a dí vi da ex ter na –,
como é que o Bra sil, com o em po bre ci men to ge ral, a
ano re xia, po de rá sair des sa cri se? É im pos sí vel. Isso
é uma san gria per ver sa. Estão re ti ran do as for ças vi -
ta is da eco no mia bra si le i ra em nome do com ba te à in -
fla ção.

Para dis ser tar so bre isso, eu pre ci sa ria de umas 
duas ho ras. Não é que eu seja con tra o Go ver no do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e con tra es -
sas for mas de com ba te à in fla ção, que co lo ca me ca -
nis mos que são pi o res do que a in fla ção para subs ti -
tuí-la. Pos so eli mi nar a in fla ção e, por exem plo, de i xar
um re sí duo in fla ci o ná rio bem pe que no, que cres ce rá
mês a mês e ano a ano, até che gar a 78%. Se ten ta e
oito por cen to é aqui lo que de i xo de re ce ber todo mês
como fun ci o ná rio, por que os pre ços su bi ram 80% no
pri me i ro e no se gun do re i na dos do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. E não tive re a jus te al gum.

Ja ma is co nhe ci um ar ro cho com este. A in fla ção não
con se guia me ar ro char tan to. No en tan to, o com ba te
à in fla ção, nes ses mol des, con se gue fazê-lo.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so in tu -
ía isso. Em seu li vro Ca pi ta lis mo e Escra vi dão, dis -
se que a es cra vi dão no Bra sil foi abo li da por que ela
não con se guia ex plo rar tan to os tra ba lha do res quan -
to o ca pi ta lis mo. De acor do com Fer nan do Hen ri que
Car do so, o ca pi ta lis mo veio por que o de sen vol vi men -
to da eco no mia bra si le i ra e da in dús tria exi gi am mais
ex plo ra ção dos tra ba lha do res do que a es cra vi dão
po dia fazê-lo. Isso está na tese de dou to ra do do Pre si -
den te, que a está pro van do, por que Sua Exce lên cia
está ar ro chan do o povo como nin guém ja ma is ar ro -
chou e re ti ran do os di re i tos so ci a is como nin guém ja -
ma is re ti rou. 

Peço des cul pas! Pas sei a se ma na in te i ra sem
fa lar nada. Pen so que o ho mem apren deu a fa lar, mas 
não apren deu a ou vir. Nes te ple ná rio, si len ci o so na
mi nha ca de i ra, apren do a ou vir. Algu mas ve zes, fico
sa tis fe i to com o con te ú do que es cu to; em ou tras oca -
siões, fico me nos sa tis fe i to, mas te nho de fazê-lo.

Já ha via dito, es cri to e fa la do que as pró xi mas
ele i ções tra ri am duas op ções para os po lí ti cos: o si -
lên cio ou a men ti ra. O si lên cio é es ca pis ta. O si lên cio
de quem está no pri me i ro lu gar, que era da Go ver na -
do ra Ro se a na Sar ney e ago ra é da que les que ocu -
pam os pri me i ros lu ga res. Os mar que te i ros fa lam por
trás, fa lam no lu gar da in tel li gent sia  dos par ti dos,
dos so ció lo gos, dos “po li ti có lo gos”, dos eco no mis tas.
Ago ra, são os mar que te i ros os fi ló so fos que es tão di -
tan do suas es tra té gi as men ti ro sas que só têm um ob -
je ti vo: ven cer ou ven cer, como di zia, in fe liz men te, Fer -
nan do Col lor de Melo.

Obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Lind berg Cury 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) – Pas so
a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Lind -
berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Se na do ra Mar lu ce Pin to, Srªs e Srs. Se -
na do res, no dia 13 de abril pas sa do, subi a esta tri bu -
na para co brar do De tran pro vi dên ci as com vis tas a
me lho rar o trân si to da nos sa ci da de, Bra sí lia. 

Lem brei, na oca sião, que mu i tas vias es ta vam
com li mi tes de ve lo ci da des di fe ren tes em vá ri os tre -
chos, o que con fun dia os mo to ris tas, le van do-os a se -
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rem ape na dos in jus ta men te com mul tas. Ci tei, aqui, o
caso da Ave ni da das Na ções, em que o li mi te de ve lo -
ci da de va ria de 60 a 80 qui lô me tros por hora, de pen -
den do do tre cho, mes mo não sen do área de trân si to
de pe des tres, em que o li mi te da ve lo ci da de va ria de
60 a 80 qui lô me tros por hora. Cri ti quei, tam bém, a in -
dús tria das mul tas, em que os ra da res eram ins ta la -
dos em lo ca is não vi sí ve is pe los mo to ris tas, sem
qual quer si na li za ção, num fla gran te des res pe i to à le -
gis la ção. 

Pois bem, hoje, ve nho aqui não para cri ti car ou
co brar al gu ma co i sa. Ve nho para elo gi ar uma re so lu -
ção do De na tran, o nos so De par ta men to Na ci o nal de
Trân si to, anun ci a da na quar ta-fe i ra, que re gu la men ta
o uso de ra da res, os po pu la res par da is, em vias pú bli -
cas. A jus ti fi ca ti va apre sen ta da pelo De na tran é que
“ha via sé ri os in dí ci os de exis tên cia de um cír cu lo vi ci -
o so onde a mul ta era a úni ca ra zão de exis tên cia de
um par dal na via”. 

A de ci são veio em boa hora. É pre ci so aca bar
com o cír cu lo vi ci o so das mul tas, que só be ne fi cia as
em pre sas que cu i dam dos par da is. Para es sas em -
pre sas, que ga nham por cen ta gem em cima de cada
in fra ção emi ti da, não in te res sa o sen ti do edu ca ti vo do 
trân si to, mas sim a mul ta pura e sim ples. Qu an to mais 
mul tas hou ver, mais au men ta o seu fa tu ra men to. Para 
se ter uma idéia, para cada mul ta emi ti da as em pre -
sas con tro la do ras do sis te ma fa tu ram cer ca de R$ 40. 
É um ab sur do que deve ser com ba ti do por to dos nós.

Na ver da de, te mos que dar um sen ti do edu ca ti -
vo aos pro gra mas de trân si to. Pre ci sa mos mos trar ao
mo to ris ta o ris co que ele cor re e o ris co que ele está le -
van do a ou tras pes so as quan do tran si ta em ve lo ci da -
de ina de qua da, prin ci pal men te nas vias pú bli cas da
nos sa Ca pi tal. Não es tou aqui de fen den do a im pu ni da -
de e mu i to me nos a li be ra ção do li mi te da ve lo ci da de
nas ruas - que ro de i xar isso bem cla ro -, co lo can do em
pe ri go a vida de pe des tres e de ou tros mo to ris tas. Mas
a mul ta deve ser uti li za da ape nas como re cur so úl ti mo, 
quan do as ou tras al ter na ti vas fa lha rem. 

Re gis tro que fui uma das pri me i ras pes so as que
apo i a ram a ins ta la ção dos re du to res de ve lo ci da de em 
Bra sí lia, em 1994, quan do ocu pa va o car go de Pre si -
den te da Asso ci a ção Co mer ci al do Dis tri to Fe de ral. Só
não con cor dei com a sua ba na li za ção, o que acon te -
ceu a se guir e só be ne fi ci ou as em pre sas que con tro la -
vam o sis te ma. Hoje, Bra sí lia con vi ve com 274 par da is 
e lom ba das ele trô ni cas. É bom re pe tir: Bra sí lia con vi -
ve com 274 par da is e lom ba das ele trô ni cas.

Srª Pre si den te, Srs. Se na do res, faço aqui um
elo gio ao Mi nis tro da Jus ti ça, Dr. Mi guel Re a le Jú ni or,
e ao di re tor do De na tran, Jor ge Gu i lher me Fran cis co -

ni, que ti ve ram a sen si bi li da de de per ce ber os er ros
que vi nham sen do co me ti dos pelo País afo ra. Esses
er ros só be ne fi ci a vam a in dús tria das mul tas.

Ago ra, pela re so lu ção do De na tran, Esta dos e
Pre fe i tu ras te rão um pra zo de 60 dias para ex pli car ao 
De par ta men to Na ci o nal de Trân si to os cri té ri os usa -
das para im plan ta ção de ra da res e lom ba das ele trô ni -
cas nas vias pú bli cas. Além dis so, os equi pa men tos
só po de rão per ma ne cer no lo cal se o ór gão pú bli co
dis pu ser de um es tu do téc ni co mos tran do o ín di ce de
aci den tes ocor ri dos na via, o vo lu me de ve í cu los que
tra fe gam pelo lo cal, o po ten ci al de ris co para a po pu -
la ção e se exis te al gu ma es co la nas ime di a ções. Nes -
se úl ti mo caso, o De tran vai ter que to mar as de vi das
pro vi dên ci as, prin ci pal men te os De trans lo ca is.

Srª Pre si den te, aqui em Bra sí lia, te mos acom -
pa nha do e ob ser va do, com cer ta es tra nhe za, prin ci -
pal men te no Lago Sul, que as ve lo ci da des va ri am –
em al guns lo ca is são 60 km e em ou tros, 50 km. Ses -
sen ta qui lô me tros numa via aber ta, sem trá fe go, sem
pes so as atra ves san do de um lado para ou tro é uma
ve lo ci da de re al men te pe que na, mas, em de ter mi na -
dos lo ca is, essa ve lo ci da de cai para 50 km/h. Isso é
uma per tur ba ção, é um atra so para quem di ri ge. É
ver da de que te mos que co i bir a ve lo ci da de ex ces si va, 
mas é im por tan te tam bém que es sas mul tas se jam
dis ci pli na das, por que, em di ver sos ca sos, elas têm
va lo res al tís si mos, quan do um mo to ris ta que está di ri -
gin do a 65 km/h é mul ta do com um va lor tão ele va do
que é su pe ri or, às ve zes, ao va lor do pró prio car ro.

Te nho re ce bi do te le fo ne mas, con ta tos pes so a is
e e-ma ils abor dan do esse tema, pe din do às nos sas
au to ri da des que me di tem um pou co a res pe i to do
mes mo. Não deve ha ver uma ne ces si da de im pe ri o sa
de mul tar, de usar a in dús tria da mul ta, sa cri fi can do o
povo. Ima gi no como uma pes soa, por exem plo, com
um sa lá rio de R$600 por mês po de rá pa gar uma mul -
ta que, às ve zes, ul tra pas sa 50% dos seus ren di men -
tos. Como essa fa mí lia terá con di ções de so bre vi ver?

Por essa ra zão, que ro elo gi ar a ini ci a ti va do De -
na tran, por in ter mé dio do seu Pre si den te, Dr. Fran cis -
co ni, e do Mi nis tro da Jus ti ça, Mi guel Re a le Jú ni or, no
sen ti do de que os “par da is” ou lom ba das ele trô ni cas
só po de rão ser ins ta la dos se hou ver um cri té rio téc ni -
co que jus ti fi que a sua ne ces si da de em de ter mi na do
lo cal. Isso tam bém vale para os ra da res mó ve is. Tra -
ta-se de uma mo ra li za ção que há mu i to a ci da de es ta -
va a exi gir. A ci da de está co bran do das suas au to ri da -
des essa ini ci a ti va.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
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A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Os Srs. 
Se na do res Jef fer son Pé res, Edi son Lo bão, Mo re i ra
Men des e Ney Su as su na en vi a ram dis cur so à Mesa
para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art.
203, do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um mi nu ci o so es -
tu do da mul ti na ci o nal de con sul to ria Pri ce Wa ter hou -
se Co o pers, di vul ga do há uma se ma na, re i te ra o acú -
mu lo de dis tor ções tri bu tá ri as que es tão es ma gan do
a clas se mé dia e os tra ba lha do res bra si le i ros e pa ra li -
san do o me ca nis mo pro du ti vo do País.

Re ve la a pes qui sa que, ape nas nos úl ti mos três
anos, a car ga tri bu t á ria au men tou cer ca de 10%. Uma 
fa mí lia com ren da bru ta men sal de 3.200 re a is de i xa
com o Fis co até 30% do que ga nha, ou 960 re a is por
mês.

Os im pos tos so bre o con su mo são os que mais
one ram o bol so do con tri bu in te, com a per ver sa ca -
rac te rís ti ca adi ci o nal da fal ta de trans pa rên cia, em bu -
ti dos que es tão nos pre ços dos pro du tos e ser vi ços.
Assim, tri bu tos como a CPMF, o ICMS e a Co fins abo -
ca nham até 18% da ren da bru ta das fa mí li as pes qui -
sa das (con tra 16% em 1999).

Ora, Sr. Pre si den te, a ex pe riên cia in ter na ci o nal
já deu pro vas so be jas de que ta xar pe sa da men te o
con su mo sig ni fi ca su fo car a pro du ção a mé dio e lon -
go pra zos. Embo ra os ní ve is de ar re ca da ção se mos -
trem a prin cí pio ele va dos, com o tem po ma tam a ga li -
nha dos ovos de ouro e des tro em as pers pec ti vas de
cres ci men to da eco no mia em ba ses sus ten tá ve is.

Quem fa bri ca e ven de re pas sa o im pos to para o
pre ço; quem com pra aca ba per den do sua ca pa ci da de 
de con su mir.

Não é à toa que eco no mi as de sen vol vi das e só -
li das es co lhem o ca mi nho opos to.

Sem pre de acor do com a pes qui sa da Pri ce, en -
quan to nos Esta dos Uni dos a tri bu ta ção do con su mo
re pre sen ta 16,4% e o Impos to de Ren da/Pes soa Fí si -
ca, 40,7% da ar re ca da ção to tal, aqui o con su mo cor -
res pon de a 44,8% da ta xa ção, ao pas so que o IRRF
não pas sa de 13,8% de tudo aqui lo que é ar re ca da do
pelo Fis co bra si le i ro.

Nos Esta dos Uni dos, no Ja pão e nos pa í ses da
União Eu ro péia, os al vos pri o ri tá ri os de ta xa ção são a 
ren da e o pa tri mô nio – e não a pro du ção e o con su mo
– , por que  os dois úl ti mos são fa to res de ge ra ção de
em pre gos e cres ci men to, e tri bu tá-los ex ces si va men -
te equi va le a im por um ônus des pro por ci o nal às clas -
ses me nos fa vo re ci das. Se não, ve ja mos: no Bra sil, os 

re mé di os em bu tem 28% de im pos tos nos seus pre -
ços; 15% dos pre ços do fe i jão e do ar roz cor res pon -
dem a tri bu tos. Fran go, ma car rão e de ter gen te ar cam
com car gas de 20%, 6% e 35%, res pec ti va men te.

Numa pa la vra, o pre do mí nio dos im pos tos in di -
re tos e em cas ca ta, tais como a CPMF, o PIS e a Co -
fins, ates tam o ca rá ter pou co trans pa ren te e nada de -
mo crá ti co do nos so sis te ma tri bu tá rio.

Se, ao me nos, todo esse di nhe i ro su ga do pelo
Fis co fos se de vol vi do à po pu la ção sob a for ma de
ser vi ços pú bli cos dig nos da ci da da nia... Mas, qual!
Nos úl ti mos anos, a clas se mé dia se viu li te ral men te
for ça da a gas tar o que a sa nha fis cal não con se gue
en go lir em es co la par ti cu lar para os fi lhos, pla nos de
sa ú de para a fa mí lia, pre vi dên cia pri va da, até mes mo
sis te mas pri va dos de se gu ran ça, a fim de su prir as
cres cen tes la cu nas da omis são es ta tal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mo de lo
vi gen te, ca rac te ri za do por al tas ta xas de ju ros, ini qüi -
da de tri bu tá ria e ar ro cho fis cal, já dá cla ros si na is de
es go ta men to. Eles se ma ni fes tam em toda a sua per -
ver sa ir ra ci o na li da de nos ele va dos ín di ces de de sem-
pre go e na con tra ção dos ren di men tos re a is do tra ba -
lho, que, des de 1999, ca í ram 10,6%, con for me da dos
do IBGE. Que o di gam os tra ba lha do res da in dús tria,
do co mér cio, dos ser vi ços de todo o País, quan do são
de mi ti dos. De po is de se ma nas, me ses, quem sabe,
anos ba ten do de por ta em por ta à pro cu ra de nova co -
lo ca ção, ao en con trá-la são obri ga dos a ace i tar uma
re du ção de até me ta de do sa lá rio. É pe gar ou lar gar.

Assim, as dí vi das se acu mu lam, a ina dim plên cia 
bate re cor des, o alu guel ou a pres ta ção da casa pró -
pria atra sa, os es tu dos se in ter rom pem, o la zer de sa -
pa re ce, a co mi da es cas se ia, os so nhos mor rem, a de -
ses pe ran ça se ins ta u ra, as en gre na gens da eco no -
mia em per ram.

Eis aí o qua dro sin té ti co dos im pas ses pro du zi -
dos pela omis são da po lí ti ca eco nô mi ca di an te do de -
sa fio ina diá vel da re for ma tri bu tá ria.

Se ela não en trar na agen da dos pre si den ciá ve -
is como uma au tên ti ca pri o ri da de, se não en ca be çar
con cre ta men te seus pro je tos para o Bra sil de ama -
nhã, en tão, se nho ras e se nho res, não ha ve rá ama nhã 
para o Bra sil.

Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos en fa ti za do, des ta 
tri bu na, a fun da men tal im por tân cia de aten tar mos
para o se tor do agro ne gó cio como um dos es sen ci a is
ins tru men tos de uma po lí ti ca de ex por ta ção. Ago ra,
ve ri fi ca-se que a con ti nu a ção dos su pe rá vi tes apre -
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sen ta dos pela ba lan ça co mer ci al bra si le i ra está con -
di ci o na da ao de sem pe nho das ven das de pro du tos
agrí co las até o fim do ano. A que da nos pre ços dos
bens in dus tri a li za dos no mer ca do in ter na ci o nal, pro -
vo ca da pelo de sa que ci men to da eco no mia ame ri ca -
na e a re ces são na Argen ti na, te rão de ser com pen -
sa das pelo au men to das ex por ta ções de pro du tos bá -
si cos para ga ran tir o bom de sem pe nho da ba lan ça. 
Só com a soja, que já está sen do em bar ca da para o
ex te ri or, o país es pe ra ven der US$ 5 bi lhões este ano.

To dos os se to res da eco no mia bra si le i ra são im -
por tan tes para a ex por ta ção. Só será pos sí vel atin gir -
mos me tas sa tis fa tó ri as se olhar mos o se tor ex por ta -
dor em seu con jun to. Ven ce re mos as os ci la ções
cons tan tes se os ex por ta do res em sua to ta li da de, a
des pe i to da atu al cri se mun di al, con fi a rem em nos sa
ca pa ci da de e fo rem à luta. Até hoje, fi ze ram por me re -
cer. Não acre di ta ram nas vi sões ca tas tró fi cas e sen ti -
ram que era pos sí vel atin gir re sul ta dos po si ti vos. Pre -
ju di ca dos por fa to res ex ter nos, como a re du ção das
com pras ar gen ti nas e nor te-ame ri ca nas, pro cu ra ram
mer ca dos al ter na ti vos com cri a ti vi da de e o apo io fir -
me da di plo ma cia bra si le i ra. Já em no vem bro de
2001, as ven das ti nham cres ci do 62% para o Ori en te
Mé dio, 23% para a Ásia e 61% para a Áfri ca.

A atu a ção do Ita ma raty como agen te eco nô mi co 
nes se con tex to, por tan to, vem sen do de suma re le -
vân cia para o País. A pro vi den ci al vi a gem do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que à Rús sia, há pou co tem po,
veio re for çar esta ne ces si da de de se pro cu rar mer ca -
dos al ter na ti vos aos nos sos tra di ci o na is par ce i ros,
prin ci pal men te de po is das in jus ti fi ca das e ab sur das
res tri ções dos EUA ao aço bra si le i ro. 

A pro me ti da vi si ta do Pre si den te Vla di mir Pu tin
ao Bra sil, ain da este ano, con tri bu i rá para ace le rar a
im ple men ta ção de uma po lí ti ca con jun ta ex tre ma -
men te po si ti va. O Bra sil ne ces si ta dis por de con di -
ções que lhe per mi tam a for ma ção de um gran de sal -
do em sua ba lan ça de co mér cio, para equi li brar even -
tu a is dé fi ci tes em tran sa ções cor ren tes da or dem de
US$ 20 bi lhões. Pre ci sa mos ter aces so às tec no lo gi -
as de pon ta, de cujo con tro le de pen de nos sa con ver -
são em país ple na men te de sen vol vi do. Para isso, no
en tan to, o Bra sil não dis põe de mu i to tem po nes te
con tex to com pe ti ti vo glo bal, ca rac te ri za do pe las po lí -
ti cas ex clu den tes ado ta das pe los pa í ses do G-7. 

É nes se qua dro que os acor dos com Rús sia e
Ucrâ nia são da mais alta im por tân cia, pois am pli am,
des de logo, pers pec ti vas co mer ci a is, pro por ci o nan do
ao Bra sil al ter na ti vas às eco no mi as oci den ta is, ou tras 
fon tes de su pri men to de equi pa men tos e tec no lo gia,
além do au men to das ex por ta ções de alto va lor agre -

ga do, como aviões da Embra er, ou de tec no lo gi as so -
fis ti ca das, como as da Pe tro bras. 

Os pre si den tes Car do so e Pu tin cons ta ta ram,
em seus en ten di men tos, a enor me co in ci dên cia de in -
te res ses in ter na ci o na is en tre os dois pa í ses. Daí a
opor tu na de ci são bra si le i ra de dar apo io ao in gres so
da Rús sia na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio –
OMC e da de ci são rus sa em apo i ar o in dis pen sá vel
alar ga men to do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções
Uni das, com a ad mis são do Bra sil como mem bro per -
ma nen te. 

Di ver sos ou tros acor dos fo ram al can ça dos por
Fer nan do Hen ri que Car do so na Rús sia e na Ucrâ nia.
Além das pos si bi li da des de aju da da que les pa í ses ao 
pro je to es pa ci al bra si le i ro em Alcân ta ra, hou ve ou tros 
en ten di men tos de gran de re le vân cia, como os re la ci -
o na dos com as ne ces sá ri as re for mas do FMI e do
Ban co Mun di al, te mas há mu i to co lo ca dos pelo Ita -
ma raty com ma es tria em vá ri os fo ros in ter na ci o na is. 

Nas di fí ce is con di ções des te co me ço de sé cu lo,
a pos si bi li da de de pre ser va ção e am pli a ção de nos -
sas  au to no mi as ex ter na e in ter na de pen de da con so -
li da ção de uma po lí ti ca ex ter na mais am pla pos sí vel.
Uma atu a ção mul ti la te ral que abar que o Mer co sul,
com a cor re la ta for ma ção de um sis te ma sul-ame ri ca -
no de co o pe ra ção e li vre co mér cio, ar ti cu la do numa
co la bo ra ção po lí ti ca e eco nô mi co-tec no ló gi ca com a
União Eu ro péia. Isso tudo como pos si bi li da de de al -
ter na ti va à pre ten di da “Alca”. 

Estra te gi ca men te, um país com as di men sões e 
po ten ci a li da des do Bra sil não pode se sub me ter às vi -
cis si tu des de um só par ce i ro, como os EUA. Deve,
sim,  sa ber se guir sua vo ca ção mul ti la te ral com vis tas
a gran de par ce ria com os ou tros três gran des pa í ses
se mi con ti nen ta is pos su i do res de um mer ca do gi gan -
tes co, a co me çar pela Rús sia, mas pos te ri or men te in -
clu in do Chi na e Índia. 

Na ver da de, este pro je to  não é novo. Esta mos
ape nas re vi go ran do um an ti go so nho do Ita ma raty,
que re mon ta às idéi as ino va do ras e con sis ten tes do
emi nen te em ba i xa dor Adolf ho Jus to Be zer ra de Me -
ne zes, nos Anos 40/50; pas san do pe los es for ços dos
chan ce le res Afon so Ari nos, San Thi a go Dan tas, Her -
mes Lima, Evan dro Lins e Sil va, nos Anos 60; até ser
so be ra na men te re to ma do pelo Go ver no Ge i sel nos
Anos 70. Po rém, de vi do a con jun tu ras ex ter nas e in -
ter nas des fa vo rá ve is, tal pro je to aca bou no es que ci -
men to. Mas, fe liz men te, o atu al go ver no está ten do a
sen si bi li da de e a ou sa dia de re to má-lo.

Por ou tro lado, o Bra sil está tam bém fa zen do o
que lhe cum pre fa zer. Hoje, te mos uma po lí ti ca de de -
sen vol vi men to e apo io às ex por ta ções. Embo ra haja

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  11 07881

    177MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



di fi cul da des ex ter nas e in ter nas, a po lí ti ca eco nô mi ca 
está sen sí vel às clas ses ex por ta do ras. Para 2002, em 
de cor rên cia da ten dên cia re ces si va mun di al, no en -
tan to, ne ces si ta mos de uma po lí ti ca de ex por ta ção
mais agres si va ain da. Te mos que con ti nu ar a apo i ar
pro mo ções mais sis te má ti cas de pro du tos com pe ti ti -
vos, cré di tos mais fa vo rá ve is para pro du ção/co mer ci -
a li za ção e po lí ti cas di plo má ti cas e co mer ci a is cada
vez mais fir mes con tra as res tri ções co mer ci a is de par -
ce i ros tra di ci o na is. Além, é cla ro, da pre o cu pa ção com
a im pres cin dí vel re for ma fis cal e com os ju ros al tos.

Ain da em no vem bro de 2001, a clas se ex por ta -
do ra bra si le i ra es te ve re u ni da no Rio de Ja ne i ro du -
ran te o XXI Encon tro Na ci o nal de Co mér cio Exte ri or.
Tra ta-se do mais im por tan te even to anu al do co mér -
cio ex te ri or, cujo mé ri to foi, prin ci pal men te, o de pro -
vo car am pla dis cus são so bre os di fe ren tes te mas de
in te res se da ati vi da de ex por ta do ra no Bra sil.

Ape sar dos ine gá ve is es for ços do Go ver no e do
em pre sa ri a do na ci o nal em prol da di ver si fi ca ção, o
Bra sil ain da man tém uma for te con cen tra ção de mer -
ca dos, pro du tos e em pre sas em sua pa u ta ex por ta -
do ra. Mais da me ta de das ven das ex ter nas bra si le i ras 
está di re ci o na da para ape nas 6 mer ca dos (EUA,
Argen ti na, Pa í ses Ba i xos, Ale ma nha, Ja pão e Itá lia)
e, além dis so, so men te as re giões Sul e Su des te res -
pon dem por 80% da nos sa pa u ta ex por ta do ra. Con ta -
bi li za mos, hoje, pou co mais de 15 mil em pre sas ex -
por ta do ras. Des te to tal, cer ca de duas mil são re -
cém-che ga das ao se tor. No en tan to, o nú me ro de em-
pre sas im por ta do ras é qua se o do bro, o que sig ni fi ca
que sa be mos im por tar, mas pre ci sa mos apren der o
ca mi nho do ex te ri or. É im por tan te ter mos gran des fir -
mas de ex por ta ção, mas, ao mes mo tem po, pre ci sa -
mos es ti mu lar for te men te os pe que nos e mé di os em-
pre sá ri os.

O en ga ja men to de no vos par ti ci pan tes, mais do
que viá vel, é ab so lu ta men te in dis pen sá vel. Além do
fato de que é im pos sí vel au men tar as ex por ta ções
sem au men tar a base ex por ta do ra. Esti ma-se que
cada bi lhão de dó la res adi ci o na is ex por ta do re pre -
sen te cer ca de 60 mil no vos em pre gos.

É opor tu no, em todo esse es for ço de am pli a ção
de nos sas ex por ta ções, o apo io do go ver no jun to à
Rede Na ci o nal de Agen tes de Co mér cio Exte ri or –
“Re de a gen tes”, uma das prin ci pa is ações do “Pro gra -
ma Cul tu ra Expor ta do ra”, ad mi nis tra do pela Se cre ta -
ria de Co mér cio Exte ri or do Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

Tra ta-se de pro gra ma de sen vol vi do em par ce ria
com o Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go e o Se nai,
que tem como ob je ti vo a cri a ção de uma rede na ci o -

nal de agen tes de Co mér cio Exte ri or, in ter li gan do to -
dos os es ta dos do País. Estes agen tes, que co me ça -
ram a ser for ma dos em 2000, es tão tra ba lhan do
como mul ti pli ca do res dos co nhe ci men tos bá si cos da
cul tu ra ex por ta do ra. É uma ação vol ta da, prin ci pal -
men te, para as mi cro e pe que nas em pre sas in te res -
sa das em ex por tar seus pro du tos. Ini ci al men te, fo ram 
tre i na dos os for ma do res de agen te e em pre sá ri os,
que ago ra par ti ci pam da ca pa ci ta ção dos agen tes em 
to dos os es ta dos.

Srªs e Srs. Se na do res, como se vê, tudo que
con se gui mos no co mér cio ex te ri or até hoje não foi de -
cor ren te de um gol pe de sor te, mas re sul tan te de uma 
po lí ti ca de Go ver no em ali an ça com as clas ses pro du -
ti vas e toda a so ci e da de. Infe liz men te, cer tos se to res
das opo si ções, quan do o as sun to é o fu tu ro do Bra sil,
ela bo ram aná li ses sim plis tas que pro cu ram ta par o
sol com pe ne i ra. Na ver da de, não há como ne gar o fe -
liz avan ço de nos so País, a pas sos fir mes, por ca mi -
nhos re tos e trans pa ren tes, em bo ra haja mu i to ain da
a fa zer.

É o que de se ja mos as sim pros si ga. Nes te ano
ele i to ral, es ses te mas de ve ri am ser cla ra men te ex -
pos tos à so ci e da de pe los vá ri os can di da tos, pois tra -
ta-se de ele men tos fun da men ta is para que con ti nu e -
mos no ca mi nho cer to, no es for ço de sa nar to dos os
em pe ci lhos à me lho ria de nos sa com pe ti ti vi da de ex -
ter na. 

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos so nes ta
opor tu ni da de de i xar pas sar em bran co uma data mu i -
to es pe ci al para to dos nós, se res hu ma nos: O Dia
das Mães. Exclu í do o es pí ri to da ex plo ra ção co mer ci -
al des se dia, aten te mos para a sua es sên cia, que é o
es pí ri to do amor, da vir tu de, do doar-se por in te i ro, da
to le rân cia, da es pe ran ça, do que rer o me lhor para o
ou tro, do anu lar-se no afã de fa zer o fi lho me lhor.

Para essa mu lher, gran de mu lher, va lo ro sa mu -
lher que, hoje em dia, além de mãe, é dona-de-casa,
é ope rá ria, é che fe de fa mí lia, é es po sa, é tudo, e no
seu dia-a-dia con se gue mul ti pli car suas ho ras, di vi  -
din do a aten ção en tre tan tos as sun tos como a es co la
do fi lho, a or ga ni za ção da casa, o ma ri do, a sa ú de fí si -
ca, mo ral e es pi ri tu al da fa mí lia, os com pro mis sos so -
ci a is, o tra ba lho.

Hoje, no mun do mo der no em que vi ve mos, a
mu lher que foi cri a da por Deus não ape nas, mas com
a fi na li da de es sen ci al de ser mãe, de dar vida ao
mun do, de mul ti pli car os se res hu ma nos na face da
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ter ra, tem con quis ta do de ma ne i ra so ber ba, éti ca, e
com pe ten te o seu es pa ço em to dos os seg men tos da
so ci e da de:  na edu ca ção, as sa ú de, na eco no mia, e
em es pe ci al na po lí ti ca, dan do as sim, um to que de li -
ca do, ame no, fe mi ni no, en fim, mais hu ma no aos re la -
ci o na men tos, um to que de mãe, na sua ma ne i ra mais
pura e mais su bli me.

Por tan to, Srs. Se na do res, eu, como fi lho, es po -
so, e pai, pres to a mi nha ho me na gem e apla u do as
Srªs Se na do ras mães e  to das as mães do meu Esta -
do e de todo o Bra sil, em es pe ci al à mi nha es po sa e à
mi nha mãe por este se gun do do min go de maio. Que
to das pos sam nes te dia ter mu i tos mo ti vos para sor rir.

A to das as mu lhe res mães mu i to es pe ci a is, não
im por tan do a raça, a cor, a re li gião, a ide o lo gia, ape -
nas mães, que ri das mães, lin das mães, pa ra béns!

Para fi na li zar esta sin ge la, mas sin ce ra ho me -
na gem, cito aqui um ver so do po e ta Jióia Jú ni or:

Para a mãe, ele é sem pre o me ni no.
Seja ele um pre ga dor ou um as sas si no,
É só seu fi lho, o me ni no,  a cri an ça.
Para a mãe ele é qua se di vi no.
Mal da de não o atin ge, in ve ja não o al -

can ça.

Que to dos nós, fi lhos, tor ne mos ver da de e ste
ver so, para to das as mães.

Mu i to obri ga do.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Srªs e

Srs. Se na do res. Co me ça na pró xi ma se gun da-fe i ra,
em Ge ne bra, a cú pu la da OMS.

O Gru po Par la men tar Bra sil-Ta i wan, que te nho
a hon ra de pre si dir, en ca mi nhou, em 7 do cor ren te,
cor res pon dên cia ao Mi nis tro Cel so La fer apo i an do a
ad mis são de Ta i wan na re fe ri da Orga ni za ção, na con -
di ção de ob ser va dor.

Pas so à sua le i tu ra, a fim de que cons -
te nos Ana is da Casa, o do cu men to re fe ri do:

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Dr. Cel so La fer
Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res
Bra sí lia – DF

Se nhor Mi nis tro,

Nós, Se na do res in te gran tes do Gru po Par la -
men tar Bra sil-Ta i wan, vi mos por meio des ta so li ci tar a 
sim pa tia do go ver no bra si le i ro no sen ti do de apo i ar o
in gres so de Ta i wan na Orga ni za ção Mun di al de Sa ú -

de (OMS) como País Obser va dor e tam bém para par -
ti ci par, ain da na con di ção de Obser va dor, da  Assem-
bléia Mun di al de Sa ú de (AMS), que acon te ce rá en tre
os dias 13 e 18 de maio cor ren te em Ge ne bra, Su í ça.

Den tre as nu me ro sas ra zões que fa vo re cem a
ad mis são de Ta i wan na OMS, po de mos des ta car as
se guin tes:

• Ta i wan tem o pró prio sis te ma uni ver sal de se -
gu ro de sa ú de pú bli ca - o pri me i ro da Ásia - uma rede
de tra ta men to, co mu ni ca ção e ins ta la ção de pes qui sa 
de sa ú de e fo men to de in dús tria far ma cêu ti ca ati va;

• Atu al men te Ta i wan goza de alto ní vel de ex -
pec ta ti va de vida, mu i to aci ma da mé dia da Ásia, com
ta xas ba i xís si mas de mor ta li da de in fan til;

• Ta i wan er ra di cou do en ças in fec ci o sas como a
pes te, va río la, ra i va e ma lá ria nos anos 50. Não se
tem no tí cia de ne nhum caso de po li o mi e li te des te
1983;

• Ta i wan é o pri me i ro país do mun do a va ci nar
gra tu i ta men te cri an ças con tra he pa ti te B e foi o mais
rá pi do em res pon der à epi de mia de AIDS;

• Sa ú de é um di re i to con cre to para 23 mi lhões
de ta i wa ne ses, cuja po pu la ção con fi gu ra um uni ver so 
ma i or que a po pu la ção mo dal de três quar tos dos pa í -
ses mem bros da OMS to ma dos de per si.

• Em 14 de mar ço de 2002, o Par la men to Eu ro -
peu, re pre sen tan do 370 mi lhões de ci da dãos da
União Eu ro péia, apro vou uma re so lu ção en dos san do
a par ti ci pa ção de Ta i wan na re u nião de cú pu la da
Assem bléia Mun di al de Sa ú de de 2002, como Obser -
va dor.

Em 19 de mar ço de 2002, o Se na do dos Esta -
dos Uni dos apro vou um pro je to de lei (H.R. 2739) au -
to ri zan do um pla no dos Esta dos Uni dos para en dos -
sar e ob ter sta tus de Obser va dor para Ta i wan na re u -
nião de cú pu la da Assem bléia Mun di al de Sa ú de em
2002. O Pre si den te Bush as si nou esse pro je to, trans -
for man do-o em lei em 4 de abril des te ano.

Se nhor Mi nis tro, a se ri e da de dos es for ços em -
pre en di dos pelo Go ver no e pelo Povo de Ta i wan no
seu re la ci o na men to cul tu ral, eco nô mi co e co mer ci al
com o Bra sil e, mais re cen te men te, o es tre i ta men to
dos la ços que nos unem e a iden ti fi ca ção de áre as de
in te res se co mum es tão a exi gir uma par ti ci pa ção ati -
va do Bra sil no sen ti do de se so li da ri zar às le gí ti mas
pre ten sões de Ta i wan.

Enten de mos que, a fim de evi tar ques tões po lí ti -
cas no pla no ex ter no, a par ti ci pa ção de Ta i wan na
OMS pode ser per mi ti da como “Enti da de de Sa ú de
Pú bli ca”; novo mé to do de ad mis são, a exem plo do
que ocor reu quan do Ta i wan foi ace i to como mem bro
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da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC), na con -
di ção de en ti da de eco nô mi ca, ten do re ce bi do o apo io
dos de ma is mem bros da que la Orga ni za ção.

Assim sen do, nós, os Se na do res in te gran tes da
Fren te Par la men tar Bra sil-Ta i wan, gos ta ría mos de ex -
pres sar nos sa to tal com pre en são e fir me apo io quan -
to à jus ti ça do ple i to, re i te ran do que na nos sa opi nião,
a atri bu i ção do sta tus de Obser va dor a Ta i wan, den tro 
da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, será de gran de
va lia para to dos os pa í ses-mem bros e, mais que isso,
a afir ma ção dos prin cí pi os mais no bres que de vem
re ger as po lí ti cas pú bli cas des ti na das a pri vi le gi ar o
di re i to à vida, à sa ú de e à dig ni da de dos se res hu ma -
nos, in dis tin ta men te.

Pelo ex pos to, apo i a mos vi go ro sa men te a can di -
da tu ra de Ta i wan e con ta mos com o bri lho da in te li gên -
cia, dis cer ni men to e com pe tên cia di plo má ti ca de Vos sa
Exce lên cia para o en ca mi nha men to da ma té ria.

Aten ci o sa men te, Fren te Par la men tar Bra sil –
Ta i wan, Se na dor Ney Su as su na, Co or de na dor) – Se -

na dor Álva ro Dias –  Arlin do Por to – Arthur da Tá -
vo la – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra –   Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Si que i ra
cam pos – Emí lia Fer nan des – Fre i tas Neto – Gil -
ber to Mes tri nho – Be ní cio Sam pa io – Íris Re zen de
– José Agri pi no Maia – José Fo ga ça – José Jor ge
– Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Ri car do
San tos –  Luiz Otá vio – Re gi nal do Du ar te –  Ma gui -
to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves –  Ma u ro Mi ran da
– Osmar Dias – José Ser ra – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Wel ling ton Ro ber to.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos. 

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 53 
mi nu tos.)

(OS 14568/02)
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Ata da 59ª Ses são Não De li be ra ti va
em 13 de maio de 2002 

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Mo za ril do Ca val can ti e Car los Pa tro cí nio

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos tra ba lhos.
O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

                É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 139, DE 2002
(Nº 341/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts.

85 e 88 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, com a re da ção dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4
de se tem bro de 2001, sub me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor Mi guel Dá rio Ardis -
so ne Nu nes, para exer cer o car go de Di re tor de Infra-Estru tu ra Ter res tre do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT, em subs ti tu i ção a Ro gé rio Gon za les Alves.

Bra sí lia, 7 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri que Car do so.

07888 Terça-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    181MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  14 07889

MAIO 2002182    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
DO 109-E de 6-6-2001 pág. 1

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí-
ti cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal
de Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na -
ci o nal de Trans por tes Aqua viá ri os e o
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu-
ra de Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

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. 83. Na con tra ta ção de pro gra mas,
pro je tos e obras de cor ren tes do exer cí cio di-
re to das atri bu i ções de que tra ta o art. 82, o
DNIT de ve rá ze lar pelo cum pri men to das
boas nor mas de con cor rên cia, fa zen do com
que os pro ce di men tos de di vul ga ção de edi ta-
is, jul ga men to de li ci ta ções e ce le bra ção de
con tra tos se pro ces sem em fiel obe diên cia
aos pre ce i tos da le gis la ção vi gen te, re ve lan do
trans pa rên cia e fo men tan do a com pe ti ção, em 
de fe sa do in te res se pú bli co.   (NR)

“Art. 84. .................................................
..............................................................

§ 2º O DNIT su per vi si o na rá os con vê ni os de de -
le ga ção, po den do de nun ciá-los ao ve ri fi car o des-
cum pri men to de seus ob je ti vos e pre ce i tos." (NR) 

Art. 85. O DNIT será di ri gi do por um Con-
se lho de Admi nis tra ção e uma Di re to ria com-
pos ta por um Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res.

Pa rá gra fo úni co. (VETADO)

..............................................................
“Art. 85-A. Inte gra rá a es tru tu ra or ga ni-

za ci o nal do DNIT uma Pro cu ra do ria-Ge ral,
uma Ou vi do ria, uma Cor re ge do ria e uma
Au di to ria.” (NR)

“Art. 85-B. A Pro cu ra do ria-Ge ral do
DNIT com pe te exer cer a re pre sen ta ção ju di-
ci al da au tar quia.” (NR)

“Art. 85-C. À Au di to ria do DNIT com pe-
te fis ca li zar a ges tão or ça men tá ria, fi nan ce i-
ra e pa tri mo ni al da au tar quia.

Pa rá gra fo úni co. O au di tor do DNIT será in di ca-
do pelo Mi nis tro de Esta do dos Trans por tes e no me a-
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca." (NR)

“Art. 85-D. À Ou vi do ria do DNIT com pe te:
I – re ce ber pe di dos de in for ma ções, es-

cla re ci men tos e re cla ma ções afe tos à au tar quia
e res pon der di re ta men te aos in te res sa dos;

II – pro du zir, se mes tral men te e quan do
jul gar opor tu no, re la tó rio cir cuns tan ci a do de
suas ati vi da des e en ca mi nhá-lo à Di re to ria-Ge-
ral e ao Mi nis té rio dos Trans por tes." (NR)

“Art. 86. .................................................

..............................................................
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II – de fi nir pa râ me tros e cri té ri os para
ela bo ra ção dos pla nos e pro gra mas de tra -
ba lho e de in ves ti men tos do DNIT, em con -
for mi da de com as di re tri zes e pri o ri da des
es ta be le ci das;

...................................................."(NR)
Art. 88. Os Di re to res de ve rão ser bra si-

le i ros, ter ido ne i da de mo ral e re pu ta ção ili-
ba da, for ma ção uni ver si tá ria, ex pe riên cia
pro fis si o nal com pa tí vel com os ob je ti vos,
atri bu i ções e com pe tên ci as do DNIT e ele-
va do con ce i to no cam po de suas es pe ci a li-
da des, e se rão in di ca dos pelo Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes e no me a dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. As no me a ções dos
Di re to res do DNIT se rão pre ce di das, in di vi-
du al men te, de apro va ção pelo Se na do Fe-
de ral, nos ter mos da alí nea f do in ci so III do
art. 52 da Cons ti tu i ção." (NR)

“Art. 89. .................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3, DE 2001
Men sa gem nº 595, de 200 1-CN

(Nº 947/2001, na ori gem)

Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho
de 2001, que dis põe so bre a re es tru tu ra-
ção dos trans por tes aqua viá rio e ter res-
tre, cria o Con se lho Na ci o nal de Inte gra-
ção de Po lí ti cas de Trans por te, a Agên cia
Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres, a
Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Aqua-
viá ri os e o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a 
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º A Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art 5º ...................................................
I – as po lí ti cas de de sen vol vi men to na -

ci o nal, re gi o nal e ur ba no, de de fe sa na ci o-
nal, de meio am bi en te e de se gu ran ça das
po pu la ções, for mu la das pe las di ver sas es fe-
ras de go ver no;

..................................................... “(NR)
“Art. 7º-A O CONIT será pre si di do pelo Mi nis tro

de Esta do dos Trans por tes e terá como mem bros os
Mi nis tros de Esta do da De fe sa, da Jus ti ça, da Fa zen-

da, do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, do De-
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e o Se -
cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo dis po rá so -
bre o fun ci o na men to do CONIT."(NR)

“Art. 13. .................................................
..............................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra–
Estru tu ra.)

MENSAGEM Nº 140, DE 2002
(Nº 350/2002, na ori gem)

De con for mi da de com o art. 52, in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
1º, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro de
1986, no art. 42, § lº, do Ane xo 1 ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Ange lo Andrea Ma ta raz zo, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Ita li a na, exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Albâ nia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Ange lo Andrea Ma -
ta raz zo, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de-
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que  Car do so.

EM Nº  00013/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 8 de ja ne i ro de 2002

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

ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to
nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art. 42, § 1º, do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001,
sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi -
nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à in di-
ca ção do Se nhor Ange lo Andrea Ma ta raz zo, para, cu -
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Re pú bli ca Ita li a na, exer cer o car go de Emba i xa-
dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Albâ nia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma-
ção so bre o país e Cur ri cu lum-vi tae do Emba i xa dor
Ange lo Andrea Ma ta raz zo , que, Jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

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

His tó ria Re cen te
A Albâ nia, in de pen den te des de 1912 em se gui-

men to ao ce ná rio de ins ta bi li da des bal câ ni cas de sen-
vol vi do a par tir do sé cu lo XIX, cons ti tui país pro fun da-
men te mar ca do por mais de 50 anos de re gi me co mu-
nis ta. Em 1945, a fac ção co mu nis ta ra di cal da re sis-
tên cia al ba ne sa lo grou pre va le cer so bre os opo si to-
res na ci o na lis tas e mo nar quis tas, ven cen do em se-
gui da as ele i ções dis pu ta das sob o con tro le de par ti-
do úni co. Em ja ne i ro de 1946, foi pro cla ma da a re pú-
bli ca po pu lar sob o go ver no de Enver Hox ha, lí der que 
do mi nou a po lí ti ca al ba ne sa até a sua mor te, em
1985. O go ver no de Hox ha foi ca rac te ri za do pela po lí-
ti ca de ex tre mo iso la men to do país, que rom peu em
fa ses su ces si vas com as cor ren tes co mu nis tas do ti -
to is mo, do es ta li nis mo e do ma o ís mo, trans for man do
a Albâ nia em com ple ta au tar quia.

Enver Hox ha foi su ce di do no po der por Ra miz
Alia, mais mo de ra do, que prin ci pi ou pro ces so de nor -
ma li za ção de re la ções com os pa í ses vi zi nhos, ini ci-
an do mo des tas re for mas. Em 1990, cres cen te mo bi li-
za ção po pu lar im pôs a le ga li za ção de par ti dos po lí ti-
cos in de pen den tes. Nes sa con jun tu ra, sur gi ram duas
li de ran ças que do mi na ri am o qua dro po lí ti co al ba nês
nos pró xi mos oito anos sub se qüen tes:

Sali Be ris ha, mé di co car di o lo gis ta, que emer ge
a fren te do Par ti do De mo crá ti co da Albâ nia-PD; e Fa -
tos Nano, da ala mo de ra da do en tão Par ti do dos Tra -
ba lha do res Alba ne ses-PTA, agre mi a ção de ori en ta-
ção co mu nis ta.

Em mar ço de 1991, nas pri me i ras ele i ções li vres
re a li za das no após-guer ra, o Par ti do dos Tra ba lha do-
res Alba ne ses-PTA ob tém cer ca de 60% do to tal dos
vo tos, re fle tin do o con ser va do ris mo da po pu la ção ru -
ral, que com pu nha por vol ta de 2/3 do per fil de mo grá-
fi co do país. Ra miz Alia é in di ca do en tão como pre si-
den te. Uma co a li zão do PTA com o Par ti do De mo crá-
ti co da Albâ nia-PD e o Par ti do So ci a lis ta é for ma da,
fra cas san do, con tu do, di an te da crí ti ca si tu a ção da
ob so le ta in dús tria e da pre ca ri e da de de ser vi ços pú -
bli cos, re sul tan tes da agu da au tar qui za ção da eco no-
mia e da to ma da de pro pri e da des es ta ta is por gru pos
anár qui cos em de cor rên cia do co lap so da re pres são
do re gi me an te ri or. O apo io po pu lar à co a li zão ter mi-
na por es va ir-se, sen do re a li za das ele i ções em mar ço
de 1992, ven ci das pelo Par ti do De mo crá ti co da Albâ -
nia-PD, após o que Sali Be ris ha as su me a pre si dên cia.

O go ver no do PD con se gue re no var a base eco -
nô mi ca do país, con du zin do em 1995 à tran si ção

com ple ta do sis te ma co le ti vis ta para o re gi me de pe -
que nas pro pri e da des. Re gis tra-se re vi ra vol ta po si ti va
na pro du ção in dus tri al e no re cuo da in fla ção para dí -
gi to úni co. A re cu pe ra ção, con tu do, re ve la-se frá gil,
por quan to re fle tiu lar ga men te o pro ces so de mo ne ta-
ri za ção da eco no mia al ba ne sa, em subs ti tu i ção ao
es cam bo pra ti ca do an te ri or men te, e para o que con -
cor re ram re cur sos ob ti dos com ati vi da des como o
con tra ban do de ar mas, com bus tí ve is e su pri men tos
vi ta is para a Iu gos lá via e a Ma ce dô nia, ade ma is de
re ce i tas pro ce den tes do nar co trá fi co e da cor rup ção,
to le ra dos pelo go ver no Be ris ha.

Em 1996, em con tro ver ti das ele i ções, en vol ven-
do de nún ci as de fra u des e de con tro le abu si vo da mí -
dia pelo go ver no, o PD ob tém a vi tó ria, re e le gen do-se
Be ris ha. O go ver no Be ris ha, to da via, não re sis te à cri -
se de sen ca de a da com a de sin te gra ção, em 1997, do
es que ma de “de pó si tos em pi râ mi des”, que ha vi am
sur gi do como al ter na ti vas ao in ci pi en te sis te ma ban -
cá rio do país, ofe re cen do a pers pec ti va de per cep ção
de al tos ju ros. A im plo são do es que ma, que pos su ía
li ga ções com pro e mi nen tes fi gu ras do go ver no do PD,
con duz à re vol ta po pu lar, e à sub se qüen te de po si ção
de Be ris ha. For ma-se en tão um go ver no de co a li zão
in te ri no, as sis ti do por for ça in ter na ci o nal li de ra da pela 
Itá lia. Nas ele i ções par la men ta res con vo ca das para
ju nho de 1997, ven ce co a li zão en ca be ça da pelo Par -
ti do So ci a lis ta da Albâ nia-PSA. Fa tos Nano, um dos
prin ci pa is opo si to res do PD, é in di ca do Pri me i ro-Mi-
nis tro. A Assem bléia Po pu lar, por sua vez, ele ge Rex -
hep Me i da ni como Pre si den te.

Sali Be ris ha pas sa en tão a co man dar a opo si-
ção na Assem bléia Po pu lar, ado tan do a tá ti ca de exe -
cu tar se gui dos bo i co tes às dis cus sões e vo ta ções
par la men ta res. O go ver no de Fa tos Nano lo gra con -
so li dar o do mí nio so bre a par te sul do país, man ten-
do-se frá gil, não obs tan te, na par te nor te, que con gre-
ga bol sões con tro la dos pelo Par ti do De mo crá ti co. Em 
se tem bro de 1998, em se gui men to a uma ten ta ti va de 
gol pe tra ma da por mem bros do PD em Ti ra na, Fa tos
Nano re nun cia. Um novo go ver no, con tu do, é for ma do
pela co a li zão li de ra da pelo PSA, as su min do Pan de li
Maj ko, como Pri me i ro-Mi nis tro.

É con vo ca do en tão re fe ren do na ci o nal, bo i co ta-
do pelo PD, para a apro va ção da Cons ti tu i ção do país, 
re a li za do em no vem bro do mes mo ano. O novo tex to
cons ti tu ci o nal é apro va do por ex pres si va ma i o ria
(93,5%) do ele i to ra do, em bo ra Be ris ha te nha pro cu ra-
do, sob a ale ga ção de com pa re ci men to in su fi ci en te
(na re a li da de, re gis trou-se mais de 50%), anu lar o re -
sul ta do da con sul ta po pu lar. A nova Cons ti tu i ção en -
tra, to da via, em vi gor em 28 de no vem bro de 1998.
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Em des do bra men to a dis pu tas in ter nas par ti dá ri as,
Pan de li Maj ko re nun cia em ou tu bro de 1999, sen do
in di ca do pelo Pre si den te Me i da ni o Vice-Pri me i ro-Mi-
nis tro Ilir Meta, do PSA, como novo Pri me i ro-Mi nis tro.

I. Po lí ti ca Inter na
Em 1992, após a que da de fi ni ti va do re gi me co -

mu nis ta, deu-se iní cio ao pro ces so de re es tru tu ra ção
po lí ti ca do país, se gun do o mo de lo oci den tal (de mo-
cra cia par la men tar e eco no mia de mer ca do). Essa
tran si ção tem sido di fi cul ta da por vá ri os fa to res, den -
tre os qua is so bres sa em: a) a sig ni fi ca ti va in fluên cia
ain da exer ci da pela es tru tu ra de clãs; b) os an ta go nis-
mos po lí ti cos en tre as re giões Sul e Nor te do país; c)
a fra gi li da de das ins ti tu i ções na ci o na is; d) os efe i tos
da cri se do Ko so vo; e e) des de 1997, as re cor ren tes
ten ta ti vas de to ma da do po der pela via não-ins ti tu ci o-
nal, li de ra das pelo ex-Pre si den te Sali Be ris ha, do
Par ti do De mo crá ti co (PD).

Embo ra mu i tas or ga ni za ções e as so ci a ções po -
lí ti cas te nham pa pel ati vo na Albâ nia, pou cas lo gra-
ram ob ter os 4% ne ces sá ri os para exer cer re pre sen-
ta ção par ti dá ria na Assem bléia Po pu lar. O par la men-
to tem sido do mi na do, des de o fim de re gi me co mu-
nis ta, pela bi po la ri da de en tre o Par ti do So ci a lis ta da
Albâ nia e o Par ti do De mo crá ti co. Após a con vin cen te
vi tó ria do PSA nas ele i ções de ju nho de 1997, o PD
vem am pli an do a sua atu a ção ex tra-par la men tar, com 
o ob je ti vo de for çar novo ple i to. Em se gui da ao as sas-
si na to de um cor re li gi o ná rio em ple na Assem bléia Po -
pu lar ocor ri do em se tem bro de 1997, o PD re ti rou-se
do par la men to até mar ço de 1998. Não obs tan te seu
re gres so pos te ri or às ati vi da des par la men ta res nor -
ma is, para o que con cor re ram subs tan ti vas pres sões
in ter na ci o na is, o PD ado tou po si ção de bo i co te ao re -
fe ren do re a li za do em no vem bro de 1998, que de ci diu
pela apro va ção da nova Cons ti tu i ção do país.

Cada um des tes dois prin ci pa is par ti dos en ca-
be ça co li ga ção com pre en den do agre mi a ções me no-
res: a cha ma da Ali an ça pelo Esta do con gre ga o Par ti-
do So ci a lis ta da Albâ nia-PSA, a Ali an ça De mo crá ti ca,
o Par ti do So ci al De mo cra ta-PSD, o Par ti do Agrá rio e
a União pe los Di re i tos Hu ma nos. A Ali an ça De mo crá-
ti ca cons ti tui dis si dên cia do Par ti do De mo crá ti co-PD,
de ori en ta ção de cen tro-es quer da, em bo ra de fen den-
do a eco no mia de mer ca do. O Par ti do So ci al De mo-
cra ta-PSD pos sui in cli na ção de es quer da mais ra di-
cal que o PSA. O Par ti do Agrá rio tem ori en ta ção em
ge ral cen tris ta, com suas ba ses en tre os pe que nos fa -
zen de i ros e pro pri e tá ri os. A União pe los Di re i tos Hu -
ma nos é o par ti do da co mu ni da de gre ga na Albâ nia.

A ou tra co li ga ção, mais à di re i ta, de no mi na da
União pela De mo cra cia, agru pa o Par ti do De mo crá ti-
co-PD e a União So ci al De mo cra ta – que apo i ou a de -
sa cre di ta da Assem bléia de ma i o ria do PD em 1996 –
além do Par ti do De mo cra ta-Cris tão, do mo nar quis ta
Mo vi men to pela Le ga li da de e do Mo vi men to pela De -
mo cra cia. Um ter ce i ro gru po, a Di re i ta Alba ne sa, re ú-
ne os ul tra na ci o na lis tas Par ti do Re pu bli ca no-PR e o
Par ti do da Fren te Na ci o nal. Este gru po po si ci o nou-se
a fa vor da nova cons ti tu i ção no re fe ren do con vo ca do
em 1998. A ex tre ma es quer da é re pre sen ta da pelo
Par ti do Co mu nis ta, re cém-re le ga li za do.

II. Po lí ti ca Exter na
No pla no ex ter no, des de o go ver no Be ris ha a

Albâ nia vem con du zin do uma es tra té gia di plo má ti ca
de apro xi ma ção com os pa í ses oci den ta is. Além do
acor do com o FMI, fir mou ins tru men to de co o pe ra ção
mi li tar com os EUA e, em 1995 o país foi ad mi ti do no
Con se lho da Eu ro pa.

O con fli to no Ko so vo, que opôs di re ta men te a
co mu ni da de al ba ne sa ha bi tan te da pro vín cia iu gos la-
va em pro por ção mé dia de 9/10 do to tal, e a co mu ni-
da de sér via, que per ce be o Ko so vo como ber ço de
sua ci vi li za ção e sede do pa tri ar ca do or to do xo, cons -
ti tui foco de per ma nen te ten são nas re la ções en tre a
Albâ nia e a Fe de ra ção Iu gos la va, fo men tan do ain da
na re gião a for ma ção de gru pos cri mi no sos e o co-
mér cio ile gal de ar mas, além de ou tras ati vi da des ilí ci-
tas como o nar co trá fi co.

Se gun do es ti ma ti vas do Alto Co mis sa ri a do das
Na ções Uni das para Re fu gi a dos, cal cu la-se em mais
de 300 mil o nú me ro de ha bi tan tes da re gião do Ko so-
vo que mi grou para a Albâ nia nos anos pré-1999, e
que re tor nou em es ca la ma ci ça após ju nho pas sa do.
Na Albâ nia, al guns seg men tos de fen dem que o Ko so-
vo se tor ne uma Re pú bli ca au tô no ma, tal como Mon -
te ne gro e Sér via, no âm bi to da Fe de ra ção Iu gos la va,
en quan to ou tros pre co ni zam aber ta men te por sua in -
de pen dên cia e, se gun do se es pe cu la, uma pos sí vel
uni fi ca ção en tre os dois.

Su ces si vos con fli tos ar ma dos na Bós nia-Her ze-
go vi na e no Ko so vo fa zem com que a OTAN te nha in -
te res se em im por pre ven ti va men te a or dem na Albâ -
nia. Os pa i ses prin ci pa is da Ali an ça Atlân ti ca têm
sido, as sim, ali a dos da Albâ nia na tran si ção que ora
re a li za em di re ção ao es ta be le ci men to de uma de mo-
cra cia par la men tar e de eco no mia de mer ca do. A es -
ta bi li da de do país é vis ta como im por tan te para a se -
gu ran ça dos Bal cãs e, por ex ten são, da Eu ro pa como
um todo. Cite-se que em re a ção ao lan ça men to em
Sa ra je vo do “Pac to para Esta bi li da de para o Su des te
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Eu ro peu”, pro mo vi do pela UE, com o en dos so da
OTAN, no se mes tre pas sa do, o pre si den te Rex hep
Me i da ni pro cla mou o ga bi ne te do Pri me i ro-Mi nis tro
Ilir Meta como o “Go ver no do Pac to de Esta bi li da de”.

Des de o fim do re gi me co mu nis ta, a re la ção bi -
la te ral com a Itá lia se tor nou no va men te im por tan te. A
Itá lia tem man ti do po si ção pro ta gô ni ca no es for ço dos 
pa í ses da Ali an ça Atlân ti ca em fa vor do re or de na-
men to eco nô mi co e po lí ti co da Albâ nia, ten do li de ra-
do a for ça mul ti la te ral de paz (Ope ra ção Alba) apro va-
da pe las Na ções Uni das em 1997, que che gou a con -
tar com 3 mil e 700 sol da dos ita li a nos. Men ci o ne-se
que as for ças ar ma das ita li a nas já ha vi am sido des lo-
ca das à Albâ nia, em 1991, para pre ve nir a de te ri o ra-
ção agu da de con fli tos ci vis. A po lí ti ca ex te ri or ita li a-
na, por seu tur no, tem-se pre o cu pa do com a di fí cil
ques tão da imi gra ção pro ce den te da Albâ nia para a
cos ta sul da Itá lia. O pro gra ma de aju da eco nô mi ca
ita li a na à Albâ nia tem sido, por isso, con di ci o na do ao
efe ti vo en ga ja men to das au to ri da des al ba ne sas no
con tro le da imi gra ção clan des ti na. Pre sen te men te, a
Itá lia co la bo ra no tre i na men to de for ças po li ci a is al ba-
ne sas. Atu al men te, a Itá lia par ti ci pa ain da, de for ma
ati va, do gru po “Fri ends of Alba nia”, cri a do em Bru xe-
las no âm bi to do Con se lho da Eu ro pa e do Par la men-
to Eu ro peu, em ou tu bro de 1998, em apo io ao es for ço
de re es tru tu ra ção po lí ti co-eco nô mi ca da Albâ nia.

A pre sen ça de nú me ro sig ni fi ca ti vo de imi gran-
tes tra ba lha do res de na ci o na li da de al ba ne sa na Gré -
cia re pre sen ta fon te de ten são en tre os dois pa í ses.
Mu i tos tra ba lham por sa lá ri os aba i xo do piso de na ci-
o na is gre gos, ge ran do res sen ti men tos. Ou tro pro ble-
ma de cor re da si tu a ção de pe que na mi no ria gre ga
ha bi tan te do sul da Albâ nia. O in gres so da “União pe -
los Di re i tos Hu ma nos”, par ti do que con gre ga a mi no-
ria gre ga, na co a li zão go ver na men tal tem, con tu do,
ame ni za do ares tas do re la ci o na men to, que vem apre -
sen tan do me lho ra no pe río do re cen te.

No pla no eco nô mi co mul ti la te ral, a Albâ nia man -
tém pro gra ma com o FMI e, em 1995, ple i te ou a ade -
são — ain da não con cre ti za da – à Orga ni za ção Mun -
di al de Co mér cio-OMC. Na área da de fe sa, ado ta es -
tre i ta co or de na ção com a OTAN, que man tém re pre-
sen ta ção nas de pen dên ci as do Mi nis té rio da De fe sa
da Albâ nia. No cur so da cri se do Ko so vo, o go ver no
al ba nês ple i te ou o en vio pela OTAN de mis são de mo -
ni to ra men to, a exem plo da for ça de paz des ti na da à
vi zi nha Ma ce dô nia, sen do o pe di do, con tu do, re je i ta-
do. No en tan to, a OTAN vem as sis tin do o go ver no al -
ba nês no com ba te ao cri me or ga ni za do e a ati vi da des
ilí ci tas. Em agos to de 1998, o cha ma do pro gra ma

“Par ce ria para a Paz”, da OTAN, pa tro ci nou a re a li za-
ção de ma no bras mi li ta res na Albâ nia cen tral.

A Albâ nia, em vis ta da pre mên cia de re cur sos
para a sua re cons tru ção eco nô mi ca, ne ces si ta man -
ter re la ções pri vi le gi a das com a União Eu ro péia.
Além dis so, o país é be ne fi ciá rio de vá ri as ati vi da des
de sen vol vi das pela Orga ni za ção de Se gu ran ça e Co -
o pe ra ção Eu ro péia (OSCE) – que tem Emba i xa dor
re si den te em Ti ra na e co la bo ra no mo ni to ra men to
das ele i ções al ba ne sas – e do Alto Co mis sa ri a do
para Re fu gi a dos das Na ções Uni das. O Ban co Eu ro-
peu para a Re cons tru ção e o De sen vol vi men-
to-BERD, por sua vez, tem des ti na do re gu lar men te à
Albâ nia re cur sos em apo io à ex pan são das ati vi da des
pro du ti vas.

III. Eco no mia
No que se re fe re à eco no mia, a Albâ nia se di fe-

ren cia dos de ma is pa í ses eu ro pe us pela sua for te de -
pen dên cia do se tor agrí co la. O se tor pri má rio res pon-
de por apro xi ma da men te 56% da com po si ção do PIB
na ci o nal. A base in dus tri al do país é re du zi da e con -
cen tra-se na in dús tria de ex tra ção mi ne ral. A Albâ nia
dis põe de re ser vas mi ne ra is de cro mo, co bre e ní quel.
O país che gou a ser o ter ce i ro ma i or pro du tor mun di al
de cro mo. O se tor se res sen te, no en tan to, da ob so-
les cên cia dos equi pa men tos de mi ne ra ção e dos re -
sul ta dos de sas tro sos para a eco no mia ca u sa dos pela 
vir tu al guer ra ci vil ge ra da pela que bra do es que ma de 
in ves ti men tos em “pi râ mi des fi nan ce i ras”, em 1997.

Do fim do pe río do co mu nis ta, até os even tos
que pre ci pi ta ram a cri se de 1997, a Albâ nia vi nha
atin gin do re sul ta dos eco nô mi cos en co ra ja do res. De
1993 a 1996, o PIB cres ceu, em mé dia, mais de 9%;
em 1997 re du ziu-se para 7%. A re la ti va es ta bi li da de
ob ti da a par tir de me a dos de 1999 po de rá, con tu do,
per mi tir a re to ma da dos ní ve is an te ri o res.

A Albâ nia as si nou, em 1998, acor do com o FMI
que pre vê um em prés ti mo de US$50 mi lhões em três
anos. O acor do es ti pu la que a Albâ nia de ve rá dar con -
ti nu i da de aos pro ces sos de pri va ti za ção e de re for ma
da ad mi nis tra ção pú bli ca, man ter o sis te ma de con-
ver ti bi li da de das con tas cor ren tes e apli car uma po lí ti-
ca mo ne tá ria con tro la da. Suas prin ci pa is me tas são:
cres ci men to anu al do PIB de 7 a 8%, en tre 1999 e
2001, e re du ção da in fla ção anu al, dos 42,1% de
1997, para um dí gi to até 2000 (foi re gis tra da in fla ção
de 2% em 1999).

A des pe i to de pre vi sões oti mis tas que prog nos-
ti cam o cres ci men to do PIB e a di mi nu i ção da in fla ção
já nos pró xi mos anos, a re to ma da do cres ci men to
eco nô mi co do país em ba ses mais só li das e sus ten tá-
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ve is e a pró pria con cre ti za ção das me tas de fi ni das no
acor do com o FMI es tão in ti ma men te li ga das ao apo io
ex ter no adi ci o nal, prin ci pal men te fi nan ce i ro, que o país
pu der con se guir, seja de or ga nis mos in ter na ci o na is
como o Ban co Mun di al, seja de seus vi zi nhos eu ro pe us.

O con fli to no Ko so vo acir rou-se a par tir do se gun-
do se mes tre de 1998, quan do a Albâ nia ain da so fria os
efe i tos da cri se fi nan ce i ra de sen ca de a da pelo men ci o-
na do “es que ma das pi râ mi des”, e cul mi nou em 1999
com a in ter ven ção da OTAN. No en tan to, os re sul ta dos
ma cro-eco nô mi cos têm sido ex tre ma men te po si ti vos,
em fun ção de uma con jun ção pri vi le gi a da de fa to res in -
ter nos e ex ter nos para o país, re gis tran do-se in fla ção
anu al de 2% e cres ci men to da or dem de 8%. Os se guin-
tes fa to res têm pro pi ci a do o cres ci men to da eco no mia
al ba ne sa: a) re du ção de ta ri fas na UE para ex por ta ções
al ba ne sas (a UE re ce be 93% das ex por ta ções da Albâ -
nia); b) pre vi são de ma i o res gas tos go ver na men ta is
com in fra-es tru tu ra pro du ti va; e c) pro gres so no pro -
gra ma de pri va ti za ções, o que am pli a rá ain da mais o
apor te de ca pi ta is ex ter nos no país.

IV. Re la ções Bi la te ra is
Bra sil e Albâ nia es ta be le ce ram re la ções di plo-

má ti cas em 4 de abril de 1961, por meio de Tro ca de
No tas re a li za da por in ter mé dio das Emba i xa das dos
dois pa í ses em Roma. Em ju nho de 1961, foi as si na-
do, em Pa ris, por re pre sen tan tes dos dois pa í ses, o
Acor do de Co mér cio e Pa ga men tos, que en trou em
vi gor em abril de 1963.

Em ja ne i ro de 1971, ocor reu ini ci a ti va da Albâ -
nia para a aber tu ra de mis sões per ma nen tes em Bra -
sí lia e em Ti ra na, não sen do o in te res se cor res pon di-
do pela par te bra si le i ra. Em maio de 1985, o Go ver no
bra si le i ro con cor dou com a tro ca de Emba i xa do res
en tre os dois pa í ses a tí tu lo cu mu la ti vo. Em ju lho de
1985, foi ma ni fes ta do o pe di do de “agré ment” para o
pri me i ro Emba i xa dor al ba nês no Bra sil, re si den te em
Bu e nos Ai res. Por sua vez, em ou tu bro de 1985, por
de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca, foi cri a da a
Emba i xa da do Bra sil na Albâ nia, cu mu la ti va com a
Emba i xa da do Bra sil em Roma.

Os con ta tos en tre os dois pa í ses não tem sido
fre qüen tes, cons tan do ape nas de vi si tas pe rió di cas
re cí pro cas dos Emba i xa do res em ca rá ter cu mu la ti vo.
A vi si ta mais im por tan te re a li za da até o mo men to foi a 
do Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, Pas kal Me lão,
em maio do ano pas sa do. Em 22 de mar ço de 2000, o
Emba i xa dor do Bra sil em Roma apre sen tou ao Pre si-
den te al ba nês Rixe Me i da ni car tas cre den ci a is, oca sião
em que foi so li ci ta do o apo io bra si le i ro para su pe rar
pen dên cia com a Fran ça, na área au di o vi su al (di re i tos

au to ra is), que vem re tar dan do o in gres so da Albâ nia
na OMC. Me i da ni ex pres sou re co nhe ci men to da
Albâ nia pelo apo io do Bra sil às re so lu ções do CSNU
so bre a cri se no Ko so vo e ma ni fes tou ain da in te res se
quan to à pos si bi li da de de re ce ber co o pe ra ção téc ni-
ca bra si le i ra, na área de in fra-es tru tu ra de ener gia e
trans por tes, em que o país re gis tra de fi ciên ci as.

Em que pese a re du zi da ex pres são po lí ti co-eco-
nô mi ca do país, a Albâ nia jus ti fi ca ria um tra ba lho de
acom pa nha men to po lí ti co, em ra zão de sua im por-
tân cia es tra té gi ca à luz da es ta bi li da de bal câ ni ca. O
en ca mi nha men to da si tu a ção dos Bal cãs, em suas
múl ti plas ver ten tes (re la ções Iu gos lá via-Oci den te;
con fli to do Ko so vo; di fe ren do Gré cia-Ma ce dô nia),
pas sa, ne ces sa ri a men te, pela Albâ nia, en tre ou tros
mo ti vos em fun ção de sua con di ção ge o grá fi ca de
cor re dor bal câ ni co e das ra mi fi ca ções ét ni cas al ba ne-
sas nos de ma is pa í ses da re gião. Espe ra-se tam bém
que a Cons ti tu i ção de 1998 sir va como fa tor de es ta-
bi li da de e de con so li da ção de mo crá ti ca. Nes se con -
tex to, o ce ná rio de es ta bi li za ção po lí ti ca do país, ali a-
do à sua cres cen te re cu pe ra ção eco nô mi ca, que é
apo i a da pela UE e que am pli a rá a de man da in ter na
por bens e ser vi ços di ver sos, pode for ne cer opor tu ni-
da de para a co lo ca ção de pro du tos e pros pec ção de
mer ca do por em pre sas bra si le i ras.

V. Da dos do Co mér cio Bi la te ral

Expor ta ções Bra si le i ras (1999): car ne suma
con ge la da; car ne de fran go con ge la da; jun tas de bor -
ra cha vul ca ni za da.

Impor ta ções Bra si le i ras (1999): ou tras plan tas e 
par tes para per fu ma ria e me di ci na.

1 Fon te: Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or (SECEX), Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, da Indús tria e do Co mér cio-MDIC
2 Va lo res em US$ Mil FOB
(*)Ja ne i ro a No vem bro – Da dos Pre li mi na res
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VI. Da dos da Re pú bli ca da Albâ nia

Da dos Ofi ci a is

Nome ofi ci al: Re pú bli ca da Albâ nia
For ma de Go ver no: Re pú bli ca Par la men ta ris ta
Cons ti tu i ção: 22 de no vem bro de 1998; subs ti-

tu iu a úl ti ma Cons ti tu i ção de ori en ta ção mar xis ta, da -
ta da de abril de 1991

Le gis la ti vo: Uni ca me ral (Assem bléia do Povo)
com 155 mem bros, sen do 115 ele i tos pelo voto di re to
e 40 ele i tos por re pre sen ta ção pro por ci o nal

Pre si den te da Re pú bli ca: Rex hep Me i da ni,
ele i to pela Assem bléia em ju lho de 1997

Ele i ções Na ci o na is: Ju nho-Ju lho de 1997 (par -
la men ta res); Ju nho de 2001 (pró xi mas ele i ções par la-
men ta res)

Go ver no: Co a li zão de cen tro-es quer da (Par ti do
So ci al De mo crá ti co, Par ti do So ci a lis ta, Ali an ça De-
mo crá ti ca, Par ti do Agrá rio, Parti do da Uni da de Na ci o-
nal e União pe los Di re i tos Hu ma nos)

Pri me i ro-Mi nis tro: Ilir Meta (Par ti do So ci al De -
mo crá ti co)

Da dos Ge ra is
Po pu la ção: 3,4 mi lhões (1998)
Den si da de De mo grá fi ca: 118km2 (1998)
Cres ci men to De mo grá fi co: 0,9% 1 ano (1998)
For ça de Tra ba lho: 1,8 mi lhão (1998)
Expec ta ti va de Vida: 69 anos (Ho mens) –75

anos (Mu lhe res)
Mor ta li da de Infan til: 49/1000 hab
Taxa de Alfa be ti za ção: 60% (1998)
Área: 28.750Km2
Mo e da: Lek (taxa de câm bio mé dia em 1999 –

140 Leks / US$1)
PIB: US$2,9 bi lhões (1998)
Cres ci men to do PIB: 8% (1999)
Dí vi da Exter na: US$870 mi lhões (1998)
Taxa de in fla ção:  2% (1999)
Ren da per ca pi ta: US$876 (1998)
Dé fi cit em con ta cor ren te: – 4,5% do PIB

(1999)
Re ser vas es tran ge i ras:  US$383 mi lhões (se -

tem bro-1999)
Expor ta ções To ta is: US$242 mi lhões (1999)
Impor ta ções To ta is: US$925 mi lhões (1999)
Prin ci pa is pro du tos de ex por ta ção (1998):

ali men tos, be bi das, ta ba co, pro du tos têx te is, sa pa tos

Prin ci pa is pro du tos de im por ta ção (1998):
pro du tos ali men tí ci os, pro du tos me ta lúr gi cos, pro du-
tos quí mi cos, má qui nas di ver sas

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

Men sa gem nº 141, de 2002 (nº 351/2002, na ori -
gem), de 8 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 9, de 2002, que dis põe
so bre in fra ções pe na is de re per cus são in te res ta du al
ou in ter na ci o nal que exi gem re pres são uni for me,
para os fins do dis pos to no in ci so I do § 1º do art. 144
da Cons ti tu i ção, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.446, de 8 de maio de 2002.

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PS-GSE/260/02

Bra sí lia, 9 de maio de 2002

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Wil son
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, a fim de le var ao

co nhe ci men to do Se na do Fe de ral, que foi apro va do o
Pro je to de Lei de Con ver são nº 11, de 2002, da Câ -
ma ra dos De pu ta dos (PLV nº 14, de 2002, nes sa
Casa), o qual “Dis põe so bre a re pac tu a ção e o alon -
ga men to de di vi das ori un das de ope ra ções de cré di to
ru ral con tra ta das, sob a égi de do Pro gra ma Espe ci al
de Cré di to para a Re for ma Agrá ria – PROCERA, do
Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra
Fa mi li ar – PRONAF, ou de ou tras fon tes de re cur sos,
por agri cul to res fa mi li a res, mini e pe que nos agri cul to-
res, suas as so ci a ções e co o pe ra ti vas, e dá ou tras
pro vi dên ci as”, com as se guin tes al te ra ções:

Apro va dos:
∗ a Emen da sa ne a do ra ofe re ci da pelo Re la tor da Co-

mis são Mis ta na Câ ma ra dos De pu ta dos ao art. 14 do 
Pro je to de Lei de Con ver são nº 14, de 2002, do Se -
na do Fe de ral;

∗ os dis po si ti vos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 14,
de 2002, do Se na do Fe de ral, cons tan tes dos itens 1 a 
12, do pa re cer do Re la tor da Co mis são Mis ta na Câ -
ma ra dos De pu ta dos , com pa re cer pela apro va ção;

as Emen das de Re da ção, cons tan tes dos itens 1 a 5
do pa re cer do Re la tor da Co mis são Mis ta na Câ ma ra
dos De pu ta dos.
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Re je i ta dos:

∗ os dis po si ti vos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 14,
de 2002, do Se na do Fe de ral, cons tan tes dos itens 1
a 4 do pa re cer do Re la tor da Co mis são Mis ta na
Câ ma ra dos De pu ta dos, com pa re cer con trá rio.

Su pri mi do:

∗ o § 5º do art. 8º do Pro je to de Lei de Con ver são nº 14,
de 2002, do Se na do Fe de ral, ob je to do Des ta que
de Ban ca da do Blo co PSB/PCdoB, na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Na opor tu ni da de, in for mo a Vos sa Exce lên cia
que a re fe ri da pro po si ção foi, nes ta data, en vi a da à
san ção.

Enca mi nho, em ane xo, o pro ces sa do da re fe ri da
Me di da Pro vi só ria e có pia dos au tó gra fos da ma té ria
apro va da nes ta Casa.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Se ve ri no Ca val-
can ti, Pri me i ro-Se cre tá rio.

TEXTO ENVIADO À SEÇÃO PELA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dis põe so bre a re pac tu a ção  e o
alon ga men to de dí vi das ori un das de ope -
ra ções de cré di to ru ral con tra ta da, sob a
égi de do Pro gra ma Espe ci al de Cré di to
para a Re for ma Agrá ria – PROCERA, do
Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, ou de ou -
tras fon tes de re cur sos, por agri cul to res
fa mi li a res, mini e pe que nos agri cul to res,
suas as so ci a ções e co o pe ra ti vas, e dá o
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za da a re pac tu a ção e o alon -

ga men to de dí vi das ori un das de ope ra ções de cré di to
ru ral con tra ta das ao abri go do Pro gra ma Espe ci al de
Cré di to para a Re for ma Agrá ria – PROCERA, cu jos
mu tuá ri os es te jam adim plen tes com suas obri ga ções
ou as re gu la ri zem até 31 de ou tu bro de 2002, ob ser-
va das as se guin tes con di ções:

I – re pac tu a ção, pelo pra zo de até quin ze anos,
to man do-se o sal do de ve dor atu a li za do pe los en car-
gos pac tu a dos para si tu a ção de nor ma li da de até a
data da re pac tu a ção, in cor po ran do-se os ju ros de
que tra ta o in ci so II, e cal cu lan do-se pres ta ções anu a-
is, igua is e su ces si vas, ven cen do a pri me i ra em 30 de
ju nho de 2003;

II – a par tir da data da re pac tu a ção, as ope ra-
ções fi ca rão su je i tas à taxa efe ti va de ju ros de um in -
te i ro e quin ze cen té si mos por cen to ao ano;

III – os mu tuá ri os fa rão jus, nas ope ra ções re -
pac tu a das, a bô nus de adim plên cia de se ten ta por
cen to so bre cada uma das par ce las, des de que o pa -
ga men to ocor ra até a data apra za da;

IV – os agen tes fi nan ce i ros dis po rão de pra zo
até 30 de no vem bro de 2002 para for ma li za ção do
ins tru men to da re pac tu a ção.

Art. 2º Os mu tuá ri os adim plen tes que não op ta-
rem pela re pac tu a ção fa rão jus ao bô nus de adim-
plên cia de que tra ta o in ci so III do art. 1º, no caso de
pa ga men to to tal de seus dé bi tos até 31 de ou tu bro de 
2002.

Art. 3º Os mu tuá ri os com pres ta ções ven ci dos a
par tir de 2001 po de rão ser be ne fi ciá ri os da re pac tu a-
ção nas con di ções des cri tas nos in ci sos do art. 1º.

Art. 4º Os mu tuá ri os com obri ga ções ven ci das
em anos an te ri o res a 2001 te rão duas al ter na ti vas
para en qua dra men to nas dis po si ções do art. 1º:

I –  pa ga men to de dez por cen to, no mí ni mo, do
so ma tó rio das pres ta ções in te gra is ven ci das, to ma-
das sem bô nus e sem en car gos adi ci o na is de ina dim-
ple men to, re pac tu an do-se o res tan te no sal do de ve-
dor;

II – pa ga men to das pres ta ções in te gra is ven ci-
das, to ma das sem en car gos adi ci o na is de ina dim ple-
men to e apli can do-se o bô nus de que tra ta o in ci so III
do art. 1º so bre no ven ta por cen to do mon tan te em
atra so.

Art. 5º Fica au to ri za da a in di vi du a li za ção das
ope ra ções co le ti vas ou gru pa is ao am pa ro do Pro ce-
ra, in clu si ve as re a li za das por as so ci a ções e co o pe ra-
ti vas, para pos si bi li tar o aten di men to a cada mu tuá rio
iso la da men te.

Pa rá gra fo úni co. Os mu tuá ri os in te gran tes de
con tra tos co le ti vos ou gru pa is, quan do op ta rem pela
ope ra ção in di vi du a li za da de que tra ta o ca put, po de-
rão va ler-se:

  I – da fa cul da de pre vis ta no art. lº, se es ti ve rem
adim plen tes com suas obri ga ções ven ci das em anos
an te ri o res a 2001;

II – de uma das al ter na ti vas cons tan tes do art.
4º, se es ti ve rem ina dim plen tes com suas obri ga ções
ven ci das em anos an te ri o res a 2001.

Art. 6º Os agen tes fi nan ce i ros da rão ini cio às pro -
vi dên ci as re la ti vas ao en ca mi nha men to dos con tra tos
para co bran ça de cré di tos e sua ins cri ção em Dí vi da Ati -
va da União, ob ser va da a le gis la ção em vi gor:
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I – em 1º de no vem bro de 2002, no caso dos mu -
tuá ri os com obri ga ções ven ci das em anos an te ri o res
a 2001 que não se va le rem de uma das al ter na ti vas
pre vis tas no art. 4º;

II – após cen to e oi ten ta dias do ven ci men to de
pres ta ção não paga.

Art. 7º Os agen tes fi nan ce i ros in for ma rão, até
30 de de zem bro de 2002, à Se cre ta ria de Agri cul tu ra
Fa mi li ar do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e à 
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal do Mi nis té rio da Fa -
zen da, os mon tan tes en vol vi dos nas re pac tu a ções e
nas li qui da ções de obri ga ções.

Art. 8º Fica au to ri za da a re ne go ci a ção de dí vi-
das ori un das de ope ra ções de cré di to ru ral de in ves ti-
men to con tra ta das por agri cul to res fa mi li a res, mini e
pe que nos pro du to res e de suas co o pe ra ti vas e as so-
ci a ções, com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de 
Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te ou 
equa li za dos pelo Te sou ro Na ci o nal, no va lor ori gi nal
men te fi nan ci a do de até R$15.000,00 (quin ze mil re a-
is), cu jos mu tuá ri os es te jam adim plen tes com suas
obri ga ções ou as re gu la ri zem se gun do as re gras con -
tra tu a is até 31 de ou tu bro de 2002, ob ser va das as se -
guin tes con di ções:

I – fi nan ci a men tos de in ves ti men to con ce di dos
até 31 de de zem bro de 1997, que não fo ram re ne go-
ci a dos com, base na Re so lu ção nº 2.765, de 10 de
agos to de 2000, do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e
na Lei nº 9.138, de 29 de no vem bro de 1995:

a) pra zo de ade são até 31 de ou tu bro de 2002;
b) re ba te no sal do de ve dor eqüi va len te a oito in -

te i ros e oito dé ci mos por cen to, na data da re ne go ci a-
ção;

c) bô nus de adim plên cia de trin ta por cen to so -
bre cada par ce la da dí vi da paga até a data do res pec-
ti vo ven ci men to;

d) apli ca ção da taxa efe ti va de ju ros de três por
cen to ao ano, a par tir da data da re ne go ci a ção;

e) ma nu ten ção do cro no grax na de pa ga men tos ;
f) no caso de fi nan ci a men tos com re cur sos dos

men ci o na dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, os mu tuá ri os
te rão que pa gar, para en qua dra men to nes te in ci so,
dez por cen to, no mí ni mo, do so ma tó rio das pres ta-
ções in te gra is ven ci das até 31 de mar ço de 2002, to -
ma das sem en car gos adi ci o na is de ina dim ple men to,
re pac tu an do-se o res tan te no sal do de ve dor de for ma
pro por ci o nal en tre as par ce las re ma nes cen tes;

II – fi nan ci a men tos de in ves ti men to con ce di dos
no pe río do de 2 de ja ne i ro de 1998 a 30 de ju nho de
2000, ao abri go do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci-

men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, ob ser va das
as se guin tes con di ções:

a) pra zo de ade são até 31 de ou tu bro de 2002;
b) re ba te de oito in te i ros e oito dé ci mos por cen -

to no sal do de ve dor exis ten te em 1º de ja ne i ro de
2002.

§ 1º No caso de ope ra ções re fe ren ci a das no
ca put for ma li za das por in ter mé dio de co o pe ra ti va
ou as so ci a ção de pro du to res, con si de rar-se-á
cada cé du la-fi lha ou ins tru men to de cré di to in di vi-
du al ori gi nal men te fir ma do por be ne fi ciá rio fi nal do 
a cré di to.

§ 2º Na hi pó te se de li qui da ção an te ci pa da e to tal
do sal do de ve dor das ope ra ções a que se re fe re o ca -
put até 31 de de zem bro de 2006, apli car-se-á bô nus
adi ci o nal de dez por cen to so bre o mon tan te de vi do.

§ 3º Para as ope ra ções con tra ta das ao am pa ro
do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul-
tu ra Fa mi li ar – PRONAF, de que tra ta o in ci so II des -
te ar ti go, as par ce las ven ci das e não pa gas se rão
pror ro ga das para os anos sub se qüen tes ao do ven-
ci men to da úl ti ma par ce la an te ri or men te pac tu a da.

§ 4º Para os mu tuá ri os com pro pri e da des si tu-
a das na re gião semi-ári da é dis pen sa do o pa ga-
men to ini ci al pre vis to nes te ar ti go para ade são aos
no vos me ca nis mos de re ne go ci a ção, pror ro gan-
do-se in te gral men te o sal do de ve dor das par ce las
ven ci das, nas con di ções es ta be le ci das nes ta Lei.

§ 5º A au to ri za ção de que tra ta este ar ti go
abran ge os fi nan ci a men tos con ce di dos com re cur-
sos pú bli cos apli ca dos em in fra-es tru tu ra de uso co -
mum e na aqui si ção de lo tes nos pe rí me tros pú bli-
cos de ir ri ga ção, con for me es ta be le ci do na Lei nº
6.662, de 25 de ju nho de 1979.

Art. 9º Fica au to ri za da, para os fi nan ci a men tos
con ce di dos a agri cul to res fa mi li a res que se jam las-
tre a dos por re cur sos de ou tras fon tes que não os
Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te,
Nor des te e Cen tro-Oes te, no caso de frus tra ção de
sa fra por fe nô me nos cli má ti cos em mu ni cí pi os de-
cre ta dos em si tu a ção de emer gên cia ou es ta do de
ca la mi da de pú bli ca, com re co nhe ci men to do Go ver-
no Fe de ral, a con ver são das ope ra ções para o âm-
bi to do Fun do Cons ti tu ci o nal res pec ti vo, man ten-
do-se in te gral men te as con di ções fi nan ce i ras do
PRONAF, com ab sor ção dos res pec ti vos ônus pelo
Fun do Cons ti tu ci o nal.

Art. 10. Fica o Mi nis té rio do De sen vol vi men to
Agrá rio en car re ga do das pro vi dên ci as le ga is e ad mi-
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nis tra ti vas ne ces sá ri as à no me a ção de li qui dan te
para con du zir os tra ba lhos de en cer ra men to das ati -
vi da des do Fun do Con tá bil do Pro ce ra.

Pa rá gra fo úni co. Fica a Se cre ta ria Fe de ral de
Con tro le in cum bi da de cer ti fi car os va lo res dos ati vos
e pas si vos do Fun do Con tá bil do Pro ce ra.

Art. 11. Fi cam os ges to res dos Fun dos Cons ti-
tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te au to ri za dos a con ce der bô nus de
adim plên cia so bre cada par ce la da dí vi da paga até
o ven ci men to, nas pro por ções e con di ções a se guir
ex pli ci ta das, no caso de ope ra ções de cré di to ao se -
tor ru ral ao am pa ro de re cur sos des ses Fun dos, cu -
jos mu tuá ri os es te jam adim plen tes com suas obri ga-
ções ou as re gu la ri zem até 31 de ou tu bro de 2002:

I – ope ra ções de va lor ori gi nal men te fi nan ci a do
de até R$200.000,00 (du zen tos mil re a is):

a) dí vi das con tra í das até 31 de de zem bro de
1994: trin ta e cin co por cen to;

b) dí vi das con tra í das no ano de 1995: vin te e
cin co por cen to;

c) dí vi das con tra í das no ano de 1996: de ze no-
ve por cen to;

d) dí vi das con tra í das no ano de 1997: de zes-
se te por cen to;

e) dí vi das con tra í das no ano de 1998: ca tor ze
por cen to;

II – ope ra ções de va lor ori gi nal men te fi nan ci a-
do aci ma de R$ 200.000,00 (du zen tos mil re a is):

a) para a fra ção de cada par ce la que cor res-
pon da ao cré di to ori gi nal de R$200.000,00 (du zen-
tos mil re a is) apli ca-se o dis pos to nas alí ne as do in-
ci so I;

b) para a fra ção da par ce la que diz res pe i to ao 
cré di to ori gi nal ex ce den te ao li mi te de R$200.000,00 
(du zen tos mil re a is) são man ti dos os en car gos fi-
nan ce i ros pac tu a dos sem apli ca ção do bô nus aqui
es ta be le ci do;

III – para apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go
con si de rar-se-á o so ma tó rio das ope ra ções exis ten-
tes em nome do mes mo emi ten te do ins tru men to de 
cré di to, iden ti fi ca do pelo res pec ti vo Ca das tro de
Pes soa Fí si ca – CPF ou Ca das tro Na ci o nal da Pes -
soa Ju rí di ca – cNPJ.

Art. 12. O art. 3º da Lei nº 10.177, de 12 de
ja ne i ro de 2001, pas sa a vi go rar com as se guin-
tes al te ra ções:

”Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 3º Fica es ta be le ci do o pra zo até 31 de 

ou tu bro de 2002 para o en cer ra men to das re -
ne go ci a ções, pror ro ga ções e com po si ções de
dí vi das am pa ra das em re cur sos dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, in clu si ve sob a for ma al ter na-
ti va de que tra ta o art. 4º des ta Lei.

...................................................(NR)

Art. 13. O im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro das
me di das ado ta das de acor do com esta Lei será su-
por ta do pe las dis po ni bi li da des es ta be le ci das no
Orça men to-Ge ral da União para o Mi nis té rio do De -
sen vol vi men to Agrá rio, para o Mi nis té rio da Agri cul-
tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, para o Mi nis té rio da 
Inte gra ção Na ci o nal, para as Ope ra ções Ofi ci a is de
Cré di to, ou para os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi-
nan ci a men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te,
nos res pec ti vos exer cí ci os de 2002 a 2004, con for-
me a na tu re za da me di da.

Art. 14. Para efe i to do dis pos to no art. 1º, in ci so I, 
alí nea a, da Lei nº 10.177, de 12 de ja ne i ro de 2001,
são con si de ra dos com po nen tes dos en car gos fi nan-
ce i ros os re ba tes e os bô nus por adim ple men to que
fo rem apli ca dos aos fi nan ci a men tos con ce di dos aos
be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men-
to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – PRONAF, con so an te re so-
lu ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, ca ben do o
ônus des ses be ne fí ci os ao res pec ti vo Fun do Cons ti-
tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te ou
Cen tro-Oes te.

Art. 15. O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal es ta be-
le ce rá as con di ções nor ma ti vas que se fi ze rem ne-
ces sá ri as ao cum pri men to das dis po siç 5es cons tan-
tes dos ar ti gos an te ri o res des ta Lei.

Art. 16. O § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de
ou tu bro de 1993, al te ra do pela Lei nº 10.203, de 22 de 
fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

”Art. 9º ................................................
§ 1º O Po der Exe cu ti vo po de rá ele var o

re fe ri do per cen tu al até o li mi te de vin te e cin -
co por cen to ou re du zi-lo a vin te por cen to.

.....................................................”(NR)
Art. 17. São con va li da dos os atos pra ti ca dos

com base na Me di da Pro vi só ria nº 24, de 23 de ja ne i-
ro de 2002.

Art. 18. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Ca ma ra dos De pu ta dos,  9 de maio de 2002. –
Aé cio Ne ves.
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PARECERES

PARECER Nº 346, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de
2002 (nº 1.393, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor-
ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral
Anhan güe ra para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Vár zea Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 745, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 5 de ju lho de 2001, 
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral Anhan -
güe ra para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Vár zea Pa u lis ta, Esta do de São
Pa u lo.

Nos ter mos do § 1º do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre-
to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a

re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de
de zem bro de 1996, a ou tor ga será con ce di da me di-
an te au to ri za ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca e for ma li za da sob a for ma de con vê nio, após a
apro va ção do Con gres so Na ci o nal, con for me dis-
pos to no § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral
Anhan güe ra (cf. fls. 77/78):

• Di re tor Pre si den te – Mar co Antô nio Orlan do
• Di re tor Vice-Pre si den te – Antô nio Car los de

Cas tro Si que i ra
• Di re tor Se cre tá rio – Aris tó te les Ci ri no Maz zo la
• Di re tor Adm. e Fi nan ce i ro – Má rio Pe trin

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 de con ces são, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe -
cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o-
na-se ao cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que-
las ob ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis-
sões para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e
te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de-
pen de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di-
fu são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se-
na do Fe de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for -
ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de
ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis são
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e 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
Te le 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 le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 16, de 2002.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor
– Pa u lo Har tung – Antô nio Car los Jú ni or – Mo re i-
ra Men des –Ju vên cio da Fon se ca – Be ní cio Sam -
pa io –Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Arlin do
Por to – Lú dio Co e lho – Ma gui to Vi le la – Edu ar do
Su plicy, (abs ten ção) – Ca sil do Mal da ner – Ge ral-
do Can di do, (abs ten ção) – Jo nas Pi nhe i ro – Edu-
ar do Si que i ra Cam pos.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca-

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti-
va não de pen de rá da Pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu-
bro de l963, e mo di fi ca do por dis po si-
ções pos te ri o res.

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

PARECER Nº 347, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 18, de
2002 (nº 1.443, de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que “apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Can ta res de Sa lo-
mão, 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 Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Re la tor ad hoc: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 992, de
2001, 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 § lº do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 385, de 12 de ju lho
de 2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Can ta-
res de Sa lo mão para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cu i a bá, Esta -
do de Mato Gros so.

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

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

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Mag no Mal ta, 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 à di re ção da Fun da ção Can ta res
de Sa lo mão (cf. fls 291/292):
• Di re tor Pre si den te – Cris ti a no Alves de Oli ve i ra
• Di re tor Vice-Pre si den te – Oscar da Sil va
• Pri me i ro Di re tor Se cre tá rio – Hé lio José da Sil va
• Se gun do Di re tor Se cre tá rio – Antô nio Gre gó rio de
Alme i da
• Di re tor Fi nan ce i ro – Luiz Car los da Cos ta Me lho rem
• Di re tor Adjun to Fi nan ce i ro – Se bas tião Va lé rio da
Con ce i ção.

II – Aná li se

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

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e 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 Te le 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 cão 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 18, de 2002.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor ad
hoc – Antô nio Car los  Jú ni or – Mo re i ra Men des –
Ju vên cio da Fon se ca – Be ní cio Sam pa io – Ger son
Ca ma ta – José Jor ge – Arlin do Por to – Lú dio Co e-
lho – Ro meu Tuma – Ma gui to Vi le la – Ge ral do
Althoff – Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Su plicy
(abs ten ção).
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117,  DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795,
 DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

....................................................................................
Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca-

rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca ti-
va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to no
ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.108, 
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

PARECER Nº 348, DE 2002

Da co mis são de edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de
2002 (nº 975/2001 na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que au to ri za a as -
so ci a ção de ra di o di fu são co mu ni tá ria de
San ta Ma ria de Je ti bá-ES a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de San ta Ma ria de Je ti bá, es ta do do
Espí ri to San to.

Re la tor: Pa u lo Har tung

Re la tó rio:

Vem a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 34, de 2002 (nº 975/2001 na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que “Apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de San ta
Ma ria de Je ti bá-ES a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Ma ria de Je ti-
bá-ES”.

O Pro je to é ori gi ná rio da Men sa gem Pre si den-
ci al nº 1.670, de 2000, item 7, que sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 520,
de 25 de agos to de 2000, do Mi nis tro de Esta do das 
Co mu ni ca ções, que au to ri za a Asso ci a ção de Ra di-
o di fu são Co mu ni tá ria de San ta Ma ria de Je ti bá-ES 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 ex clu si vi da de, na ci da de de 
San ta Ma ria de Je ti bá, es ta do do Espí ri to San to.

A Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro ao Pre si-
den te da Re pú bli ca, in ser ta nos au tos, in for ma a
ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
con for me se ex trai do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53660.000107/99. Ou tros sim, a aná li se téc ni ca da
Con sul to ria Le gis la ti va da Casa – fls. 212 – con-
subs tan ci a da na Nota Téc ni ca nº 321, de 2002, da
la vra do dou to Con sul tor Ru bem Mar tins Amo re se, é 
ex pres sa ao afir mar:

“A do cu men ta ção exa mi na da 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, de-
mons tran do que a en ti da de Asso ci a ção de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de San ta Ma ria
de Je ti bá- ES aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga
da au to ri za ção, nos ter mos da re so lu ção su -
pra ci ta da.

Para Cons tar, no me ia-se sua di re ção
(cf. fl. 38), a sa ber:

• Pre si den te – Ge ral do Ber ger
• Vice-Pre si den te – Wan der ley Stuhr
• 1º Se cre tá rio – Ever dan Ber ger
• 2º Se cre tá rio – Jair Ber ga mas chi
• 1º Te sou re i ro – Emil son Vi e i ra da Sil va
• 2º Te sou re i ro – Má rio Ja cob
• Di re tor de Ope ra ções – Edson Ber ger
• Vice-Di re tor de Ope ra ções – Wal dir Co ro na
• Vice-Di re tor Cul tu ral e Com. So ci al – No ber to Holz
• Vice-Di re tor de Pa tri mô nio – Hi lá rio Ro ep ke”

É o Re la tó rio.

Voto

O 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 a exe cu ção de ser vi-
ços de ra di o di fu são, ema na dos do Po der Exe cu ti vo,
atu al men te por meio de Por ta ria do Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção, 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 na Re so lu-
ção do Se na do Fe de ral nº 39, de 1992.

O co te jo da que la nor ma com os do cu men tos
que ins tru em o fe i to evi den cia o cum pri men to das
for ma li da des le ga is, ca rac te ri zan do o aten di men to
pela Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de
San ta Ma ria de Je ti bá-ES de to dos os re qui si tos téc -
ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da au to ri-
za ção, ra zão pela qual vo ta mos pela apro va ção do
De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 2002.

Sala das Co mis sões, 7 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te  – Pa u lo Har tung, Re la-
tor  – Jo nas Pi nhe iro – Antô nio Car los Jú ni or –
Mo re i ra Men des – Ju vên cio da Fon se ca – Be ní cio
Sam pa io – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Arlin do
Por to – Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma – Ma gui to
Vi le la – Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Su plicy –
Ge ral do Cân di do.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 349, DE 2002 

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 43, de
2002 (nº 959, de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são ou tor ga da à Fun da ção Espí ri-
ta André Luiz 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 Gu a ru lhos, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I  – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo no 43, de 2002 (nº 959, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são ou tor ga da à Fun da ção Espí -
ri ta André Luiz 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 Gu a ru lhos, Esta -
do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al no 817, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 28 de
abril de 2000 que re no va a con ces são para a ex plo ra-
ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o § 3º 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 à di re ção da Fun da ção Espí ri ta
André Luiz (cf. fl. 140):

• Di re tor Pre si den te –  José Anto nio Lom bar do
• Di re tor Vice-Pre si den te –  Eu rí pi des R. dos Reis
• Di re tor Te sou re i ro –  Ma no el Gon çal ves Bo lo nha
• Di re to ra Se cre tá ria – Sil va na Apa re ci da Mo re i ra
Scar pi no

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

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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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O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 43, de 2002, 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 Fun da ção Espí ri ta André Luiz 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.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela Apro va ção da
re no va ção da con ces são, 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, 7 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Pa-
u lo Har tung – Antô nio  Car los Ju ni or – Mo re i ra
Men des – Ju vên cio da Fon se ca –  Be ní cio  Sam pa-
io – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Arlin do Por to – 
Lú dio Co e lho – Ma gui to Vi le la – Edu ar do Su plicy
(abs ten ção) – Ca sil do  Mal da ner – Ge ral do Cân di-
do (abs ten ção). – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo -
nas Pi nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 350, DE 2002

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 2002 
(nº 968/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que pro va o ato que ou tor ga per mis são à 
Fun da ção Eni val do dos Anjos 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 Bar ra de
São Fran cis co, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Pa u lo Har tung

Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 44, de 2002 (nº 968/2001 na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que “Apro va o ato que ou tor ga per mis-
são à Fun da ção Eni val do dos Anjos 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 Bar ra de São Fran cis co, Esta do do
Espí ri to San to”.

Ori gi ná rio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.447,
de 2000, item 7, que sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te da Por ta ria nº 586, de 26 de se tem bro
de 2000, do Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
que ou tor ga per mis são à Fun da ção Eni val do dos
Anjos para exe cu tar, sem ex clu si vi da de, pelo pra zo
de dez anos, ser vi ço de ra di o di fu são 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 Bar ra de São Fran cis co, Esta do do Espí ri to
San to.

A Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro ao Pre si-
den te da Re pú bli ca, in ser ta nos au tos, in for ma a re -
gu la ri da de da ins tru ção con for me a le gis la ção que re -
gu la a es pé cie. Ou tros sim, a aná li se téc ni ca da Con -
sul to ria Le gis la ti va da Casa – fls. 83 – con subs tan ci a-
da na Nota Téc ni ca no 334, de 2002, da la vra do dou -
to Con sul tor Ru bem Mar tins Amo re se, é ex pres sa ao
afir mar:
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“A do cu men ta ção exa mi na da 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, de mons-
tran do que a en ti da de Fun da ção Eni val do dos 
Anjos 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, nos ter mos da Re so lu ção su pra ci ta da.

Para Cons tar, no me ia-se sua di re ção (cf. fls.
62), a sa ber:
• Di re tor Pre si den te – Cre mil da Alves dos Anjos
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Gi u li a no Con -
ra do Ma tos dos Anjos
• Di re tor de Se cre ta ria – Ri van na Re in bo so Ma tos
Igle si as”

Ë o Re la tó rio.

Voto

O 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 a exe cu ção de ser vi-
ços de ra di o di fu são, ema na dos do Po der Exe cu ti vo,
atu al men te por meio de Por ta ria do Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção, 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 na Re so lu ção do
Se na do Fe de ral nº 39, de 1992.

O co te jo da que la nor ma com os do cu men tos
que ins tru em o fe i to evi den cia o cum pri men to das for -
ma li da des le ga is, ca rac te ri zan do o aten di men to pela
Fun da ção Eni val do dos Anjos de to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se a ou tor ga da per -
mis são, ra zão pela qual vo ta mos pela apro va ção do
De cre to Le gis la ti vo no 44, de 2002.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la tor –
Jo nas Pi nhe i ro – Antô nio Car los Jú ni or – Mo re i ra
Men des – Ju vên cio da Fon se ca – Be ní cio Sam pa-
io – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Arlin do Por to – 
Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma – Ma gui to Vi le la –
Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Su plicy (abs ten ção) –
Ge ral do Cân di do (abs ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 351, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 52, de
2002 (nº 1.110, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se
Pe. Eu gê nio Cis má zia a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ibi cuí, Esta do da Ba hia.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 52, de 2002 (nº 1.110, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se Pe. Eu gê nio
Cis má zia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ibi cuí, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.438,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
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gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 430,
de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o § 3º 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 à di re ção da Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Ibi cu i en se Pe. Eu gê nio Cis má-
zia (cf. fl. 18):

• Pre si den te – Car los Ro ber to San tos
• Vice Pre si den te – Lí gia Ma ria Be ní cio dos San tos
• Te sou re i ra – Eu ni ce do Nas ci men to Ma tos
• Se cre tá ria – Ma ri nal va Me i ra Gal vão

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 52, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i-
en se Pe. Eu gê nio Cis má zia 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, 7 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni or, Re -
la tor – Jo nas Pi nhe i ro – Ca sil do Mal da ner – Mo re i-
ra Men des – Ju vên cio da Fon se ca – Be ní cio Sam -
pa io – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Arlin do Por -
to – Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma – Ma gui to Vi le la
– Ge ral do Althoff – Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
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PARECER Nº 352, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 67, de
2002 (nº 1.565, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que “Apro va o ato que ou-
tor ga per mis são à Fun da ção Edu ca ti va
Fa ri as, 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 Hi dro lân dia, Esta do do Ce a rá”.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.026,
de 2001, 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 art. 223, § 1º do da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 384, de 12 
de ju lho de 2001, que ou tor ga per mis são à Fun da-
ção Edu ca ti va Fa ri as para exe cu tar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Hi dro-
lân dia, Esta do do Ce a rá.

Nos ter mos do art. 16, § 10, 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 art. 223,
§ 3º da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá-
vel de seu re la tor, De pu ta do Pa u lo Ma ri nho, 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 à di re ção da Fun da ção Edu ca ti va
Fa ri as (cf. fls. 117/118):

• Di re tor Pre si den te – Jo vi na Ma ria Ma ga lhães Bas -
tos
• Di re tor Vice-Pre si den te – Ma ria Mar tins Fer re i ra de 
Mes qui ta
• Pri me i ro Te sou re i ro – Re gi na Ma u ra Fer re i ra de
Mes qui ta
• Se gun do Te sou re i ro – Lu ci lân dia Mes qui ta Cos ta
• Pri me i ro Se cre tá rio – Edson Pe re i ra de Sou sa
• Se gun da Se cre tá ria – Ma ria do So cor ro Sam pa io
Alves

II – Aná li se

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

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor-
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen-
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e 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  4.1l7, de 27 de agos to de
1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le 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 67, de 2002.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Ju ni or, Re -
la tor Ad Hoc – Jo nas Pi nhe i ro – Edu ar do Su plicy,
(Absten ção) – Mo re i ra Men des – Ju vên cio da Fon -
se ca – Be ní cio Sam pa io – Ger son Ca ma ta – José
Jor ge – Arlin do Por to – Lú dio Co e lho – Ro meu
Tuma – Ma gui to Vi le la – Ca sil do Mal da ner – Wal -
deck Orné las.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.
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§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

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

PARECER Nº 353, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 90, de
2002 (nº 1.122, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor-
ga per mis são à Rá dio Be be dou ro 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 Pas sos Maia, Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

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 90, de 2002 (nº 1.122, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Be be dou ro 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 Pas sos Maia, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.607,
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
594, de 4 de ou tu bro de 2000 que ou tor ga per mis-
são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so-
no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o §
3º 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.

E a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em-
pre en di men to Rá dio Be be dou ro FM Ltda., (cf. fl. 10):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
•Plí nio Antô nio Bol so ni 20.000
•Osmar Bres ci a ni 20.000
•Nel si Ca vi chi o li 20.000
•De niz Pa niz zi 20.000

•Antô nio Abí lio Man to va ni 20.000
To tal de Co tas 100.000

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

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 90, de 2002, 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 Be be dou ro FM
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, 7 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re-
la tor – Jo nas Pi nhe i ro –Antô nio Car los Jú ni or –
Mo re i ra Men des – Ju vên cio da Fon se ca – Be ní-
cio Sam pa io – Ger son Ca ma ta – José Jor ge –
Arlin do Por to – Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma
–Ma gui to Vi le la – Ge ral do Althoff – Edu ar do Su-
plicy, (abs ten ção).
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 354, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 92, de
2002 (nº 1.150, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que “apro va o ato que ou tor-
ga per mis são à Ra di o di fu são Novo Mato
Gros so 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 De ni se, Esta do de
Mato Gros so”.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

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 92, de 2002 (nº 1.150, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Ra di o di fu são Novo Mato
Gros so 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 De ni se,
Esta do de Mato Gros so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
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 605,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 3º 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 à com po si ção aci o ná ria do em pre en-
di men to Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda. (cf. fl. 4):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Iza i as José Ro ber to                          10.000
• José Anto nio Leéis                         10.000
To tal de Co tas                         20.000

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

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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 92, de 2002, 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 Ra di o di fu são Novo
Mato Gros so 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, 7 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor –
Pa u lo Har tung – Antô nio Car los Jú ni or – Mo re i ra
Men des – Ju vên cio da Fon se ca – Be ní cio Sam pa-
io – Ger son Ca ma ta – José Jor ge – Arlin do Por to – 
Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma – Ma gui to Vi le la –
Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Su plicy (abs ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V

Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 355, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 93, de
2002 (nº 1.158, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor-
ga con ces são à Rá dio Itaí de Rio Cla ro
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

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 93, de 2002 (nº 1.158, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda. 
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ron do nó po lis, Esta do de
Mato Gros so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.504,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 11 de
ou tu bro de 2000 que ou tor ga con ces são para a ex plo-
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o § 3º do art. 223, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda. (cf. fl. 5):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Adão de Mou ra Bor ges                                 50
• José Ri nal do da Sil va                                 50
To tal de Co tas                                100

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do José Egydio.
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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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 da à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 93, de 2002, 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 Itaí de Rio Cla ro
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. –, Ri car-
do San tos Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro Re la tor,  –
Pa u lo Har tung – Antô nio Car los Jú ni or – Mo re i ra
Men des – Ju vên cio da Fon se ca – Be ní cio Sam pa-
io – Ger son Ca ma ta _ José Jor ge – Arlin do Por to – 
Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma – Ma gui to Vi le la –
Ca sil do Mal da ner – Edu ar do Su plicy (abs ten ção).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 356, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 146, de 2001
nº 1.164/99, na casa de ori gem) que De-
no mi na Ae ro por to de Por to Ve lho/Go ver-
na dor Jor ge Te i xe i ra de Oli ve i ra o Ae ro-
por to de Por to Ve lho, Esta do de Ron dô-
nia.

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

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Edu ca ção, para exa -
me, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 146, de 2001,
apre sen ta do pelo De pu ta do Sér gio Car va lho e apro -
va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos após ma ni fes ta ção
fa vo rá vel de três Co mis sões da que la Casa.

Des ti na-se o pro je to a ho me na ge ar a fi gu ra do
ex-go ver na dor de Ron dô nia, Jor ge Te i xe i ra de Oli ve i ra,
cujo nome se ria acres ci do à atu al de no mi na ção do Ae -
ro por to de Por to Ve lho, ca pi tal do Esta do de Ron dô nia.

Ao jus ti fi car a pro po si ção, o au tor des ta ca o tra -
ba lho de sen vol vi do por Jor ge Te i xe i ra, como go ver na-
dor do Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia no pe río do de
1979 a 1981, e, a par tir daí, como go ver na dor do en -
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tão re cém-cri a do Esta do de Ron dô nia, até 1985. Afir -
ma a jus ti fi ca ção que, como go ver na dor do Ter ri tó rio,
o ho me na ge a do “deu o res pal do ne ces sá rio para o
pro je to po lí ti co de eman ci pa ção do Esta do” e que “tão 
en vol vi do es ta va com os des ti nos do novo Ente que
in dis pen sá vel fez-se sua pre sen ça no co man do da
Admi nis tra ção Esta du al”.

À Co mis são de Edu ca ção com pe te exa mi nas a
pro po si ção quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de,
re gi men ta li da de e téc ni co le gis la ti va, além de pro nun-
ci ar-se so bre o mé ri to da ini ci a ti va.

A pro po si ção não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

II – Aná li se

O pro je to em ca u sa en con tra am pa ro cons ti tu ci-
o nal no art. 22, XI, que in clui os trans por tes na re ser-
va de com pe tên cia le gis la ti va da União. So bre ma té ri-
as des sa na tu re za, cabe ao Con gres so Na ci o nal dis -
por (art. 48, ca put) e a qual quer de seus mem bros a
ini ci a ti va para a pro po si ção de leis (art. 61, ca put).

A pro po si ção re ve la, ain da, ob ser vân cia aos cri -
té ri os que dis ci pli nam a atri bu i ção de de sig na ção a
ae ro por tos e ou tros com po nen tes do Sis te ma Na ci o-
nal de Trans por tes e, de modo ge ral, aos bens pú bli-
cos de pro pri e da de da União, con for me dis pos to nas
se guin tes leis:

– Lei nº 1.909, de 21 de ju lho de 1953: os ae ro-
por tos, como re gra ge ral, te rão a de no mi na ção das
pró pri as ci da des onde se lo ca li zem, mas po de rão,
me di an te lei es pe ci al, ser de sig na dos pelo nome de
“bra si le i ro que te nha pres ta do re le van te ser vi ço à ca -
u sa da Avi a ção, ou de um fato his tó ri co na ci o nal”;

– Lei nº 6.682, de 27 de agos to de 1979: os ter mi-
na is, vi a du tos ou tre chos de vias in te gran tes do Sis te ma
Na ci o nal de Trans por te po de rão, me di an te lei es pe ci al,
re ce ber de sig na ção su ple ti va àque la de ca rá ter ofi ci al,
es ta be le ci da no Pla no Na ci o nal de Vi a ção, sen do ad-
mis sí ve is, para esse fim, de sig na ções de fa tos his tó ri-
cos ou no mes de pes so as fa le ci das com re le van tes ser -
vi ços pres ta dos à na ção ou à hu ma ni da de;

– Lei nº 6.454, de 24 de ou tu bro de 1977: é ve -
da do “atri bu ir nome de pes soa viva a bem pú bli co, de
qual quer na tu re za, per ten cen te à União ou às pes so-
as ju rí di cas da Admi nis tra ção in di re ta”.

No mé ri to, a bi o gra fia do ho me na ge a do jus ti fi ca a
ho me na gem pro pos ta no PLC nº 146, de 2001. Tan to
as sim, que ma té ria idên ti ca é ob je to de pro po si ção que
tra mi ta pa ra le la men te a esta no Con gres so Na ci o nal.

Tra ta-se do Pro je to de Lei Se na do nº 74, de
2000, de au to ria des te re la tor, já apro va do no Se na do
en vi a do à Câ ma ra dos De pu ta dos para apre ci a ção.

Fi gu ra de es pe ci al des ta que na his tó ria de Ron -
dô nia, a vida pú bli ca do Co ro nel Jor ge Te i xe i ra li-
gou-se de fi ni ti va men te à do Ter ri tó rio Fe de ral que aju -
da ria a trans for mar em novo Esta do da fe de ra ção.
Para essa mu dan ça – que cons ti tu ía, à épo ca, a gran -
de as pi ra ção do povo de Ron dô nia – con tri bu í ram de -
ci si va men te as con quis tas do en tão go ver na dor do
Ter ri tó rio de Ron dô nia na luta em prol do de sen vol vi-
men to da re gião.

Com efe i to, a cri a ção e a con so li da ção do novo
es ta do mu i to de vem ao di na mis mo, à ini ci a ti va e à ex -
tra or di ná ria ca pa ci da de de tra ba lho de Jor ge Te i xe i ra.
Como pri me i ro go ver na dor do es ta do, pro vi den ci ou a
mon ta gem do apa ra to ins ti tu ci o nal que iria per mi tir o
fun ci o na men to do re cém-cri a do mem bro da Fe de ra-
ção, com des ta que para a ins ta la ção do Tri bu nal de
Jus ti ça e da Assem bléia Cons ti tu in te e para a cri a ção
do Ban co do Esta do de Ron dô nia.

Jor ge Te i xe i ra foi tam bém res pon sá vel por
obras de gran de po der es tru tu ra dor e de sus ten ta ção
ao de sen vol vi men to do es ta do. Nes se con tex to, me -
re ce es pe ci al re fe rên cia a im plan ta ção de im por tan-
tes usi nas hi dre lé tri cas e ter me lé tri ca, da Com pa nhia
de Mi ne ra ção de Ron dô nia e do Pólo No ro es te, in clu-
in do os pro je tos de co lo ni za ção e a pa vi men ta ção da
ro do via BR – 364, que pos si bi li tou a li ga ção Cu i a-
bá-Por to Ve lho.

Não por aca so, o ter mi nal ae ro por tuá rio ao qual
se pre ten de atri bu ir o nome de Jor ge Te i xe i ra de Oli -
ve i ra teve ori gem no an ti go “Han gar do Go ver no”, cu -
jas ins ta la ções ele pró prio ina u gu rou quan do go ver-
na dor de Ron dô nia.

Re gis tre-se que a pro po si ção não apre sen ta qua -
is quer in con ve ni en te do pon to de vis ta eco nô mi co, nem
ofe re ce ris cos à se gu ran ça da na ve ga ção aé rea, já que
man tém, den tro da nova, a atu al de no mi na ção do ae ro-
por to, in di ca ti va de sua lo ca li za ção ge o grá fi ca.

De res to, ob ser va-se que, além de me ri tó ria,
cons ti tu ci o nal e ju rí di ca, a pro po si ção não con tém
ofen sa re gi men tal e está ela bo ra da em con for mi da de
com a boa téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela Apro va ção do PLC nº
146, de 2001.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002,  – Ri car-
do San tos Pre si den te  –  Mo re i ra Men des, Re la tor  –
Jo nas Pi nhe i ro  –  Antô nio Car los Jú ni or  –  Pa u lo
Har tung  –  Ju vên cio da Fon se ca  –  Be ní cio Sam -
pa io  –  Ger son Ca ma ta  –  José Jor ge  –  Arlin do
Por to  –  Lú dio Co e lho  –  Ro meu Tuma  –  Ma gui to
Vi le la  –  Ca sil do Mal da ner  –  Edu ar do Su plicy  – 
Ge ral do Cân di do.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 1.909, DE 21 DE JULHO DE 1953

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

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

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci-
o nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 6.454 DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dis põe so bre a de no mi na ção de lo-
gra dou ros, obras ser vi ços e mo nu men-
tos pú bli cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 357, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 2, de 2002 (nº 2.372/2000, na
Casa de ori gem, que acres cen ta dis po si ti-
vos ao Có di go de Pro ces so Ci vil, no ca pí-
tu lo re la ti vo aos pro ce di men tos ca u te la res
es pe cí fi cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i re.

I – Re la tó rio

A pro pos ta que ora se exa mi na tra duz-se em
pos si bi li tar afas ta men to tem po rá rio de um dos côn ju-
ges ou com pa nhe i ros da mo ra da do ca sal, quan do de 
seu com por ta men to “ad vi er ris co ou le são à in te gri da-
de fí si ca ou mo ral do con sor te, ou das pes so as que
com eles co a bi tam”.

O art. 2º visa acres cen tar nova Se ção XIV-A aos
Li vro III, Ca pí tu lo II, sob o tí tu lo: Do afas ta men to Tem-
po rá rio de um dos con ju gue ou Com pa nhe i ros da mo -
ra da do Ca sal, me di an te a in ser ção dos arts. 887-A,
887-B, 887-C, 887-D e 887-E, adi an te exa mi na dos.
Ne les, além de es ta be le cer-se a ca pa ci da de ao juiz
de or de nar tal afas ta men to, pos si bi li ta-se a re pre sen-
ta ção do pró prio ofen di do à au to ri da de po li ci al ou ao
ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, que não se li mi tam a
aguar dar a pro gres são das ofen sas, mas fi cam au to ri-
za dos a dar pros se gui men to ao fe i to. Pre vê-se tam-
bém o de ver de man ter-se dis tân cia mí ni ma de qui -
nhen tos me tros da par te so li ci tan te, sob pena de o in -

fra tor ser no ti fi ca do por cri me de de so be diên cia e em
se gui da en ca mi nha do à au to ri da de po li ci al, fato que o 
su je i ta rá a de ten ção e mul ta, nos mol des do que já
pres cre ve o di re i to de fa mí lia em ou tros pa í ses.

o art. 3º soma o art.144-A ao Có di go de Pro ces-
so Pe nal, para ou tor gar ao juiz po de res para afas tar
um dos côn ju ges do lar co mum. O art. 4º con tém a
cláu su la de vi gên cia, a ini ci ar-se com a pu bli ca ção e,
por fim, o art. 5º re vo ga o in ci so VI do art. 888 do

Có di go de Pro ces so Ci vil, que tra ta do afas ta-
men to tem po rá rio de um dos côn ju ges da mo ra da co -
mum.

Aber to o pra zo re gi men tal para apre sen ta ção
de emen das, não foi en ca mi nha da a essa Co mis são
pro pos ta de al te ra ção do tex to do Pro je to.

II – Aná li se

O Pro je to em es tu do tem to dos os mé ri tos, ao
per mi tir que se es ta be le çam me ca nis mos de pro te-
ção aos in di ví du os que per fa zem a co mu ni da de fa mi-
li ar, em ra zão de ame a ça de vi o lên cia ou aten ta do à
in te gri da de fí si ca ou mo ral en tre con sor tes ou pes so-
as que com eles co a bi tam, ade ma is de sim pli fi car os
pro ce di men tos for ma is ne ces sá ri os para efe ti var tais
afas ta men tos. Ao con ce der ma i or po der de ca u te la ao 
juiz e agi li zar o pro ces so, aper fe i çoa á nor ma vi gen te,
con fe rin do ga ran ti as às de ma is pes so as que vi vam
sob o mes mo teto, e igual men te a (o) com pa nhe i ra
(o), que pas sa a ser ex pres sa men te men ci o na da (o)
no tex to do Pro je to.

Di ver sos es tu dos têm de mons tra do os al tos ín -
di ces de vi o lên cia do més ti ca, em que cri an ças e mu -
lhe res são as prin ci pa is ví ti mas de to dos os ti pos de
cri mes, que per ver sa men te se es ten dem da vi o lên cia
se xu al à in ti mi da ção mo ral. O re co nhe ci men to da fa -
mí lia como um dos fo cos da vi o lên cia – in de pen den-
te men te de clas se so ci al, raça, cre do – obri ga as au -
to ri da des pú bli cas a en fren tar a ques tão e cala a idéia 
equi vo ca da de que, no lar, es tão os in di ví du os pro te-
gi dos con tra agres sões.

Assim, in ves ti ga ções em pre en di das por aca dê-
mi cos, por or ga ni za ções que lu tam na de fe sa dos di -
re i tos de mu lhe res e cri an ças e pelo go ver no apon-
tam para a ne ces si da de de pro te ção con tra mem bros
das pró pri as co mu ni da des fa mi li a res. Os re sul ta dos
des sas pes qui sas são em par te res pon sá ve is pelo
avan ço na for ma como o pro ble ma tem sido tra ta do e
pela der ru ba da de pre con ce i tos; ain da que mu i tos de -
les ain da de vam ser en fren ta dos. Um exem plo po si ti-
vo é a cri a ção’ das de le ga ci as de mu lhe res, que abor -
da sem ma ni que ís mos, a ques tão da vi o lên cia con tra
o gê ne ro fe mi ni no.
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O Pro je to em tela soma-se a es sas ini ci a ti vas
po si ti vas e opor tu nas, apre sen tan do-se. de gran de
va lor, por quan to pre vê a ado ção de me di das pre ven ti-
vas con tra a vi o lên cia do més ti ca e sim pli fi ca pro ces-
su al men te tais ações.

III – Voto

Com as con si de ra ções pre ce den tes, que re co-
nhe cem o mé ri to do pro je to exa mi na do, de par com
sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e ade qua ção re -
gi men tal, vota pela Apro va ção, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 2, de 2002.

Sala da Co mis são, 13 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro ber to Fre i re, Re la tor
– Anto nio Car los Jú ni or Ro ber to Re quião –  Ro-
mero  Juca  – Le o mar Qu in ta ni lha –  Se bas tião Ro -
cha – Osmar Dias –  Ca sil do Mal da ner – Ro meu
Tuma –  José Fo ga ça (sem voto) – Jose Edu ar do
Du tra –  Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 146, de 2001, que de no mi na o Ae -
ro por to de Por to Ve lho Go ver na dor Jor ge Te i xe i ra de
Oli ve i ra, no Esta do de Ron dô nia, e o Pro je to de Lei da 
Câ ma ra nº 02, de 2002, que acres cen ta dis po si ti vos
ao Có di go de Pro ces so Ci vil no ca pí tu lo re la ti vo aos
pro ce di men tos ca u te la res es pe cí fi cos e dá ou tras
pro vi dên ci as, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or-
men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte -
is a fim de re ce be rem emen das, nos ter mos do art.
235, in ci so II, alí nea d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – So -
bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr.1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 247, DE 2002

So li ci ta in for ma ção ao Sr. Mi nis tro
de Esta do da Jus ti ça so bre a co le ta de
san gue de ín di os Ya no ma mis.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 50, § 2º da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o ar ti go 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên-
cia seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça
pe di do de in for ma ções para que, por in ter mé dio da
Fun da ção Na ci o nal do Índio – FUNAI, se jam es cla re-
ci das as no tí ci as ve i cu la das pela im pren sa a res pe i to

da co le ta de san gue de ín di os Ya no ma mis por pes qui-
sa do res es tran ge i ros.

Sala das Ses sões, l3 de maio 2002. – Mo za ril do
Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 248, DE 2002
(Re que ri men to nº 13, de 2002-CFC)

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is,
que o Mi nis té rio da Fa zen da, atra vés do
Ban co Cen tral re me ta ao Se na do Fe de ral
có pia do re la tó rio de au di to ria exe cu ta da
no Ban co do Esta do do Ce a rá que em ba-
sou o pro ces so de sa ne a men to da que la
Insti tu i ção Fi nan ce i ra.

Jus ti fi ca ção

O sa ne a men to do Ban co do Esta do do Ce a rá –
BEC foi fe i to pelo Go ver no Fe de ral e não se tem no tí-
cia de que se te nha re pos to os de pó si tos ju di ci a is do
Esta do.

Por esta ra zão, a pri va ti za ção do Ban co só pode
ser exe cu ta da após o Go ver no do Esta do do Ce a rá
ter apor ta do os va lo res re la ti vos àque las con tas e re -
cu pe ra do os de pó si tos ju di ci a is do Esta do do Ce a rá.

Por esta ra zão, esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le, deve ins ta u rar o com pe ten te pro ce di men to
in ves ti ga tó rio e para tan to de ve rá re que rer as in for-
ma ções aci ma ci ta das.

Sala das Co mis sões, 25 de abril de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to, Au-
tor – Ge ral do Althoff – Fer nan do Ri be i ro – Chi co
Sar to ri – Ju vên cio da Fon se ca – Ney Su as su na –
He lo í sa He le na – Mo re i ra Men des.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa
para de ci são, nos ter mos do in ci so III, do art. 216 do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Encer rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo para apre sen-
ta ção de emen das ao Pro je to de Lei do Se na do nº 53, 
de 2000-Com ple men tar, de au to ria da Se na do ra Ma -
ri na Sil va, que cria re ser va do Fun do de Par ti ci pa ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral – FPE para as Uni -
da des da Fe de ra ção que abri ga rem, em seus ter ri tó ri-
os, uni da des de con ser va ção da na tu re za e ter ras in -
dí ge nas de mar ca das.

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.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo tou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo pre vis to no art. 91, 
§ 3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter-
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio,
do Pro je to de Lei do Se na do nº 642, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ge ral do Althoff, que dá nova re da ção ao §
1º do art. 42, in ci so I do art. 53, aos arts. 198 e 249, e
acres cen ta o art. 244-A ao Tí tu lo VII, Ca pí tu lo I, Se ção
II, e in ci sos aos arts. 56, 98, 148, 180 e 201, da Lei nº
8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te –; e al te ra o art. 225 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal).

Ten do sido apro va da pela Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a ma té ria vai à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União,
o Avi so nº 36, de 2002 (nº 900/2002, na ori gem), de
24 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
411/2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria
re a li za da jun to à Com pa nhia Espí ri to San ten se de
Sa ne a men to (Ce san) e à Se cre ta ria de Esta do dos
Trans por tes e Obras Pú bli cas – SETR, do Go ver no do 
Esta do do Espí ri to San to –, re la ci o na da ao Pro gra ma
de Des po lu i ção dos Ecos sis te mas Li to râ ne os do
Esta do do Espí ri to San to – Pro des pol, apu ran do ir re-
gu la ri da des no pro ces so de li ci ta ção da Con cor rên cia
Inter na ci o nal BIRD nº 1/2000, com re cur sos da ope -
ra ção de cré di to ex ter no con tra ta da pelo Go ver no do
Esta do do Espí ri to San to jun to ao BIRD, nos ter mos
da Re so lu ção nº 42, de 1994, do Se na do Fe de ral,
des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro des pol. (TC 
016.527/99-2 e TC 009.337/2001-6). 

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Re so-
lu ção nº 42, de 1994, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, e pos te ri or men te, Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le.

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

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí-
nio, por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fal tam ape nas
18 dias para a Copa do Mun do. Ontem a De le ga ção
Bra si le i ra em bar cou para Bar ce lo na, onde per ma ne-
ce rá por al guns dias e par ti ci pa rá de jo gos amis to sos.
Pos te ri or men te, re pre sen ta rá o Bra sil na Copa do
Mun do, pa tro ci na da pela Co réia do Sul e pelo Ja pão.

Era meu in ten to, Sr. Pre si den te, en vi ar re que ri-
men to de mo ção de apla u sos, de con gra tu la ções e de 
es pe ran ça, em nome do Se na do Fe de ral. Ale gro-me
de que tal re que ri men to já te nha sido apre sen ta do e
apro va do. Gos ta ria de di zer, da tri bu na do Se na do Fe -
de ral, que pa i ra no co ra ção de mais de 170 mi lhões
de bra si le i ros a es pe ran ça de que nos sa de le ga ção,
mu i to bem co man da da pelo tre i na dor Luiz Fe li pe Sco -
la ri, o que ri do Fe li pão, pos sa al can çar o pen ta cam pe-
o na to, co lo can do, de ma ne i ra de fi ni ti va, a Se le ção
Bra si le i ra de Fu te bol, o es por te mais po pu lar e mais
que ri do, a pa i xão na ci o nal, no topo do ran king dos
gran des pra ti can tes des se es por te apa i xo nan te.

Gos ta ria tam bém, Sr. Pre si den te, no que diz
res pe i to às di ver sas re por ta gens e crí ti cas pu bli ca-
das, de enal te cer o ca rá ter e a per so na li da de do tre i-
na dor da Se le ção, Luiz Fe li pe Sco la ri. Cri ou-se uma
ce le u ma in ten sa em tor no da con vo ca ção ou não do
ata can te Ro má rio, sem som bra de dú vi da, um des-
por tis ta de es col, de ha bi li da des in com pa rá ve is, um
gran de go le a dor, mas nós que re mos sair em de fe sa
do tre i na dor Fe li pão, por que acre di ta mos que a dis ci-
pli na tem que pa i rar so bre tu do aci ma de qual quer téc -
ni ca ou de ou tras qua li da des que um atle ta pos sa ter.
Não que o Ro má rio não seja um atle ta dis ci pli na do,
por que, na re a li da de, te nho as sis ti do a vá ri as par ti-
das de fu te bol e ja ma is o vi ques ti o nar qual quer ar bi-
tra gem, qual quer re sul ta do de fu te bol.

Sr. Pre si den te, pen so que o Bra sil es ta rá bem
re pre sen ta do e, des ta tri bu na, eu gos ta ria de de se jar
ao Luiz Fe li pe Sco la ri, aos atle tas e a toda a de le ga-
ção bra si le i ra toda sor te de êxi to, de fe li ci da de, e que
con tem plem o Bra sil com essa ale gria, pois o povo
está pre ci san do dis so. E nada mais ale gra o povo bra -
si le i ro do que uma con quis ta de tal en ver ga du ra.

Lem bro-me que, na Copa de 1970, exis tia um cli -
ma de to tal e ab so lu ta in tran qüi li da de em nos so País,
com o re gi me di ta to ri al, com o de sa pa re ci men to de es -
tu dan tes e de ou tros que ri dos en tes bra si le i ros. Ha via
uma ins ta bi li da de; não sa bía mos que rumo ha ve ria de
to mar aque le re gi me de ex ce ção em nos so País. Com a 
vi tó ria do Bra sil e a con quis ta do tri cam pe o na to na
Copa de 1970, no Mé xi co, pu de mos per ce ber que hou -
ve uma cal ma ria, por as sim di zer, em nos so País.

Esta mos as sis tin do, nos úl ti mos dias, no de cor-
rer des ta úl ti ma se ma na, a uma agi ta ção in ten sa com
re la ção ao ris co Bra sil, por que o mes mo es ta ria su -
bin do, que o Bra sil já não es ta ria tão in fen so aos efe i-
tos da Argen ti na, as sim por di an te, en tão, cre io que
nada me lhor do que nos li gar mos na Copa do Mun do.
Te re mos uma pri me i ra eta pa, as oi ta vas-de-fi nal, mu i-
to fá cil para o Bra sil, por que en fren ta rá três equi pes
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que  em bo ra to das as Na ções par ti ci pan tes me re çam
o nos so res pe i to  não che gam a ca u sar qual quer te -
mor ma i or para a nos sa se le ção.

Por tan to, Sr. Pre si den te, não gos ta ria de de i xar
pas sar esta mi nha pa la vra de apre ço e de con fi an ça
no fu tu ro da se le ção bra si le i ra, e te nho a cer te za de
que po de re mos al can çar, sim, o tão al me ja do pen ta-
cam pe o na to mun di al de fu te bol sob a ba tu ta, sob a di-
re ção fir me e ri go ro sa, como tem sido, do gran de téc -
ni co ga ú cho Luiz Fe li pe Sco la ri.

Mas, Sr. Pre si den te, on tem as sis ti mos a um es -
pe tá cu lo de pri men te. Uma enor me de cep ção e cons -
tran gi men to to mou con ta não só da po pu la ção bra si-
le i ra, mas, que ro acre di tar, de todo o mun do, quan do
mi lhões e mais mi lhões de pes so as as sis ti am à re nhi-
da dis pu ta do Gran de Prê mio da Áus tria. Vi mos algo
que ja ma is de ve ria acon te cer no es por te: o nos so re -
pre sen tan te, na es cu de ria da Fer ra ri, o atle ta, o gran -
de bra si le i ro, de po si tá rio de tan tas es pe ran ças do
povo bra si le i ro na Fór mu la 1, Ru bens Bar ri chel lo, que 
já ha via pra ti ca men te ven ci do a cor ri da do Gran de
Prê mio da Áus tria, ter que aca tar or dens da es cu de ria
da Fer ra ri e de i xar que Mi cha el Schu ma cher o ul tra-
pas sas se para ser, mais uma vez, o cam peão.

E aqui não cabe ne nhu ma crí ti ca ao Ru bens
Bar ri chel lo, que hoje está sen do cri ti ca do por al guns
jor na is e de fen di do por ou tros, mas eu que ro de fen-
dê-lo. Na úl ti ma sex ta-fe i ra, ele re no vou o seu con tra-
to por mais dois anos com a Fer ra ri e tem que, efe ti va-
men te, cum prir as nor mas, as or dens ema na das pe -
los seus di re to res. Mas aque la de ci são de on tem re -
pre sen ta uma gran de ver go nha para essa es cu de ria,
fa bri can te de mais de 60 anos, que tem um nome a
ze lar, tal vez a que des fru te de ma i or con ce i to na Fór -
mu la 1. E, pa re ce-me que, por uma sim ples de ci são
mal to ma da, joga-se por ter ra uma tra di ção de cer ca
de 60 anos. O es por te está de luto, por as sim di zer.
Assis ti mos, on tem, a uma ver da de i ra fal ta de éti ca, a
uma fal ta de es pí ri to es por ti vo.

Co mun go com aque les, Sr. Pre si den te, que
acham que o mais im por tan te é com pe tir, mas é cla ro
que os gran des ído los se for mam ape nas na vi tó ria. E
quan do há opor tu ni da de de se ter uma vi tó ria lim pa,
não se deve de i xar que ela es ca pe das mãos, até por -
que o gran de des por tis ta, o ído lo do es por te de qual -
quer na ção, além de re pre sen tá-la, re pre sen ta tam-
bém o an se io do seu povo.

La men to, sob to dos os as pec tos, o ocor ri do on -
tem no Gran de Prê mio da Áus tria, quan do o pi lo to
Ru bens Bar ri chel lo, a pou quís si mos me tros da li nha
de che ga da, pi sou no fre io para que o pro vá vel fu tu ro
cam peão, o ho mem mais im por tan te de to dos os tem -

pos, o ma i or atle ta da fór mu la I, o ale mão Mi cha el
Schu ma cher, mais uma vez, ga nhas se a dis pu ta.

Fica aqui tam bém o pro tes to do Se na do Fe de ral
bra si le i ro, acom pa nhan do os es pec ta do res que va i a-
ram aque la ati tu de ne fas ta que em pa na o bri lho de
qual quer es por te.

Sr. Pre si den te, no dia em que tudo no mun do
glo ba li za do dis ser res pe i to ape nas às ques tões eco -
nô mi cas, cre io que o mun do es ta rá per di do. Entre tan-
to, é o que ob ser va mos. Sa be mos que, em ou tras ati -
vi da des da vida hu ma na, na po lí ti ca por exem plo,
vêem-se con tra tos es pú ri os, de ci sões que não se co -
a du nam com a éti ca e com aqui lo que o povo es pe ra.
Mas, no es por te, isso ja ma is po de rá ocor rer, por que
sig ni fi ca rá a frus tra ção de um povo, que de po si ta, em
qual quer de suas mo da li da des, o seu gran de la zer e
uma as pi ra ção mu i to gran de.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer, enal te cen-
do a Se le ção Bra si le i ra, de se jan do-lhe todo o su ces so e 
la men tan do pro fun da men te a de ci são to ma da on tem
pela es cu de ria Fer ra ri, que, es pe ro, seja pu ni da pela
FIA, Fe de ra ção Inter na ci o nal de Au to mo bi lis mo.

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

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá-
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tema
que mais tem-me tra zi do a esta tri bu na, não po de ria
de i xar de ser a dis cus são, a aná li se e a de fe sa per -
ma nen te da Ama zô nia. Como re pre sen tan te do me -
nor Esta do da Ama zô nia e da Fe de ra ção, Ro ra i ma,
te nho a obri ga ção, o de ver mes mo, de aler tar per ma-
nen te men te meus Pa res no Con gres so Na ci o nal e
toda a Na ção bra si le i ra so bre a im por tân cia da Ama -
zô nia, que re pre sen ta 60% do ter ri tó rio na ci o nal. Pre -
ci so aler tá-los, tam bém, so bre os ris cos que têm
ocor ri do na Ama zô nia ao lon go dos tem pos. Pa re-
ce-me até, Sr. Pre si den te, que já anes te si a ram a Na -
ção e de tan to ser re pe ti do, e de vez em quan do in for-
ma do, aque les que mo ram fora da Ama zô nia, quer di -
zer, os que mo ram nos 40% do ter ri tó rio bra si le i ro que 
não fa zem par te da Ama zô nia, não le vam a sé rio; e os 
ama zô ni das. Aliás, não po dem fa zer mu i to; seus re -
pre sen tan tes, es ses sim, po dem des per tar a cons-
ciên cia na ci o nal para es ses pro ble mas.

Ontem ti ve mos a opor tu ni da de de as sis tir no
Fan tás ti co, pro gra ma da Rede Glo bo de Te le vi são, a
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uma de nún cia se ri ís si ma que veio cor ro bo rar mu i tas
ou tras já ve i cu la das na im pren sa e apre sen ta das des -
ta tri bu na. Pes qui sa do res nor te-ame ri ca nos te ri am
en tra do na re ser va Ya no ma mi do lado bra si le i ro, e
tam bém do lado ve ne zu e la no, e co le ta do san gue dos
ín di os sem dar ne nhu ma ex pli ca ção para o ato. O ín -
dio tu xa ua que mora na re ser va Ya no ma mi do lado
bra si le i ro apa re ceu na re por ta gem e afir mou que o
san gue foi co le ta do, mas ele não sabe para quê.

Qu an do De pu ta do, em 1983 ou 1984, al guns
fun ci o ná ri os da Fu nai trou xe ram-me a de nún cia de
que es ta va sen do apli ca da, nos ín di os ya no ma mis,
uma va ci na ex pe ri men tal con tra a ma lá ria. Nes sa al -
tu ra, ob vi a men te, os fun ci o ná ri os não pu de ram se ex -
por iden ti fi can do-se, por que não dis pu nham se quer
dos da dos ne ces sá ri os para fa zer uma de nún cia
com pro va da. Mas eu, da tri bu na, apre sen tei a si tu a-
ção, mas ne nhu ma pro vi dên cia foi to ma da ou res pos-
ta ade qua da foi dada por par te do Go ver no bra si le i ro
– leia-se Fu nai, Mi nis té rio da Jus ti ça ou qual quer ou -
tro ór gão res pon sá vel pela pro te ção aos ín di os e pela
po lí ti ca in di ge nis ta no País.

Sr. Pre si den te, a de nún cia de on tem não foi fe i ta
por ór gão fe de ral, mas por uma ONG cha ma da Co-
mis são Pró-Ia no mâ mi, que é de ri va da de ou tra, a Co -
mis são de Cri a ção do Par que Ya no ma mi, di ri gi da por
dois es tran ge i ros: o Sr. Car los Za qui ni, que apa re ceu
na te le vi são, e a su í ça Cláu dia Andu jar. Se gun do os
no ti ciá ri os, es tão es sas pes so as apro ve i tan do-se da
ida dos ya no ma mis aos Esta dos Uni dos para con tac-
tar uma ONG de ad vo ga dos in dí ge nas, nos Esta dos
Uni dos, para ana li sar as amos tras de san gue de sua
et nia co le ta das por pes qui sa do res nor te-ame ri ca nos.

Por tan to, não se tra ta ape nas de uma sus pe i ta.
É caso com pro va do, se gun do de po i men to do pró prio
ín dio e do re pre sen tan te des sa ONG, que diz que lo -
ca li zou par te das amos tras de san gue dos ya no ma-
mis de po si ta da nos de par ta men tos de Antro po lo gia
da Uni ver si da de Esta du al da Pen sil vâ nia e da Uni ver-
si da de de Mi chi gan.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve jam
bem a que pon to che gou o des ca so com a Ama zô nia
bra si le i ra. Extrai-se ma te ri al ge né ti co e pes qui sam-se
va ci nas nos pró pri os ín di os.

A Drª Ela Wi ec ko Volk mer de Cas ti lho, Sub pro-
cu ra do ra Ge ral da Re pú bli ca, en de re çou um ex pe di-
en te a es sas uni ver si da des fa zen do, en tre ou tras, as
se guin tes in da ga ções:

1 – Exis tem amos tras de san gue ia no-
mâ mi nos la bo ra tó ri os des sas uni ver si da des?

2 – Nú me ro e for ma de con ser va ção
das amos tras?

3 – Qual a ori gem das amos tras?

4 – Exis tem do cu men tos ates tan do a
re a li za ção de pro ce di men tos para ob ten ção
de con sen ti men to in for ma do na co le ta de
amos tras?

5 – Qu an do as amos tras fo ram co le ta-
das no Bra sil?

6  – Há do cu men ta ção so bre au to ri za-
ção ofi ci al con ce di da por ins ti tu i ções bra si le i-
ras para pes qui sas que vi a bi li zem a co le ta
das amos tras?

E se gue uma sé rie de ou tras per gun tas – que
peço se jam par te in te gran te do meu pro nun ci a men to,
Sr. Pre si den te – de mons tran do como é es tar re ce do ra a
fal ta de co man do, o des go ver no em re la ção à Ama zô-
nia, prin ci pal men te às po pu la ções in dí ge nas que lá vi -
vem. Se fa zem isso com os ín di os, o que es ta rão fa zen-
do com a ri que za das re ser vas eco ló gi cas e in dí ge nas?

Sr. Pre si den te, por ca u sa des se no ti ciá rio e des -
ses do cu men tos que são de do mí nio pú bli co e que já
são do co nhe ci men to da Sub pro cu ra do ra Ge ral da
Re pú bli ca, que cu i da das co mu ni da des in dí ge nas e
mi no ri as, fiz um re que ri men to,  lido hoje no Expe di en-
te, di ri gi do ao Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, so li ci tan do in for-
ma ções ofi ci a is a res pe i to des se as sun to. Não é pos -
sí vel que o Bra sil seja ter ra de  nin guém, onde che ga
pes qui sa dor para co le tar san gue dos nos sos in dí ge-
nas, que, pela nos sa Cons ti tu i ção, de ve ri am es tar
pro te gi dos pelo Go ver no Fe de ral por in ter mé dio da
Fu nai, que nada sabe e nada pode ex pli car.

Fiz esse re que ri men to de in for ma ção para que
pos sa mos, a par tir daí, res pon sa bi li zar as au to ri da-
des que, por omis são, ne gli gên cia ou co ni vên cia per -
mi tem que es sas co i sas ocor ram.

Para pros se guir no rumo des sa ques tão, Sr.
Pre si den te, te nho aqui re cor te de jor nal onde le mos a
se guin te man che te: “Di a man tes dos cin ta-lar ga vão
para o ex te ri or”. Ve jam que, de novo, pes so as es tran-
ge i ras es tão en vol vi das

Va mos à ma té ria:

Ca co al, Ron dô nia. Boa par te do di a-
man te ex tra í do den tro da re ser va Ro o se velt,
dos ín di os cin ta-lar ga, está sen do con tra ban-
de a da para os Esta dos Uni dos, Ca na dá, al-
guns pa í ses da Eu ro pa e Isra el. A Po lí cia Fe -
de ral des co briu a co ne xão in ter na ci o nal de po-
is de pren der, há dois me ses, os is ra e len ses
Yair Asiss e Royi Me na hem Ri ger, que es ta ri-
am com prando di a man te em Ca co al e Pi-
men ta Bu e no para la pi dar e, de po is, re ven-
der o ma te ri al no ex te ri or.

A PF sus pe i ta que ou tros es tran ge i ros
es te jam atu an do na re gião. A ex tra ção de
mi né rio em área in dí ge na é ile gal.”...
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Sr. Pre si den te, peço que essa re por ta gem faça
par te do meu pro nun ci a men to, por que, em bo ra te nha
sis te ma ti ca men te re pe ti do es sas de nún ci as, eu não vejo, 
por par te do Go ver no Fe de ral, ne nhu ma pro vi dên cia.

Te nho uma de nún cia mais gra ve ain da. Re ce bi,
a se ma na pas sa da, em meu ga bi ne te, três in dí ge nas
re pre sen tan tes de um gru po do Ma ra nhão, que trou -
xe ram-me um do cu men to que en ca mi nha ram ao Pro -
cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca, o qual eu faço ques tão
de ler aqui.

Ao Pro cu ra dor Ge ral da Re pú bli ca
Dr. Ge ral do Brin de i ro
A Cam pa nha que está sen do fe i ta pelo 

CIMI e CNBB com o nome “TERRA SEM
MALES” pre ci sa ter um pro ces so de in ves ti-
ga ção por par te do Mi nis té rio Pú bli co Fe de-
ral pe los se guin tes fa tos:

1) Foi fe i to há pou co tem po no Me mo-
ri al da Amé ri ca La ti na em São Pa u lo, atra-
vés da TV Rede Vida de Te le vi são uma
Cam pa nha para re ce ber “do a ções” di re tas
pelo te le fo ne para fi nan ci ar os tra ba lhos
para apro va ção do Esta tu to dos Índi os.

2) O CIMI e a CNBB es tão usan do
ima gens de ín di os (sem au to ri za ção de les)
para ar re ca dar re cur sos fi nan ce i ros para
apro var o Esta tu to dos Índi os.

3) O CIMI não in for ma qual é o Esta tu to
dos Índi os que quer apro var, in du zin do as
pes so as a as si nar lis tas de apo io e as não
sa bem qual é o con te ú do do es ta tu to que é o 
me lhor para os ín di os. O pró prio Esta tu to do
CIMI é fra co e omis so em re la ção a di fe ren-
tes pon tos po lê mi cos dos di re i tos in dí ge nas.

4) Os ín di os já de nun ci a ram isto no
do cu men to do dia 08.03. 2002 ao Pro cu ra-
dor Ge ral da Re pú bli ca, pois o tex to do do -
cu men to que está no Ple ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos é no ci vo aos in te res ses dos
ín di os bra si le i ros. No en tan to, o Cimi teme
em in du zir as pes so as a as si nar lis ta gens
que po dem na prá ti ca apo i ar esse tex to do
es ta tu to dos ín di os que é de in te res se do
Go ver no Fe de ral e do Re la tor, mas não é do 
in te res se dos ín di os.

5 . O Cimi e as ONGs que rem com
essa prá ti ca (ao que tudo in di ca pe las suas
ati tu des) as su mir o pa pel da FUNAI, que
está sen do en fra que ci da e ex tin ta.

Qu e re mos que o Mi nis té rio Pú bli co in-
ves ti gue es sas con tas aba i xo para sa ber

quan to foi ar re ca da do e quan to foi apli ca do,
sa ber se isso está cor re to ou se tem al gu ma
ir re gu la ri da de – usar ín di os na tevê em es-
pe tá cu los cul tu ra is – usar ima gem de in dí-
ge nas de di fe ren tes et ni as para ar re ca dar
fun dos de cam pa nha que fa vo re cem in te res-
ses eco nô mi cos de ter ce i ros que que rem
en trar nas ter ras in dí ge nas.

Qu e re mos in ves ti ga ção para as se-
guin tes con tas: Fun do Na ci o nal da So li da ri-
e da de, Ban co do Bra sil, Agên cia 3475-4,
con tra cor ren te 15000-2; Bra des co, Agên cia
0484-7, con tra cor ren te 66000, Ca i xa Eco nô-
mi ca Fe de ral, Agên cia 0664, Con ta 4122-5.
Assi na João Pan grá Ka i a pó, pela Fe de ra ção
dos Índi os do Bra sil.

Sr. Pre si den te, esse é um do cu men to da mais
alta se ri e da de, es pe ro que o Mi nis té rio Pú bli co Fe-
de ral re al men te leve a cabo, in ves ti gue, por que é re -
al men te nes se con tex to, nes se agru pa men to de fa-
tos que, se gui da men te, se en ca de i am que es ta mos
ven do quan to a nos sa Ama zô nia está sen do pre pa-
ra da para uma frag men ta ção, para re pe tir tal vez o
que já acon te ceu com a Ama zô nia co lom bi a na.

Vejo, Sr. Pre si den te, no mes mo ca mi nho des sas
de nún ci as que en vol vem os ín di os, um ca sa men to
com a ques tão do nar co trá fi co. A re vis ta Épo ca, do
dia de hoje, 13 do cor ren te, pu bli ca a se guin te ma té-
ria: “A hi dro via do pó. Apre en são de 62 qui los de co -
ca í na re ve la a rota das Farc para en vi ar a dro ga da
Co lôm bia ao Bra sil.”

Diz o tex to:

Até a se ma na pas sa da, o tra fi can te ca -
ri o ca Fer nan di nho Be i ra mar, pre so no Rio
de Ja ne i ro, era o prin ci pal exem plo da li ga-
ção en tre o nar co trá fi co no Bra sil e as For -
ças Arma das Co lom bi a nas (Farc), a guer ri-
lha que man tém o país vi zi nho em guer ra ci -
vil. Be i ra mar foi pre so há um ano pelo Exér -
ci to co lom bi a no, quan do com pra va co ca í na
das Farc. Na tar de da quin ta-fe i ra, uma ope -
ra ção da Po lí cia Fe de ral no por to da ci da de
ama zo nen se de Tefé es ta be le ceu um novo
elo des sa co ne xão. Os po li ci a is apre en de-
ram 62 qui los de co ca í na for ne ci dos a bra si-
le i ros pelo co man dan te Ra fa el Oyo la Za pa-
ta, o prin ci pal lí der das Farc na Ama zô nia
co lom bi a na, com o quar tel-ge ne ral em Pu-
er to San tan der, às mar gens do rio Ca que tá.
De po is de ba ti za da, isto é, mis tu ra da a in-
gre di en tes pou co no bres, essa re mes sa
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ren de ria 180 qui los, já com des ti nos cer tos:
os con su mi do res de For ta le za, Re ci fe e Rio
de Ja ne i ro.

Os po li ci a is fe de ra is de ti ve ram seis
pes so as, en tre elas dois co lom bi a nos e um
pe ru a no, e pe di ram a pri são pre ven ti va de
ou tras 16. No Bra sil, to dos agi am sob o co -
man do de Ju ci mar Sa li nas Pon tes, um ama -
zo nen se que cum pre pena de 34 anos por
trá fi co, na pe ni ten ciá ria de Ma na us. Con tu-
do, o im por tan te para a Po lí cia é de mons trar
que o trá fi co, no Bra sil, está li ga do às Farc – 
For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co lôm-
bia. ‘To dos os car re ga men tos de co ca í na
que en tram no Bra sil pe los rios Içá e Ja pu rá
vêm das Farc’, diz o De le ga do Sér gio Fon -
tes, sub che fe da Ope ra ção Co bra, que a Po -
lí cia Fe de ral im plan tou há mais de um ano,
para com ba ter as dro gas na Ama zô nia.

Em Bra sí lia, o Go ver no sabe que há
pelo me nos qua tro mil qui lô me tros de rios
na ve gá ve is à mer cê dos ne gó ci os en tre as
Farc e os tra fi can tes bra si le i ros na Ama zô-
nia. Tan to que au tori zou o am bi ci o so pla no
de re for ço de vi gi lân cia na re gião, com a ins -
ta la ção de uma base na val na ci da de ama zo-
nen se de Taba tin ga, na trí pli ce fron te i ra do
País com a Co lôm bia e o Peru.

Sr. Pre si den te, é essa a li ga ção de con tra ban-
dos de mi né ri os, de ma ni pu la ção de ma te ri al ge né ti-
co, de bi o pi ra ta ria, que são jus ta men te os in gre di en-
tes mais uti li za dos hoje para a frag men ta ção – re pi-
to – da nos sa Ama zô nia. E a úni ca no tí cia que li,
nes tes úl ti mos dias, Sr. Pre si den te, que me ca u sou
um cer to alí vio foi a ma té ria pu bli ca da no jor nal O
Esta do de S.Pa u lo, no dia 10 de maio, se gun do a
qual o Bra sil e a Bo lí via dis cu tem a cri a ção de um
fó rum de de fe sa da Ama zô nia e que a atu a ção das
ONGs pre o cu pa o Go ver no.

Vou ler só o fi nal, pe din do a V. Exª que au to ri ze
a trans cri ção, na ín te gra, des ta ma té ria que tam bém
jul go de ex tre ma im por tân cia e que, nes te caso, en-
vol ve uma ou tra ONG cha ma da Kota-Mama, a qual
atua na Bo lí via, sob o pre tex to de fa zer es tu dos ar -
que o ló gi cos, mas que tem au to ri za ção para atu ar na 
área de bi o di ver si da de e que tam bém está li ga da,
se gun do as in ves ti ga ções, às ati vi da des do Re ve-
ren do Sun Myung Moon, da Se i ta Moon, que atua
no Bra sil e que já com prou, na Ama zô nia bra si le i ra,
uma quan ti da de enor me de ter ras, o que tem sido
tam bém ob je to de de nún ci as pú bli cas.

Le rei o fi nal do ar ti go:
Bra sil, Bo lí via, Co lôm bia, Equa dor, Gu i-

a na, Peru, Su ri na me e Ve ne zu e la fa zem
par te do Tra ta do de Co o pe ra ção Ama zô ni ca
(TCA). Bra sil e Bo lí via di vi dem a ma i or fron -
te i ra en tre dois pa í ses da Amé ri ca do Sul
3.133 qui lô me tros, daí a ne ces si da de de au -
men to de in te gra ção en tre os dois pa í ses.

Os mi li ta res do Bra sil e do Bo lí via que -
rem cri ar um sub gru po de in te li gên cia para
per mi tir a aná li se per ma nen te da si tu a ção
po lí ti co-es tra té gi ca, a ob ten ção de in for ma-
ções so bre a si tu a ção da fron te i ra e pro pi ci-
ar a me lho ria na qua li da de dos da dos das
uni da des de fron te i ra dos dois pa í ses.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao fi na li zar este meu
pro nun ci a men to, que ro re i te rar o des go ver no e a fal ta
de co man do na po lí ti ca in di ge nis ta do País, com o
des man te la men to pro po si tal da Fun da ção Na ci o nal
do Índio. Jun to com tudo isso, o nar co trá fi co e o con -
tra ban do de ar mas es tão de i xan do 60% do nos so ter -
ri tó rio na ci o nal à mer cê de per der mos a so be ra nia so -
bre ele. A Co lôm bia é um exem plo dis so, re pi to.

So li ci to do Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, a quem está su -
bor di na da a Fun da ção Na ci o nal do Índio, que tome pro -
vi dên ci as com re la ção a esse re que ri men to que for mu-
lei e que tam bém in ves ti gue, as sim como o Pro cu ra-
dor-Ge ral da Re pú bli ca, a res pe i to des ses ques ti o na-
men tos fe i tos pelo lí der in dí ge na João Pan grá Ka i a pó.

Mu i to obri ga do.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

REQUERIMENTO Nº , DE 2002
(Do Sr. Mo za ril do Ca val can ti)

So li ci ta in for ma ção ao Sr. Mi nis tro
de Esta do da Jus ti ça so bre a co le ta de
san gue de ín di os Ya no ma mis.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 50, § 2º da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o ar ti go 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to a Vos sa Exce lên-
cia seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça
pe di do de in for ma ções para que, por in ter mé dio da
Fun da ção Na ci o nal do Índio – FUNAI, se jam es cla re-
ci das as no tí ci as ve i cu la das pela im pren sa a res pe i to
da co le ta de san gue de ín di os Ya no ma mis por pes qui-
sa do res es tran ge i ros.

Sala das Ses sões, l3 de maio de 2002. – Mo za-
ril do Ca val can ti.
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DIAMANTES DOS CINTA-LARGA 
VÃO PARA O EXTERIOR

PF apu ra en vol vi men to de es tran ge i ros no 
 con tra ban do de pe dras ex tra í das
 ile gal men te em re ser va in dí ge na.

Ja íl ton de Car va lho
Envi a do es pe ci al

Ca co al, Ron dô nia Boa par te do di a man te ex tra í-
do den tro da re ser va Ro o se velt, dos ín di os cin ta-lar-
ga, está sen do con tra ban de a da para os Esta dos Uni -
dos, Ca na dá, al guns pa í ses da Eu ro pa e Isra el. A Po -
lí cia Fe de ral des co briu a co ne xão in ter na ci o nal de po-
is de pren der, há dois me ses, os is ra e len ses Yair
Asiss e Royi Me na hem Ri ger, que es ta ri am com pran-
do di a man te em Ca co al e Pi men ta Bu e no para la pi dar
e, de po is, re ven der o ma te ri al no ex te ri or.

A PF sus pe i ta que ou tros es tran ge i ros es te jam
atu an do na re gião. A ex tra ção de mi né rio em área in -
dí ge na é ile gal.

Os pre ju í zos são enor mes. Além de per der o di -
a man te, a União de i xa de ar re ca dar os im pos tos –
dis se o de le ga do Már cio Va lé rio da Po lí cia Fe de ral.

Isra e len se foi pre so com 44 pe dras ti ra das de
re ser va

Yair Asiss foi pre so no dia 25 de fe ve re i ro em Pi -
men ta Bu e no, em com pa nhia dos bra si le i ros Car los
Cé sar Ma nhas, Fran cis co Sa les San ta na e Pa u lo
Hen ri que dos San tos. O gru po es ta va com 44 pe dras
de di a man te ex tra í das, se gun do a PF, da re ser va Ro -
o se velt. Pe las in ves ti ga ções ini ci a is, Asiss tro cou cer -
ca de US$100 mil numa casa de câm bio do Rio de Ja -
ne i ro e, com a aju da de Ma nhas, es ta va fa zen do ne -
gó ci os com ga rim pe i ros que in va di ram a re ser va dos
ín di os cin ta-lar ga.

Au to ri da des is ra e len ses já so li ci ta ram a de por-
ta ção de Asiss. Mas a Po lí cia Fe de ral se opõe ao pe -
di do e de fen de que caso. Ele não tem en de re ço fixo
no Bra sil.

Des de que foi pre so, Asiss res pon de a in qué ri to
por re cep ta ção de ma te ri al rou ba do.

Duas se ma nas an tes do fla gran te, a Po lí cia Fe -
de ral pren deu no no ro es te de Ron dô nia Royi Me na-
hem, que tam bém es ta ria ne go ci an do di a man tes com 
os ga rim pe i ros.

Royi foi in di ci a do por re cep ta ção de pro du to de
ori gem ilí ci ta. Po rém, como mora em Cu ri ti ba e tem
um fi lho bra si le i ro, foi sol to e terá di re i to a lé rio, a ven -
da de di a man tes para es tran ge i ros é fa ci li ta da por
Ma nhas.

PF sus pe i ta do en vol vi men to de ex-se na dor
com ga rim po

A PF tam bém abriu in qué ri to para apu rar a de -
nún cia de que o ex-se na dor Ernan des Amo rim
(PRTB) está in ci tan do os ga rim pe i ros ex pul sos de
Ro o se velt a vol tar à re ser va. A po lí cia sus pe i ta que
Amo rim te nha in te res ses fi nan ce i ros no ga rim po.

O in qué ri to foi aber to  em 24 de abril, em Espi -
gão do Oes te. Can di da to ao go ver no de Ron dô nia,
ele te ria ori en ta do um de seus ad vo ga dos a di zer aos
ga rim pe i ros que, se qui ses sem, po de ri am re tor nar ao 
ga rim po na re ser va.

– A par tir daí, a re o cu pa ção do ga rim po vol tou a
cres cer, ape sar do blo que io mon ta do pela Po lí cia Fe -
de ral, com a aju da das po lí ci as Ci vil e Mi li tar, nas prin -
ci pa is en tra das da re ser va in dí ge na.

– Esta mos num ano ele i to ral e al guns po lí ti cos
ten tam ti me tam ile ga li da des – dis se o su pe rin ten den-
te da PF em Ron dô nia, Mar cos Mou ra.

Onze ca ci ques en ri que ce ram com ga rim po ile gal
O ga rim po ile gal den tro da re ser va de Ro o se velt

trans for mou 11 dos ca ci ques da tri bo cin ta-lar ga em
ba rões do di a man te, con for me foi pu bli ca do em re-
por ta gens de O Glo bo de on tem. Com vas tos po de res
so bre uma le gião de mais de três mil ga rim pe i ros, os
ca ci ques têm o con tro le

Ga rim po es va zia es co las

Ca co al (RO) O ga rim po ile gal na re ser va  Ro o-
se velt dos cin ta-lar gas pre ju di ca a edu ca ção dos ín di-
os, se gun do a Fu nai, das oito es co las de en si no fun -
da men tal da re ser va, seis es tão fe cha das e duas fun -
ci o nam pre ca ri a men te des de 2001, quan do o so nho
de fi car rico com a ex tra ção de di a man tes con ta mi nou
a re ser va. A eva são es co lar be i ra os 90% en tre cri an-
ças de 7  a 14 anos de ida de.

A si tu a ção é mais dra má ti ca nas al de i as Ro o se-
velt, Flor do Pra do, Ca pi tão Car do so Ca cho e i ri nha,
Ari pu nã , e o pos to da Fu nai 14 de Abril. Embo ra te -
nham qua se cem alu nos ma tri cu la dos, as es co las es -
tão fe cha das. O pro ble ma atin ge ain da a al de ia Te-
nen te Mar ques, do ca ci que João Bra vo.

Dos 19  alu nos ma tri cu la dos, na es co la, ape nas
seis tem fre qüen ta do as au las. Isso quan do apa re ce
um pro fes sor por lá.

– Os pro fes so res es tão aban do nan do o ma gis-
té rio por que ga rim po dá mu i to mais di nhe i ro. E as cri -
an ças tam bém acom pa nham  os pais na ga rim pa-
gem. To dos cor rem atrás do so nho de fi car ri cos de
re pen te – dis se Ânge la Ma ria Sil va San tos, uma das
co or de na do ras de en

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

07932 Terça-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    225MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  14 07933

MAIO 2002226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07934 Terça-fe i ra  14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

    227MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V. Exª
será aten di do nos ter mos do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Osmar 
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, os jor na is de on tem tra -
zem uma no tí cia pre o cu pan te para o Bra sil e para os
bra si le i ros, prin ci pal men te para os tra ba lha do res bra -
si le i ros que ain da acre di tam que a agri cul tu ra é a ala -
van ca ge ra do ra de em pre gos e de ren da e que pode
me lho rar a si tu a ção de mi lha res de bra si le i ros nes te
País, se ti ver uma aten ção me lhor das au to ri da des.

A man che te do jor nal Ga ze ta do Povo, na pá gi-
na de eco no mia, diz o se guin te:

Nova lei agrí co la dos Esta dos Uni dos
tra rá pre ju í zo de um bi lhão de dó la res ao
Bra sil.

Um le van ta men to da Con fe de ra ção Na ci o nal da 
Agri cul tu ra in di ca per das fi nan ce i ras para os pro du to-
res bra si le i ros, em es pe ci al os de soja, mas não é
ape nas o pro du tor de soja que vai per der, mas to dos
os bra si le i ros, por que to dos os eco no mis tas di zem
que o Bra sil pre ci sa au men tar o seu cres ci men to eco -
nô mi co e que, para ge rar 1 mi lhão e 800 mil em pre-
gos to dos os anos, o Bra sil pre ci sa fa zer com que sua
eco no mia cres ça 5% ao ano.

As me tas para o ano atu al, para 2002, fi cam
sem pre em tor no de 2%; por tan to, mu i to aquém do
ne ces sá rio para atin gir o cres ci men to ade qua do a
uma eco no mia su fi ci en te para ge rar em pre go a to dos
os que pre ci sam in gres sar no mer ca do de tra ba lho.

O atu al Go ver no as su miu a meta de ex por tar
US$100 bi lhões até o fi nal do seu pe río do. No ano
pas sa do, o Bra sil ex por tou US$58 bi lhões. Por tan to,
es ta mos ape nas no meio do ca mi nho. Ou tro dia, o
Pre si den te da Re pú bli ca mos trou um copo com água
pela me ta de e dis se, de for ma bem di dá ti ca, que o
Bra sil pre ci sa en cher o res tan te des se copo. Tal vez
Sua Exce lên cia re fi ra-se a ou tros com po nen tes da
eco no mia e da vida so ci al bra si le i ra. É pre ci so, por
exem plo, ge rar em pre go para a me ta de dos tra ba lha-
do res em nos so País, que não têm car te i ra as si na da.
Mais da me ta de dos bra si le i ros, 54%, não re ce bem
dé ci mo ter ce i ro sa lá rio ou fé ri as, es tão pra ti ca men te
ex clu í dos do mer ca do de tra ba lho for mal.

O as sun to dos sub sí di os ame ri ca nos não vem
sen do tra ta do com o de vi do ri gor pelo Go ver no bra si-
le i ro. Res sal to que o Mi nis tro da Agri cul tu ra in sis te em 
di zer que o Bra sil pre ci sa in se rir-se no mer ca do in ter-
na ci o nal de for ma mais efe ti va e tem bri ga do mu i to,

in clu si ve jun to à OMC, para co lo car o País em con di-
ções de igual da de com ou tros pa í ses. Mas a Di plo ma-
cia bra si le i ra está fa lhan do nes te caso, pois ain da não 
deu en tra da em uma ação, que po de ria ter pro to co la-
do na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, com base
na Ro da da Uru guai.

Na Ro da da Uru guai, na Cláu su la de Paz, exis tia
uma in di ca ção de que os pa í ses que ofe re ces sem al -
tos sub sí di os aos seus pro du to res não po de ri am fa -
zer qual quer al te ra ção até de zem bro de 2003, quan -
do se en cer ra rá o pe río do de vi gên cia das ve lhas re -
gras. Por tan to, ne nhum país po de ria fa zer qual quer
al te ra ção sig ni fi ca ti va na sua po lí ti ca de sub sí di os.

Os Esta dos Uni dos es tão, nes te mo men to, au -
men tan do em 80% os sub sí di os para sua agri cul tu ra.
Se so mar mos os sub sí di os dos Esta dos Uni dos, da
União Eu ro péia e dos Ti gres Asiá ti cos, ob te re mos um 
mon tan te, hoje, de US$1 bi lhão por dia. Esse va lor im -
pe de a con cor rên cia de qual quer eco no mia emer gen-
te de qual quer país em de sen vol vi men to.

Par ti ci pei de um es tu do, quan do ain da era Se -
cre tá rio de Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra ná, so bre os
im pac tos dos sub sí di os na agri cul tu ra bra si le i ra e na
dos pa í ses em de sen vol vi men to. Esse es tu do foi ela -
bo ra do por téc ni cos da FAO e do Ban co Mun di al que
da vam as sis tên cia ao Pro gra ma Pa ra ná Ru ral, que
co or de na mos no Esta do do Pa ra ná. Che ga mos à
con clu são de que, se to dos os sub sí di os fos sem re ti-
ra dos da agri cul tu ra dos pa í ses ri cos, os pa í ses em
de sen vol vi men to te ri am um mer ca do de US$35 bi-
lhões a mais des ti na dos ape nas aos pro du tos agrí co-
las. Esse dado é ex tre ma men te im por tan te. O mer ca-
do in ter na ci o nal de pro du tos agrí co las atin gi ria essa
soma caso os Esta dos Uni dos, a União Eu ro péia e os
pa í ses em de sen vol vi men to re ti ras sem os seus sub -
sí di os da agri cul tu ra. Evi den te men te, isso não ocor -
reu e os Esta dos Uni dos, que de i xa ram de cum prir o
acor da do na Ro da da Uru guai, não es tão so fren do ne -
nhu ma san ção ou ame a ça pelo Go ver no bra si le i ro,
que me pa re ce bas tan te sub mis so às de ci sões nor -
te-ame ri ca nas por não in gres sar com essa ação le-
gal men te ca bí vel.

O edi to ri al do jor nal O Esta do de S.Pa u lo de
hoje, num tre cho cons tan te da pá gi na 3, co mu ni ca
exa ta men te o que es tou afir man do:

É ne ces sá rio que o Bra sil co me ce,
des de já, um tra ba lho de lim pe za do ter re no
para que as ne go ci a ções da Alca se de sen-
vol vam de modo me nos de si gual.

O Go ver no bra si le i ro já po de ria ter ini -
ci a do, na Orga ni za ção Mun di al do Co mér-
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cio, um pro ces so con tra a vi o la ção da cláu -
su la de paz pe los Esta dos Uni dos. Por essa
cláu su la, par te do acor do agrí co la da Ro da-
da Uru guai, o Go ver no ame ri ca no não po-
de ria ter au men ta do os sub sí di os da agri cul-
tu ra. Se esse dis po si ti vo fos se res pe i ta do,
não se po de ria abrir um pro ces so até de-
zem bro de 2003, quan do ex pi ra a to le rân cia
às ve lhas po lí ti cas. Como a vi o la ção ocor-
reu, a ação é le gal men te jus ti fi cá vel e po li ti-
ca men te ne ces sá ria.

O Mi nis té rio da Agri cul tu ra dis põe,
des de o ano pas sa do, de pa re cer fa vo rá vel
à po si ção bra si le i ra, ela bo ra do por um co-
nhe ci do es pe ci a lis ta eu ro peu. Pre pa rou,
além dis so, es tu dos a res pe i to dos da nos
que a po lí ti ca ame ri ca na im põe ao Bra sil. O
Ita ma raty, no en tan to, ain da não se dis pôs a 
abrir o pro ces so.

É pre ci so que, em vez de pro tes tos iso la dos,
que mu i tas ve zes soam como bra va tas, as au to ri da-
des bra si le i ras to mem pro vi dên ci as le ga is. Essa me-
di da que es tou a su ge rir, em nome de to das as en ti da-
des que re pre sen tam os se to res pro du ti vos do Bra sil,
não ape nas da agri cul tu ra, mas de to dos os se to res
que es tão pe din do que haja uma ação do Go ver no
bra si le i ro pe rante a OMC, en con tra res pal do le gal e,
além de tudo, res pal do po pu lar, já que as pró pri as
en ti da des es tão dis pos tas a con tra tar ad vo ga do para
fa zer aqui lo que o Go ver no de ve ria es tar fa zen do. Só
a as ses so ria ju rí di ca para dar in gres so a essa ação
cus ta rá US$250 mil a es sas en ti da des, e o Go ver no
bra si le i ro, que tem au to ri da de, que tem pos si bi li da de
le gal de fa zer isso, não está cum prin do o seu de ver e 
não deu in gres so, até ago ra, a essa ação.

É pre ci so lem brar que este fato não é iso la do,
que os Esta dos Uni dos não es tão pen san do de for ma
ego ís ta ape nas no caso dos sub sí di os, uma vez que
aque le país tam bém não vêm cum prin do o Pro to co lo
de Kyo to. Na con fe rên cia de 1992, a Eco-92, re a li za-
da no Rio de Ja ne i ro, ti ve mos a as si na tu ra, por to dos
os pa í ses, de um pro to co lo que di zia que até 2010 te -
ría mos a re du ção da emis são de ga ses pela me ta de,
para que pu dés se mos pre ve nir o mun do con tra uma
ca tás tro fe.

O ní vel das águas ma rí ti mas pode su bir e che -
gar, ain da nes te sé cu lo, a cer ca de 15 cen tí me tros, ar -
ras tan do con si go mu i tas co mu ni da des, mu i tas ci da-
des li to râ ne as, in vi a bi li zan do mu i tas eco no mi as. Só
que não há, por par te dos Esta dos Uni dos, a dis po si-
ção, o de se jo de cum prir o pro to co lo, haja vis ta que o

Pre si den te Bush afir mou que ele pre fe re man ter a
eco no mia dos Esta dos Uni dos fun ci o nan do ou pre-
ser var os seus em pre sá ri os a aten der ao ape lo que é
mun di al. Assim, o Go ver no ame ri ca no acha que tem o
di re i to de não as si nar um pro to co lo e ain da pode ser
acu sa do de es tar ten tan do co op tar ou tros pa í ses,
como a Aus trá lia, o Ca na dá e o Ja pão a não cum pri-
rem o Pro to co lo de Kyo to. Aliás, o Con gres so bra si le i-
ro tam bém já de ve ria ter vo ta do o acor do para que o
Bra sil pos sa cum prir o seu pa pel.

Se tam bém não te mos a dis po si ção dos Esta -
dos Uni dos em as si nar o Pro to co lo de Kyo to, vi mos
uma ou tra ati tu de da que le país, de ar ro gân cia e so -
ber ba, agre din do de for ma mu i to gra ve a so be ra nia
bra si le i ra quan do um gru po de em pre sá ri os ame ri ca-
nos, apo i a do pelo Go ver no ame ri ca no, e um gru po de 
em pre sá ri os ca na den ses vi e ram ao Bra sil e ofe re ce-
ram um sub sí dio, es tú pi do, ab sur do, de US$265,00
por hec ta re para que pro du to res bra si le i ros re du zis-
sem a sua pro du ção de soja, para que os Esta dos
Uni dos pas sas sem a co man dar o mer ca do in ter na ci-
o nal, como se eles fos sem do nos do mer ca do mun di-
al, do nos do mun do.

Eles não es tão pre o cu pa dos com a emis são de
ga ses tó xi cos, sen do res pon sá ve is por 40% da qui lo
que é emi ti do no mun do in te i ro. Eles que rem im pe dir
que os pro du to res bra si le i ros de soja plan tem para
que eles pos sam fi car do nos do mer ca do, e – ve jam,
Srs.Se na do res! – mu i tos pro du to res, mal-ori en ta dos,
qua se ace i ta ram. A Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri -
cul tu ra acon se lhou, por não ter mos apo io e sub sí dio
aqui, a pe gar o sub sí dio ame ri ca no e plan tar ou tra cul -
tu ra. Este se ria o pas sa por te para o fra cas so da agri -
cul tu ra bra si le i ra, Sr. Pre si den te, daí por que, além do
pre ce den te, abri ría mos mão de um mer ca do con quis-
ta do du ra men te nes se dis pu ta do mer ca do da soja,
prin ci pal men te ago ra que os Esta dos Uni dos es tão
plan tan do 60% da sua área com trans gê ni cos e a
Argen ti na com 38% a 40% de soja trans gê ni ca. Os
Esta dos Uni dos, Bra sil e Argen ti na são os três de ten-
to res de 85% do mer ca do in ter na ci o nal da pro du ção
de soja. E es ta mos numa si tu a ção pri vi le gi a da, exa ta-
men te por que ain da não há uma re gu la men ta ção nem 
au to ri za ção le gal para se plan tar soja trans gê ni ca.

De re pen te, os Esta dos Uni dos que rem nos di -
zer o que de ve mos fa zer. O fran cês José Bové es te ve
no Esta do do Rio Gran de do Sul e ate ou fogo numa
la vou ra, que ren do en si nar o que de ve mos fa zer com
o nos so meio am bi en te e com nos sa agri cul tu ra. E
ago ra os Esta dos Uni dos, nes sa de mons tra ção de ar -
ro gân cia ab so lu ta, quer in ter fe rir no nos so sis te ma
pro du ti vo, di zen do o que de ve mos plan tar. É cla ro que 
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isso foi re fu ta do. Isso não vai acon te cer! Não po de-
mos nem pen sar em per mi tir que qual quer ONG,
qual quer Enti da de Go ver na men tal Ame ri ca na ve nha
aqui nos di zer o que fa zer, por que essa é a nos sa so -
be ra nia. Pelo me nos isso te mos que fa zer ser res pe i-
ta do, por que o Bra sil é um país que tem li de ran ça
mun di al, prin ci pal men te na pro du ção agrí co la, e não
po de mos fi car sub me ti dos a esse ego ís mo des me di-
do das au to ri da des ame ri ca nas!

Qu an do fa la mos que es ta mos cor ren do o ris co
de per der um bi lhão de dó la res por esse au men to dos 
sub sí di os, sig ni fi ca que es ta mos jo gan do fora o cum -
pri men to da meta es ta be le ci da pelo Go ver no atu al e
que tem que ser per se gui da pela pró xi ma. Vi o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, fa zer uma ex cla-
ma ção, dias atrás, bas tan te con tun den te, di zen do:
“Olha, no Bra sil, é ex por tar ou mor rer!” O que o Pre si-
den te da Re pú bli ca que ria di zer que se não hou ver
cres ci men to da eco no mia para ge rar pro du tos para a
ex por ta ção, para atin gir mos os 100 bi lhões de dó la-
res, den tro de al guns anos, ha ve rá um co lap so eco -
nô mi co, e o Bra sil não terá es tru tu ra eco nô mi ca su fi-
ci en te para ab sor ver esse con tin gen te enor me de
pes so as que in gres sam no mer ca do de tra ba lho.

Se es ta mos na imi nên cia de per der um bi lhão
de dó la res por ano com esse au men to dos sub sí di os
ame ri ca nos, pen so que o Go ver no tem a obri ga ção
de to mar uma ati tu de drás ti ca: ir à OMC re gis trar um
pro ces so, pe din do a in ves ti ga ção des se des cum pri-
men to da ro da da ocor ri da no Uru guai re fe ren te à
cláu su la de paz que pre via que não ha ve ria au men to
de sub sí dio. Ao con trá rio, os Esta dos Uni dos as su mi-
ram re cen te men te um com pro mis so de re du zir pro-
gres si va men te os sub sí di os, o que nos per mi tiu aca -
len tar mos aqui o so nho de que o Bra sil ha ve ria de
con quis tar esta meta dos 100 bi lhões de ex por ta ção.
No en tan to, os Esta dos Uni dos co lo cam em ris co, Sr.
Pre si den te, aqui lo que é mais caro para um país, que
é a se gu ran ça ali men tar.

Te nho ou vi do al guns dis cur sos, e al guns equí -
vo cos têm sido co me ti dos nes sa aná li se que se faz
so bre o pro te ci o nis mo e so bre a ne ces si da de de se
au men tar a pro du ção. Di zem que pos si vel men te,
den tro de al guns anos, o mun do pas sa rá fome pois
não te re mos ali men tos. O que não é ver da de! A ver -
da de é que po de mos ter mu i ta gen te pas san do fome
nos pa í ses em de sen vol vi men to se essa po lí ti ca pro -
te ci o nis ta con ti nu ar. É o mes mo? Ló gi co que não,
por que a ofer ta de co mi da no mun do é ma i or do que o 
con su mo. Esse ano mes mo es ta mos che gan do per to
de 2 bi lhões de to ne la das de grãos no mun do. É cla ro
que esse au men to de pro du ção agrí co la mun di al que

ocor re, prin ci pal men te de grãos, tem sido su fi ci en te
para aten der à po pu la ção. O Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, que pre si de a Mesa, é mé di co e sabe que a
Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de faz um cál cu lo das
ca lo ri as mí ni mas ne ces sá ri as para que o ser hu ma no
pos sa vi ver de for ma dig na, pelo me nos no que se re -
fe re à ofer ta de ca lo ri as na sua ali men ta ção. Há os
que di zem que são ne ces sá ri as 2.400 ca lo ri as, ou tros
di zem que 2.000 ca lo ri as se ria o su fi ci en te para dar
ao ser hu ma no uma vida ra zo a vel men te abas te ci da
em ter mos ali men ta res e nu tri ci o na is. Pois bem, se
pe gás se mos to das as ca lo ri as e pro te í nas pro du zi-
das no mun do hoje e di vi dís se mos pelo con tin gen te
po pu la ci o nal, te ría mos um ex ce den te de 15% de ca -
lo ri as e pro te í nas do que é ne ces sá rio para o con su-
mo mun di al. Só que não é o que ocor re quan do ve -
mos o mapa de dis tri bu i ção. Exa ta men te os pa í ses ri -
cos é que con cen tram gran de par te da pro du ção
mun di al, e são exa ta men te es ses pa í ses ri cos, que
têm eco no mia ca paz de ofe re cer sub sí di os, que, pro -
te gen do os seus pro du to res, pro du zem mon ta nhas
de ali men tos, que es tão abar ro tan do os seus si los.
Qu an do eles se vêem co lo ca dos numa si tu a ção em
que o pra zo de ven ci men to da que les pro du tos está
che gan do, ex por tam a pre ços ba i xos, der ru ban do os
pre ços dos pro du tos agrí co las dos pa í ses em de sen-
vol vi men to. E é isso que está di zen do aqui. O Bra sil
pode per der um bi lhão, por ano, de ex por ta ção, além
de per der a nos sa eco no mia, por que ela ain da tem
uma de pen dên cia de cer ca de um ter ço da pro du ção
pri má ria, da pro du ção agrí co la. E, se so mar mos a
pro du ção agrí co la com o cha ma do agro ne gó cio, va -
mos che gar a 52% da nos sa eco no mia, que é de pen-
den te  da ati vi da de agrí co la. Então, no mo men to em
que os pa í ses ofe re cem es ses sub sí di os ge ne ro sos,
eles pro vo cam uma de si gual da de, uma ar ti fi ci a li da de
no mer ca do in ter na ci o nal, onde os pa í ses em de sen-
vol vi men to não con se guem co lo car os seus pro du tos
e são obri ga dos a re du zir a área de plan tio, tec no lo-
gia, re du zir pro du ção, por que se não vão fi car en gas-
ga dos, sa tu ra dos com a pro du ção.

Por tan to, não há fal ta de ali men to no mun do. Há
uma dis tri bu i ção de si gual, mo ti va da exa ta men te pelo
alto sub sí dio. Aque les que fa zem dis cur so nos pa í ses
de sen vol vi dos, pa í ses ri cos, di zen do que pre ci sa mos
con ter a fome no mun do e acha que va mos com ba-
tê-la pro te gen do os mer ca dos ri cos e ofe re cen do
sub sí di os es tão exa ta men te ca mi nhan do na di re ção
con trá ria do dis cur so, por que os sub sí di os lá sig ni fi-
cam fome aqui; um im pe di ti vo gra ve para o cres ci-
men to da nos sa pro du ção agrí co la. E nós que de pen-
de mos tan to da nos sa pro du ção agrí co la, não po den-
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do cres cer, não va mos ofer tar ali men tos su fi ci en tes
para a nos sa po pu la ção.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Ex. um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Ouço V. Exª
com pra zer.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Osmar Dias, re al men te não re sis ti à ten ta ção de fa zer
um apar te até por que tive uma vi vên cia mu i to gran de
nes sa área. Em no vem bro do ano pas sa do, es ti ve re -
pre sen tan do o Con gres so Na ci o nal em Ca tar, onde
se re a li za va a 4ª Con fe rên cia da Orga ni za ção Mun di-
al do Co mér cio, e o tema le van ta do por V. Exª jus ta-
men te era o que pre do mi na va lá. E o pen sa men to dos 
Mi nis tros das áre as eco nô mi cas do nos so País era
como en fren tar o sub sí dio for ne ci do à agri cul tu ra
prin ci pal men te dos pa í ses da Eu ro pa, e em ca rá ter
es pe ci al à Fran ça. E os pa í ses me nos de sen vol vi dos
re ce bi am tam bém essa pres são dos Esta dos Uni dos.
Como eles têm um mun do in dus tri a li za do bem avan -
ça do, au to ma ti ca men te pas sa vam por meio das es ta-
ta is sub sí di os di re ta men te à pro du ção agrí co la e en -
tra vam no mer ca do com pe ti ti vo com as nos sas em-
pre sas, com os nos sos ex por ta do res, com o Bra sil,
com o Mé xi co e com di ver sos ou tros pa í ses que vi vi-
am ex clu si va men te da agri cul tu ra. Achá va mos, na-
que la oca sião, que ha vía mos lo gra do um gran de êxi to
quan do hou ve as si na tu ra de um con vê nio em que
gra da ti va men te iria eli mi nan do es ses sub sí di os. O
pri me i ro pas so se ria em tor no de 2004. Essa eli mi na-
ção se da ria de tal modo que, em cer to tem po, o pro -
du to agrí co la te ria um va lor im por tan tís si mo para to -
dos os pa í ses do mun do, prin ci pal men te para os con si-
de ra dos sub de sen vol vi dos e para os pa í ses da Amé ri-
ca do Sul, que tam bém não fo gem à re gra. V. Exª está
abor dan do um tema pre ci o so, de gran de sig ni fi ca do,
quan do diz que a fome não exis te. É ver da de que, se
hou ves se me lhor dis tri bu i ção de ali men tos, se os oito
ma i o res pa í ses do mun do apo i as sem os ou tros e aca -
bas sem com os sub sí di os, a pro du ção dos de ma is
au men ta ria, dan do ali men to para o povo que pas sa
fome, na Áfri ca e em ou tros con ti nen tes. Apro ve i to
esta opor tu ni da de para pa ra be ni zar V. Exª. Cre io que
esse dis cur so é mu i to im por tan te e pre ci sa es tar na
men te não ape nas de nós, bra si le i ros, mas tam bém
dos nos sos ór gãos di plo má ti cos, que pre ci sam exer -
cer uma in fluên cia so bre as de ci sões da Qu ar ta Con -
fe rên cia Mun di al do Co mér cio, fa zen do com que elas
pre va le çam. Aí, sim, a nos sa agri cul tu ra, a nos sa in -
dús tria, que gera pro du tos en la ta dos, lo gra rão gran de
êxi to no mer ca do in ter na ci o nal. Elas po de rão cres cer
mu i to mais do que hoje, mu i to mais do que al me ja-

mos. Qu e ro con gra tu lar-me com V. Exª pelo opor tu no
pro nun ci a men to. Pa ra béns, Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Lind berg Cury.

Enca mi nho-me para o en cer ra men to de meu
pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, di zen do que o Go-
ver no bra si le i ro, de fato, já de ve ria ter pro to co la do a
ação. Não o fez, mas ain da há tem po de fazê-lo, por -
que, nes te mês de maio, será re a li za da em Ma dri uma 
nova ro da da de ne go ci a ções en tre o Mer co sul e a
União Eu ro péia. Se ria o mo men to de le var mos essa
ação e mos trar mos que o Bra sil não faz ape nas dis -
cur sos.

Estou re pe tin do aqui lo que mu i tos já dis se ram: o 
pro te ci o nis mo aca ba com a pos si bi li da de de cres ci-
men to das eco no mi as emer gen tes. Só que isso, no
dis cur so, não traz ne nhum efe i to prá ti co. Esta mos pe -
din do ao Go ver no que não en gros se ape nas os dis -
cur sos. O Go ver no tem fe i to dis cur sos, tem de fen di do
nos sos in te res ses, e te nho acom pa nha do isso. Há re -
sul ta dos prá ti cos que têm que ser re co nhe ci dos.

No se tor de car nes, por exem plo, o Bra sil ex pan-
diu sua ex por ta ção em US$1 bi lhão no ano pas sa do.
Foi uma con quis ta. O Bra sil pode cres cer ain da mais
nes se se tor. Po de mos che gar a US$5 bi lhões, US$6
bi lhões de ex por ta ção de car nes. Há um mer ca do em
cres ci men to, em fun ção de pro ble mas vi vi dos na Eu -
ro pa, como, por exem plo, a do en ça da vaca lou ca e a
fe bre af to sa, que atin gi ram aque le con ti nen te. Po de-
mos ter uma ex pan são de mer ca do mu i to sig ni fi ca ti va
na área de car nes. A Rús sia já é um gran de com pra-
dor da car ne su í na do Bra sil.

Tudo isso vem acon te cen do qua se que na tu ral-
men te, em fun ção dos pro ble mas dos ou tros. No en -
tan to, de ve ría mos in du zir o pro ces so to man do pro vi-
dên ci as que es tão ao nos so al can ce nes sa ques tão
fun da men tal. Não adi an ta uma po lí ti ca agres si va. Vi
ou tro dia que o Go ver no bra si le i ro fez pre ver em seu
or ça men to in ves ti men tos para fa zer mar ke ting de
nos sos pro du tos, prin ci pal men te no gran de mer ca do
com pra dor, que é o eu ro peu. Po de mos fa zer a pro pa-
gan da que qui ser mos; se não re ti rar mos de ter mi na-
das bar re i ras pro te ci o nis tas im pos tas pe los gran des
blo cos eco nô mi cos, fi ca re mos sem pre pa ti nan do
nes se cres ci men to mu i to len to das ex por ta ções. E
en tão, nós, que co me mo ra mos o fato de ter mos atin -
gi do 100 mi lhões de to ne la das de pro du ção, não po -
de re mos ace le rar esse cres ci men to.

Da qui es tou ven do o Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, do To can tins, uma nova fron te i ra que se
abre e cres ce do Cen tro-Oes te para o Nor te. Exis tem
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ou tras fron te i ras cres cen do, só que elas, de re pen te,
se rão in ter cep ta das. Seu cres ci men to será es tag na-
do por que não te re mos con su mo in ter no e não es ta-
mos abrin do o mer ca do ex ter no o su fi ci en te para ge -
rar a de man da por nos so gran de e la ten te po ten ci al
de pro du ção, que es ta mos guar dan do como o gran de
trun fo do Bra sil para um fu tu ro pró xi mo: os 80 a 90 mi -
lhões de hec ta res de cer ra do que po dem ser in cor po-
ra dos quan do o Go ver no bra si le i ro qui ser. Há gen te
que ren do isto no País: co lo car es sas ter ras para do -
brar, tri pli car, qua dru pli car a nos sa pro du ção de grãos 
e de ali men tos.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, en trar com a
ação se ria uma ati tu de cla ra, si na li zan do que o Bra sil
pode en trar na Alca e ne go ci ar em pé de igual da de
com os Esta dos Uni dos; não de có co ras, de jo e lhos,
como vem fa zen do, por que, quan do sur ge uma opor -
tu ni da de, não toma a pro vi dên cia que lhe é per mi ti da.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Car los Pa tro cí nio, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril-
do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, por ces são do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – 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, nes ta se gun da-fe i ra, ocu po bre ve men te a tri -
bu na para ten tar tra du zir um pou co a pre o cu pa ção
com al gu mas das co i sas que são ca ras ao povo bra si-
le i ro.

Esta mos às vés pe ras da Copa do Mun do. O bra -
si le i ro é apa i xo na do pelo fu te bol e tam bém pelo tê nis.
De ve mos essa pa i xão pelo tê nis fun da men tal men te à 
Ma ria Esther Bu e no e, nos dias de hoje, ao Guga.
Mas ja ma is nos es que ce re mos de Emer son Fit ti pal di,
Ayrton Sen na, Nel son Pi quet, en tre ou tros tan tos
gran des atle tas. O povo bra si le i ro apren deu a se apa i-
xo nar tam bém pela Fór mu la 1. Por isso, esse tema
não é me nor. O dis cur so que ora ini cio vai me re me ter
ao fi nal do pro nun ci a men to fe i to ago ra pelo bri lhan te
Se na dor Osmar Dias, que fa lou do nos so sen ti men to
de bra si li da de ao as sis tir mos ao nos so País sen ta do
à mesa in ter na ci o nal de ne go ci a ção, com au to ri da de
de quem tem 27% da água doce e 30% da bi o di ver si-
da de do pla ne ta, além de pon tos es tra té gi cos, como a 
base de Alcân ta ra, que eco no mi za com bus tí ve is só li-
dos no lan ça men to de fo gue tes.

Sr. Pre si den te, so mos uma Na ção es tra té gi ca,
uma ter ra e um povo es tra té gi cos. Te mos a Ama zô-
nia, o Pan ta nal, to dos os mi né ri os. Orgu lha mo-nos
dis so, e esse or gu lho apa re ce, da mes ma for ma,
quan do o bra si le i ro quer ver o Bra sil re pre sen ta do na
gran de com pe ti ção in ter na ci o nal. Con tu do, hoje o
mer ca do to mou con ta de tudo, in clu si ve do es por te.
Re fi ro-me es pe ci fi ca men te à tris te cena a que as sis ti-
mos on tem. Temo que os bra si le i ros de sis tam de as -
sis tir à Fór mu la 1 e es que çam o pas sa do de Ayrton
Sen na – que já nos de i xou, mas que é uma mar ca no
co ra ção de todo o povo bra si le i ro –, por ve rem que o
in te res se es tra té gi co e co mer ci al da Fer ra ri aca bou
en ver go nhan do um es pe tá cu lo in te i ro. Tal vez essa
seja a úni ca es cu de ria que te nha tor ci da or ga ni za da e 
apa i xo na da, como a tor ci da do meu Fla men go, como
sou apa i xo na do pelo meu To can tins. Assis ti on tem à
tor ci da va i ar, re pro var e não ace i tar aque la de ci são.
E, Sr. Pre si den te, isso foi acon te cer logo con tra o nos -
so bra si le i ro, a quem atri bu í mos uma fal ta de sor te
imen sa. Alguns cri ti cam, mas to dos nós ad mi ra mos o
ca rá ter do pi lo to Ru bens Bar ri chel lo, que, no en ten di-
men to da ma i o ria dos bra si le i ros, deu on tem uma de -
mons tra ção de pro fis si o nal res pe i ta dor das de ci sões
da que les que o con tra tam.

Sr. Pre si den te, te nho cer te za ab so lu ta de que,
pe los tí tu los que já con quis tou, pelo mo men to em que 
se en con tra o cam pe o na to mun di al de Fór mu la 1, tal -
vez o pró prio Mi cha el Schu ma cher de ves se ter tido o
ges to ma i or de gran de za. Aqui lo in co mo dou, Sr. Pre -
si den te.

Esta Casa re pre sen ta os Esta dos e que ro re pro-
du zir aqui, no ple ná rio do Se na do Fe de ral, o sen ti-
men to de re vol ta do nos so povo, por que, como dis se,
temo que os bra si le i ros não que i ram mais as sis tir à
Fór mu la 1.Se nos so pi lo to está em pri me i ro lu gar e a
equi pe man da-o de i xar pas sar o ou tro cor re dor, qual
bra si le i ro vai que rer as sis tir no va men te a um es pe tá-
cu lo da que les?

Às ve zes, no fu te bol, ocor re uma si tu a ção em
que é me lhor o time per der, já es tan do clas si fi ca do,
para não pe gar um ad ver sá rio di fí cil à fren te. Mas o
tor ce dor não gos ta dis so. O tor ce dor gos ta da vi tó ria,
da ca be ça er gui da. Va mos en fren tar o mais di fí cil e
va mos ven cê-lo!”

Estou, Sr. Pre si den te, oti mis ta com a se le ção
bra si le i ra que vai à Copa. Estou oti mis ta em re la ção
ao meu País, que tem à fren te o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, que nos co lo cou em al guns em ba-
tes na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio; con tra a que -
bra do mo no pó lio; con tra a que bra das pa ten tes, quan to
aos me di ca men tos, no pro gra ma con tra Aids em que o
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Bra sil é con si de ra do o País nú me ro 01 – con se gui mos
di mi nu ir em 50% a mor te dos já in fec ta dos.

O Bra sil tem cres ci do como Na ção, tem se afir -
ma do pe ran te os ou tros po vos. São pro gres sos de um 
País que é um ex po en te, como dis se o Se na dor
Osmar Dias, pro fun do co nhe ce dor da nos sa agri cul-
tu ra. So mos uma nova fron te i ra. Te mos um Bra sil in te-
i ro das Tor de si lhas que ain da não foi ocu pa do ou des -
co ber to. É a nos sa re gião, Sr. Pre si den te. É o Nor te, o
Cen tro-Oes te, o por tal da Ama zô nia, o meu To can-
tins. E me sin to in co mo da do como bra si le i ro com a
cena que vi on tem.

Mas me in co mo da tam bém, Sr. Pre si den te, sa -
ber mos que o mer ca do de hoje, las tre a do nas dí vi das
ex ter na, in ter na e nos ju ros, aca ba re ti ran do do Bra sil
a con di ção de es tar me lhor po si ci o na do nes sa mesa
in ter na ci o nal, por que se o pe tró leo já foi im por tan te
no sé cu lo pas sa do, se já ti ve mos guer ra no sé cu lo
pas sa do por con ta do pe tró leo, te re mos guer ra por
con ta da água. Isso quem diz é a ONU em um de seus 
es tu dos. Há o ris co de o ho mem vir a bri gar pela água
doce, es go tá vel, com a qual ago ra co me ça mos a nos
pre o cu par, por que só pen sá va mos nela para a ge ra-
ção de ener gia.

Hoje há a pre o cu pa ção do uso múl ti plo das
águas, da pro te ção de nos sos ma nan ci a is, dos nos -
sos rios, da in te gra ção das nos sas ba ci as. Nós es ta-
mos fa zen do isso no To can tins.

Então, Sr. Pre si den te, será que esse as sun to
nada tem a ver com o que acon te ceu com o nos so
Ru bens Bar ri chel lo?

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Si -
que i ra Cam pos, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) 
– Ouço V. Exª com gran de ale gria, Se na dor Lind berg
Cury, re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Si -
que i ra Cam pos, re al men te fi quei sen si bi li za do com o
seu pro nun ci a men to. Hou ve, na ver da de, uma re vol ta
mu i to gran de nes te País. O au to mo bi lis mo fica mu i to
em evi dên cia quan do te mos um ex pert des sa área.
Ha via au diên cia na épo ca do Nel son Pi quet, do Emer -
son Fit ti pal di e, prin ci pal men te, do Ayrton Sen na.
Des de o mo men to em que hou ve aque le de sas tre trá -
gi co com o Ayrton Sen na, o bra si le i ro per deu o in te-
res se pela Fór mu la-1, por que nin guém era ca paz de
subs ti tuí-lo na que la oca sião. Até as pró pri as emis so-
ras en con tra ram sé ri as di fi cul da des em for ma li zar
con tra tos de trans mis são para o Bra sil. Não va lia a
pena. O bra si le i ro não que ria tor cer para ou tro, a não
ser quan do, na com pe ti ção, hou ves se um pi lo to bra si-

le i ro. Fi ca mos por mu i to tem po sem re pre sen tan te. Os 
pre ços dos con tra tos fo ram re du zi dos, não se en con-
tra vam pa tro ci na do res. Ontem, ve ri fi ca mos que hou -
ve, na ver da de, um gran de gol pe con tra o Bra sil,
como diz V. Exª. O bra si le i ro está al ta men te re vol ta do
com tudo aqui lo que acon te ceu. Foi um ato an ti des-
por ti vo. Não se pode ad mi tir que isso seja fe i to da que-
la ma ne i ra. Na úl ti ma vol ta, au to ri zar a ul tra pas sa gem
do Mi cha el Schu ma cher. Na ver da de, isso foi ter rí vel!
Eu me con gra tu lo com V. Exª por tra zer ao Se na do
esse as sun to. Ru bi nho Bar ri chel lo me re ce uma opor -
tu ni da de. Ontem, se ria a se gun da vez em que ocu pa-
ria a ga le ria de hon ra como pri me i ro co lo ca do. Te mos
que re pen sar re al men te si tu a ções como essa. Ima gi-
nem o cons tran gi men to por que pas sa ria o povo bra -
si le i ro se, na de ci são do cam pe o na to mun di al, o nos -
so time ti ves se que abrir mão de uma vi tó ria. E o povo
bra si le i ro acom pa nha es sas com pe ti ções au to mo bi-
lís ti cas. Cre io que, a par tir de ago ra, va mos de i xar de
acom pa nhá-las, por que se o Ru bi nho es ti ver na fren -
te terá que abrir mão para o Mi cha el Schu ma cher.
Meu cum pri men tos, Se na dor.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO)
– No bre Se na dor Lind berg Cury, é di fí cil! Ontem foi o
Dia das Mães, e a nos sa pá tria mãe gen til des me re-
ceu um belo pre sen te, que, na ver da de, se ria ape nas
o re tra to do que foi a cor ri da in te i ra.

Pen so, Sr. Pre si den te, que cabe a nós tam bém
di zer, em nome do povo bra si le i ro, que va mos es pe rar
uma re vi são do re gu la men to que im pe ça esse tipo de
ma no bra.

Fi ca mos tam bém re vol ta do – e aí me re fi ro ao
lado do Bra sil que pou cas ve zes tem um time de ex -
pres são em uma fi nal de cam pe o na to – com o que
acon te ceu com o Bra si li en se em São Pa u lo. Te mos
tec no lo gia, câ me ras ins ta la das em vá ri os pon tos. Já
vejo acon te cer isso em im por tan tes mo da li da des de
jo gos nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, onde o juiz pa -
ra li sa, vai até à câ me ra, ve ri fi ca o que acon te ceu para
não de i xar ha ver in jus ti ça. Fico en tris te ci do de ou vir a
tor ci da di zer que o Bra si li en se foi rou ba do. É tris te! Te -
mos a tec no lo gia que pode ser usa da per fe i ta men te
para que isso não ocor ra. E, na Fór mu la–1, exis te tec -
no lo gia de pon ta em to dos os sen ti dos, mas é pre ci so
que haja tam bém em todo lu gar o de ba te da éti ca,
por que o cons tran gi men to do pi lo to ale mão on tem foi
tão gran de que não lhe ca bia ou tra ati tu de se não en -
tre gar o tí tu lo, pe dir que Ru bi nho fos se ao pri me i ro lu -
gar do pó dio. Aqui lo foi uma tris te za para a nos sa pá -
tria mãe gen til no Dia das Mães.

Sr. Pre si den te, não sei. Não vou, de for ma al gu-
ma, con de nar o com por ta men to pro fis si o nal e éti co
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ain da mais de quem fez tal vez a mais bri lhan te de to -
das as suas cor ri das da pole até a úl ti ma vol ta. Ago ra,
re cém-con tra ta do no va men te como se gun do pilo da
equi pe, bom pro fis si o nal que é, aten deu àque la or -
dem. Ora, Sr. Pre si den te, não sei se eu a ace i ta ria.
Não sei se Pi quet, Sen na, Fi ti pal di, José Car los Pace
a ace i ta ri am. Não sei se al gum pi lo to tam bém a ace i-
ta ria. Não que ro, em ab so lu to, trans for mar o meu pro -
nun ci a men to numa crí ti ca ao nos so que ri do pi lo to, até
por que ven ceu a cor ri da on tem. Mas algo pre ci sa ser
re pen sa do. E o meu medo ma i or é que o es por te saia
per den do com isso. 

Va mos apro ve i tar um epi só dio como este, Sr.
Pre si den te, para re lem brar a to dos nós as nos sas
res pon sa bi li da des com este País, com esta gran de
Pá tria, com esta Na ção e fa zer com que o Bra sil seja
cada vez mais res pe i ta do no ex te ri or. Ve mos aqui, na
nos sa Amé ri ca do Sul, com tris te za, pro ble mas na
Argen ti na, Co lôm bia, Ve ne zu e la, pro ble mas in sa ná-
ve is no Pa ra guai, na Bo lí via. É im por tan te que o bra si-
le i ro, que nor mal men te se pre o cu pa com o dia-a-dia,
com a vi o lên cia, o de sem pre go, a sa ú de, e não se
pre o cu pa mu i to com po lí ti ca ex ter na, co me ce a ob-
ser var bas tan te o ce ná rio in ter na ci o nal, por que o
mer ca do hoje é que dita tudo, os ju ros, as me sas in te-
gra das, as gran des fu gas de ca pi ta is. O mun do já está 
glo ba li za do. Não há como fu gir dis so. Mas te mos que
lem brar a nos sa Ama zô nia, o nos so Pan ta nal, as nos -
sas ri que zas, para di zer que pre ci sa mos ser mais for-
tes nas ne go ci a ções in ter na ci o na is do que sim ples-
men te esta mo e da ine xis ten te que o tal mer ca do pro -
pa la e pela qual pa ga mos tan tos ju ros.

Aqui tam bém de i xo mi nha ho me na gem, Sr. Pre -
si den te, à con du ção fir me, no meu en ten di men to, do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, do Mi nis tro
Pe dro Ma lan e do Pre si den te do Ban co Cen tral, Armí -
nio Fra ga. Quem quer mo rar num pré dio não quer sa -
ber mu i to bem quem é o sín di co, de quem, aliás, pou -
ca gen te gos ta. Ge ral men te, pro cu ra-se o sín di co por
ca u sa de pro ble ma. Mas todo o mun do quer o ele va-
dor fun ci o nan do, o pré dio lim po, as co i sas or ga ni za-
das. O nos so sín di co do To can tins re co lhe uma ad mi-
ra ção de 80% da sua po pu la ção, por que é ze lo so na
con du ção do seu Esta do. Te mos um sín di co, Sr. Pre -
si den te, que, além de tudo, é um es ta dis ta. Vai de i xar
em bre ve a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Va mos sen tir
mu i ta sa u da de dele. Sei que, nes te mo men to, esta
par te do meu pro nun ci a men to pode ser im po pu lar. Sr. 
Pre si den te, não te nho uma vida pú bli ca mu i to lon ga,
mas te nho ab so lu ta cer te za de que, pelo que vem fa -
zen do, pelo que de i xou em ter mos de re a li za ção in te-
gra ção do meu País – com a Fer ro via Nor te-Sul, com

a Hi dro via Ara gua ia-To can tins, com tudo que vem fa -
zen do – aos ei xos de de sen vol vi men to, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, não só por ter con ti do
aqui lo que não mais pa re cia sob nos so con tro le, que
é a in fla ção, le gou a este País mu i ta co i sa im por tan te.

Te nho cer te za de que a po pu la ção bra si le i ra
terá res pon sa bi li da de até para não ace i tar que ne-
nhum dos pos tu lan tes a Pre si den te da Re pú bli ca im -
por te ris co. Não po de mos ace i tar tam bém o que se
diz so bre fu la no ou bel tra no – ora, um bra si le i ro nas ci-
do aqui, tra ba lha dor, seja ele quem for , pois isso é di -
mi nu ir a Pá tria bra si le i ra, é des co nhe cer o nos so po -
ten ci al, é di mi nu ir as nos sas ri que zas e a ca pa ci da de
do nos so povo. 

To dos es tão pos tu lan do  de mo cra ti ca men te,
Sr. Pre si den te. Um de les che ga rá lá. E eu te rei mais
qua tro anos na tri bu na des te Se na do para di zer que
es ta rei ao lado do pró xi mo Pre si den te da Re pú bli ca.
Con fio no pro je to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e acre di to que Sua Exce lên cia fará seu su -
ces sor, mas não de i xa rei de, como Se na dor da Re pú-
bli ca, dar o meu res pal do a qual quer ci da dão bra si le i-
ro que, le gi ti ma men te, che gue à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca e que pre ci se des ta Casa para go ver nar bem
o Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – 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, ocu po a tri bu na do 
Se na do com o ob je ti vo prin ci pal de re me mo rar um
pe río do de vi vên cia nes ta ca pi tal.

Sou do Esta do de Go iás, pre ci sa men te da ci da-
de de Aná po lis. Num de ter mi na do mo men to da his tó-
ria po lí ti ca do nos so País, um can di da to a Pre si den te
da Re pú bli ca anun cia e as su me o com pro mis so de
cons tru ir, no co ra ção de Go iás, uma nova ca pi tal: Bra -
sí lia. É ver da de que o Bra sil não acre di tou nes sa pro -
mes sa. Di zi am to dos que era mais uma pro mes sa de
um po lí ti co.

Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, um ho mem
de ter mi na do, logo no se gun do ano do seu man da to,
or ga ni za a cons tru ção de Bra sí lia, aten den do ao cha -
ma men to do povo da re gião. Ele ti nha por meta tra zer
para o cen tro do Esta do de Go iás, para o co ra ção de
Go iás, o de sen vol vi men to.

Até en tão, São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro con cen-
tra vam as in dús tri as e o co mér cio. Esta par te cen tral
do nos so País e os Esta dos do Nor te e Nor des te vi vi-
am di an te da im pos si bi li da de de cres ci men to se não
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hou ves se uma atra ção para o de sen vol vi men to des sa
re gião.

Em 1957, Jus ce li no Ku bits chek au to ri za ras gar
o cer ra do em for ma de cruz. O bra si le i ro acre di tou. Vi -
e ram pes so as de to dos os Esta dos com a fi na li da de
de cri ar uma nova ca pi tal. Deus me deu o pri vi lé gio de 
ini ci ar essa epo péia. Em 1957, vim de Aná po lis para
cá for ne cer gê ne ros ali men tí ci os – meu pai ti nha um
ar ma zém – às com pa nhi as que es ta vam ins ta lan do
seus can te i ros para mar car o pla no de cons tru ção da
nova ca pi tal.

Foi re a li za do um con cur so, do qual par ti ci pa ram
di ver sas pes so as. Fo ram ven ce do res dois gran des
gê ni os: Oscar Ni e me yer, na par te da ar qui te tu ra, e
Lú cio Cos ta, na par te da es tru tu ra e en ge nha ria da ci -
da de.

A epo péia da cons tru ção de Bra sí lia co me ça
com o Nú cleo Ban de i ran te, à épo ca cha ma do Ci da de
Li vre. Aqui che gam pes so as de to dos os rin cões do
nos so País, que vi nham com a es pe ran ça da cri a ção
de uma nova ca pi tal.

O sen ti men to de pa tri o tis mo era mu i to gran de.
Na mi nha ju ven tu de, ain da emo ci o na do com a cri a-
ção da nova ca pi tal, para cá me des lo quei, a fim de
acom pa nhar de per to os pri me i ros pas sos da cons-
tru ção.

Não é fá cil para ne nhum go ver no ob ter re cur sos
até mes mo para cons tru ir uma pon te de gran de ex-
ten são – como está ocor ren do aqui em Bra sí lia. Jus -
ce li no Ku bits chek – é pre ci so que re fli ta mos so bre a
ques tão – pro me teu cri ar em três anos, em bo ra seu
man da to fos se de qua tro, uma nova ca pi tal no co ra-
ção de Go iás. Não exis ti am vias de trans por te li gan do
a ci da de de Aná po lis à fu tu ra ca pi tal. Para che gar a
Bra sí lia, saí de ca mi nhão às 5 ho ras da ma nhã, de
Aná po lis rumo a Co rum bá de Go iás, e de po is a Braz -
lân dia, ci da de go i a na com pou cos ha bi tan tes – tal vez
me nos de mil – e ape nas uma rua prin ci pal, onde ha -
via uma ca fe te ria.

O sen ti men to de bra si li da de cres ceu e as su miu
pro por ções enor mes. Os mi ne i ros, os nor des ti nos, os
nor tis tas, os go i a nos, que es ta vam aqui e vi ram os
pri me i ros pas sos da cons tru ção de Bra sí lia, acre di ta-
ram no pro je to, des lo ca ram-se para cá e aqui ten ta-
ram fa zer a gran de ca pi tal.

No iní cio da cons tru ção de Bra sí lia, Jus ce li no
Ku bits chek im por ta va ti jo lo, que vi nha de avião, de
ou tros gran des cen tros de pro du ção. Exis tia en tre o
povo uma von ta de enor me de cons tru ir a nova ca pi tal,
um sen ti men to pa trió ti co que es ta va aci ma de to das
as con vic ções. Não se fa la va em po lí ti ca nem em cre -

do re li gi o so. Po lí ti cos des lo ca ram-se para a re gião e
igre jas vi e ram dar am pa ro es pi ri tu al à po pu la ção.

Bra sí lia foi ina u gu ra da em 1960, após três anos
de cons tru ção.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de uma epo péia que as
pes so as mais ve lhas que aqui ha bi ta vam ti ve ram o
pri vi lé gio de vi ver. Deus me deu esse pri vi lé gio de
acom pa nhar a cons tru ção da ci da de e a sua ina u gu-
ra ção.

Pou co tem po de po is, com o ad ven to do Go ver-
no Jâ nio Qu a dros, pa ra li sou-se tudo, in clu si ve os in -
ves ti men tos. Ha via fal ta de cre di bi li da de no Pre si den-
te, que, a todo mo men to, ame a ça va vol tar a ca pi tal
para o Rio de Ja ne i ro. E Bra sí lia, en tão, es ta ria aban -
do na da e se ria uma ci da de-fan tas ma.

A ci da de ten tou se re cons tru ir, se or ga ni zar,
cha man do em pre sas. Os fun ci o ná ri os pú bli cos que
aqui já es ta vam não ti nham con di ções de re tor nar e
as em pre sas que aqui in ves ti ram não dis pu nham de
me i os para vol tar.Bra sí lia pre ci sa ria ser fe i ta de qual -
quer ma ne i ra. Não ha via mais como re tro ce der.

Caiu o Go ver no Jâ nio Qu a dros e veio o go ver no
mi li tar, po lê mi co, tra zen do al guns re sul ta dos bons,
ou tros dis cu tí veis. Há, en tre tan to, um gran de mé ri to:
con so li dou a Ca pi tal da Re pú bli ca, di zen do ao povo
que a re vo lu ção cons tru i ria Bra sília e a le va ria à fren te.

O re tor no da cre di bi li da de pas sou a eco ar por
todo o Bra sil e os in ves ti men tos co me ça ram a sur gir.
Na dé ca da de 1970, ha via uma pre vi são de que Bra -
sí lia te ria 500 mil ha bi tan tes no ano de 2000, mas
hoje ul tra pas sa to das as pers pec ti vas, por que nin-
guém acre di ta va que te ria essa po pu la ção, hoje, de
cer ca de dois mi lhões de ha bi tan tes.

E a ci da de co me çou a cres cer. O cres ci men to
ma i or foi na dé ca da de 1970. Nes sa dé ca da, cons tru-
iu-se a Asa Nor te, co me ça ram-se a pre en cher os va -
zi os, por que era uma ci da de gran de, onde os va zi os
eram ocu pa dos com o cor rer do tem po. O mun do po lí-
ti co já es ta va aqui nes ta ci da de. Vi nham os po lí ti cos
de to das as lo ca li da des para cá e com uma gran de
van ta gem: di mi nu ir o cus to ope ra ci o nal dos des lo ca-
men tos, por que Bra sí lia es ta va a uma hora ou a uma
hora e meia, ou a duas ho ras ou a duas ho ras e meia
dos ma i o res cen tros do nos so País, sen do a Ca pi tal
cen tral. Isso fa ci li tou o po der de de ci são. Até lon ge
das pres sões po lí ti cas que exis ti am no Rio de Ja ne i-
ro, das pres sões tra ba lhis tas, das gre ves cons tan tes
que por lá exis ti am.

A par tir des se mo men to, ti ve mos um pe río do de
di fi cul da de. O co mér cio já co me ça va a fi car sa tu ra do.
Não se abria mais o mer ca do de tra ba lho. As ins ti tu i-
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ções pú bli cas tam bém es ta vam ocu pa das, não ti-
nham mu i tas va gas. Nes se pe río do, era mu i to co mum
não anun ci ar em jor nal quem que ria pro cu rar em pre-
go. Qu an do tí nha mos as nos sas em pre sas, pe día-
mos, pelo amor de Deus, que nos con se guis sem um
con ta dor, dez me câ ni cos, dois au xi li a res de con ta bi li-
da de, um se gu ran ça.

A ci da de não ti nha o pe ri go de hoje. Não exis tia
o cri me, es sas qua dri lhas de rou bo, nem o mun do da
dro ga. Nes sa épo ca, não exis tia aqui ou em par te al -
gu ma do Bra sil. Pelo me nos, não to má va mos co nhe-
ci men to, mas a po pu la ção co me çou a su bir, a cres cer
e, atu al men te, vi ve mos um dra ma mu i to sé rio.

Pe los idos de 1977, as su mi a Asso ci a ção Co-
mer ci al do Dis tri to Fe de ral, e a nos sa as so ci a ção que
se in te res sa va di re ta men te pe los pro ble mas da ci da-
de le van tou um pro gra ma de de sen vol vi men to eco nô-
mi co. Nes sa épo ca, não exis tia a Se cre ta ria de Indús -
tria e Co mér cio. Cri a mos, no Go ver no José Apa re ci-
do, aque la Se cre ta ria.

Não se fa la va em co mér cio, era pro i bi do fa lar
em in dús tria no Dis tri to Fe de ral e di zi am: “Bra sí lia foi
fe i ta para ser uma ci da de ad mi nis tra ti va”. É ver da de
que os po lí ti cos, o mun do cul tu ral, os jor na lis tas e a
im pren sa de um modo ge ral en ten di am que es sas in -
dús tria se ri am co lo ca das aqui per to do Pla no Pi lo to.
Mu i to ao con trá rio, o Pla no de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co foi pre pa ra do para ser fe i to nas ci da des-sa té-
li tes, onde ha via uma po pu la ção e um con tin gen te de
pes so as de sem pre ga das.

Era o dra ma da oca sião! Gran des em pre sas
pas sa ram a acre di tar em Bra sí lia e se des lo ca ram
para cá, prin ci pal men te de São Pa u lo. E o mun do pre -
ci sa va dar con ti nu i da de a esse pro je to, por que Bra sí-
lia pas sou a ser co nhe ci da no mun do in te i ro. Era a
nova Ca pi tal! Oscar Ni e me yer, com seu co nhe ci men-
to, foi con vi da do a cons tru ir ou tras ci da des, em ou tros
pa í ses. E o Bra sil co me ça va a ex por tar tec no lo gia e
co nhe ci men to por meio des se gran de ar qui te to. Te-
mos, no Ira que, obras suas. Qu an do es ti ve na úl ti ma
re u nião da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, em
Ca tar, ci da de fe i ta, tive a opor tu ni da de de acom pa-
nhar suas li nhas ar qui te tô ni cas, ins pi ra das prin ci pal-
men te em Oscar Ni e me yer, nas li nhas re don das que
fu gi am à re gra de ex ce ção da que le pe río do.

No cam po do de sen vol vi men to eco nô mi co, o
Pro in, que foi es ta be le ci do em 1980, quan do as su mi
a Se cre ta ria de Indús tria e Co mér cio, teve uma ace i-
ta ção mu i to gran de para aque les que com pre en di am
que Bra sí lia te ria que ge rar uma op ção de em pre go,
te ria que ge rar ren da, te ria que for ma li zar uma pro-
pos ta para os nos sos fi lhos que aqui nas ci am. E, nes -

sa oca sião, já tí nha mos um con tin gen te mu i to gran de
de de sem pre ga dos. Esse nú me ro já as su mia pro por-
ções pre o cu pan tes, mas a Se cre ta ria de Indús tria e
Co mér cio e o Pro gra ma de De sen vol vi men to Indus tri-
al não fo ram le va dos a sé rio, so freu um com ba te mu i-
to gran de da po pu la ção, que não en ten deu, ou não
quis en ten der o que ocor ria nes sa ci da de. Ta gua tin ga
pas sa va a ser a se gun da ci da de, com gran de con cen-
tra ção de in dús tri as, mas um tan to afas ta da, sem in -
cen ti vos, en quan to os Esta dos vi zi nhos pro mo vi am
pro gra mas de in cen ti vos, con ce den do opor tu ni da des
a fim de que as em pre sas para lá se des lo cas sem.

O atu al Go ver no le vou à fren te o Pro gra ma de
De sen vol vi men to Eco nô mi co, por meio do Pró-DF, a
fim de que uni da des pro du ti vas fos sem co lo ca das em 
tor no das ci da des-sa té li tes, em áre as pre vis tas. O
Pla no co me ça a cres cer. Esse mé ri to, devo di zer, per-
ten ce ao Go ver na dor Jo a quim Ro riz, que pres sen tiu
o cres ci men to da po pu la ção, que hoje ul tra pas sa os
dois mi lhões. Se le var mos em con si de ra ção as ci da-
des da re gião do Entor no, cer ca de três mi lhões e qui -
nhen tos mil ha bi tan tes, jus ta men te a po pu la ção do
Uru guai.

Mas ain da nos pre o cu pa mos com dois as sun-
tos. Pri me i ro, com a au to no mia po lí ti ca al can ça da.
Bra sí lia pas sou a ter di re i to ao voto. E aqui está pre -
sen te Ní sio Tos tes, a quem res pe i to mu i to, pes soa li -
ga da à his tó ria de Bra sí lia, que lu tou co nos co pela re -
pre sen ta ção po lí ti ca. Era o re gi me mi li tar, tí nha mos
sé ri as di fi cul da des, e a pri me i ra vez em que pro mo ve-
mos um co mí cio pú bli co, com a pre sen ça de di ver sos
Pre si den tes de Par ti dos, fo mos de ti dos e aca bei sen -
do cha ma do pelo SNI, por al gu ma ve zes, para pres tar
es cla re ci men to, re ce ben do das au to ri da des jus ta-
men te aque la im po si ção de que Bra sí lia ja ma is te ria
uma re pre sen ta ção.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Lind berg Cury, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF)  –  Ouço
V. Exª com mu i to pra zer, Se na dor Fran cis co Escór cio.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Lind berg, sei que Bra sí lia deve mu i to a V. Exª.
Estou che gan do, nes se mo men to, da Fa cul da de Eu -
ro a me ri ca na, onde es ta va com o au di tó rio che io, a
de ba ter o meu pro je to da cri a ção do Esta do do Pla -
nal to Cen tral aqui, nes ta re gião. Sou um pi o ne i ro,
amo Bra sí lia. Cos tu mo di zer que te nho uma mãe que
me pa riu, que foi o Ma ra nhão, mas te nho uma mãe
que me cri ou, que foi Bra sí lia. Te nho um amor es pe ci-
al por essa ter ra. Vim para cá em 1963, ain da ga ro to,
e me lem bro de toda essa nos sa luta pela eman ci pa-
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ção po lí ti ca de Bra sí lia. V. Exª, como um dos for tes
em pre sá ri os de Bra sí lia, como Pre si den te da Asso ci-
a ção Co mer ci al, ti nha amor pela ci da de, até por que ti -
nha che ga do no seu iní cio. E não fico dis tan te, por que
devo mu i to a esta ter ra. Lem bro-me da nos sa épo ca
de Asso ci a ção Co mer ci al, quan do fui Con se lhe i ro da
Asso ci a ção Co mer ci al do Dis tri to Fe de ral e V. Exª era
um dos pi la res de sus ten ta ção da que la en ti da de.
Aqui em Bra sí lia não tí nha mos re pre sen ta ção po lí ti-
ca; ela se dava pra ti ca men te na que la en ti da de, que
cri ou ou tros nú cle os, como a Asso ci a ção Co mer ci al e
Indus tri al de Ta gua tin ga, da qual te nho or gu lho de di -
zer que par ti ci pei como vice-Pre si den te. Sei de toda
essa luta. O tes te mu nho que V. Exª está tra zen do so -
bre a His tó ria de Bra sí lia para esta Casa, eu o cor ro-
bo ro. Eu di zia ain da ago ra, Sr. Se na dor, da ne ces si-
da de de re pen sar mos Bra sí lia. Ve ja mos: a Ca pi tal do
País foi pro je ta da para que, no ano 2000 – do qual sa í-
mos ain da ago ra –, ti ves se 500 mil ha bi tan tes. E V. Exª
ad mi te que hoje vi vem em Bra sí lia cer ca de 3,5 mi -
lhões pes so as. Isso sig ni fi ca di zer que o Orça men to,
pre vis to para 500 mil pes so as para o ano de 2000,
deve ser au men ta do sete ve zes. Quem vai pa gar isso, 
Sr. Pre si den te? Quem vai ban car o cres ci men to de-
sor de na do des ta ci da de tão que ri da? Esta ci da de
pre ci sa ser re pen sa da. V. Exª dis se que há mu i to te -
mos pen sa do e anun ci a do aos qua tro can tos que pre -
ci sa mos fo men tar o de sen vol vi men to des ta ci da de.
Por isso que ro me jun tar a sua men sa gem de ca ri nho
ao Go ver na dor Jo a quim Ro riz pelo fato de, como ex -
pres sa um dito po pu lar, “an tes tar de do que nun ca”,
ter pro cu ra do cri ar mu i tos em pre gos. No bre Se na dor,
a si tu a ção da Gran de Bra sí lia é es tar re ce do ra! Vê-se
um acú mu lo de pes so as vin das do meu que ri do Ma -
ra nhão, do seu que ri do Esta do e de to dos os Esta dos
bra si le i ros. Esse amon to a do de pes so as, que se ins -
ta la prin ci pal men te na Re gião do Entor no, é um ver -
da de i ro bar ril de pól vo ra pron to para es tou rar a qual -
quer mo men to. Meus pa ra béns pelo seu amor, pelo
seu ca ri nho a esta ter ra, ter ra tão que ri da, ter ra de
Jus ce li no Kub tis chek. Meus pa ra béns pelo pro nun ci-
a men to mu i to va li o so de V. Exª.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Fran cis co Escór cio, pelo seu apar-
te. V. Exª tem mu i ta vi vên cia em Bra sí lia.

Pe di ria per mis são ao no bre Pre si den te para en -
cer rar esta mi nha par ti ci pa ção.

Fiz todo esse preâm bu lo para di zer que Bra sí lia
hoje tem cer ca de 200 mil de sem pre ga dos. Te nho vis to
nas cam pa nhas e pla ta for mas de to dos os can di da tos à 
Pre si dên cia da Re pú bli ca o com pro mis so de ge rar em -
pre gos. Esta ci da de tem um con tin gen te de apro xi ma-

da men te 17% de de sem pre ga dos e sem pre vem uma 
nova ge ra ção pela fren te que pre ci sa en trar no mer -
ca do de tra ba lho. Não te mos re cur sos para isso.

É pre ci so re pen sar Bra sí lia. É pre ci so exer cer a
re fle xão de ma ne i ra po si ti va para ge rar em pre gos. To-
dos es ses can di da tos têm de com pro me ter-se não ape -
nas com Bra sí lia, mas tam bém com todo o Bra sil.
Empre go é a pla ta for ma al me ja da por to dos e Bra sí lia
não foge à re gra. A nos sa es tru tu ra edu ca ci o nal e hos -
pi ta lar, na ver da de, não con se gue aten der à po pu la ção
das ci da des dos Esta dos de Go iás e de Mi nas Ge ra is,
lo ca li za da na re gião ge o e co nô mi ca e que vem para a
Ca pi tal da Re pú bli ca à pro cu ra de tra ba lho, de es tu do e, 
prin ci pal men te, de tra ta men to hos pi ta lar.

E apro ve i to para fa zer um ape lo a to dos os
mem bros da nos sa Ban ca da, ao fu tu ro Go ver na dor,
aos De pu ta dos, para que fa çam uma con cen tra ção
de pro pó si tos e re fle xões em pla nos que pos sam ge -
rar in dús tri as e de sen vol vi men to eco nô mi co. Só as-
sim aca ba re mos com a dro ga e re du zi re mos o de-
sem pre go.

Agra de ço a V. Exª a gen ti le za de ter-me per mi ti-
do es ten der o meu pro nun ci a men to um pou co mais. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te da Câ ma ra

dos De pu ta dos que pas so a ler.

É lido o se guin te:

SGM/P nº 600/02

Bra sí lia, 9 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Re fi ro-me ao ex pe di en te de Vos sa Exce lên cia,

en ca mi nhan do dis cur so do Se na dor Iris Re zen de,
acer ca dos tra ba lhos da Co mis são Mis ta de Se gu ran-
ça Pú bli ca.

Re i te ro a Vos sa Exce lên cia que, con for me en -
ten di men tos ha vi dos, esta Pre si dên cia tem dado à
ma té ria ori un da da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça
Pú bli ca, a má xi ma ce le bri da de pos sí vel em sua tra mi-
ta ção re gi men tal, para apre ci a ção des ses pro je tos
num cur to es pa ço de tem po.

Co lho o en se jo para re no var-lhe pro tes tos de
es ti ma e con si de ra ção. – Aé cio Ne ves, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer-
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na-
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 17 mi nu tos.)
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Ata da 60ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 14 de maio de 2002 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Ramez Te bet,
 Anto nio Carlos Valadares, Carlos Wilson e Álvaro Dias

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro
Dias – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – 
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa-
io – Ber nar do Ca bral – Car los Pa tro cí nio – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi -
son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Emí lia
Fer nan des – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re-
i ra – Fran cis co Escór cio – 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 – He lo í sa He le na – Iris Re-
zen de – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no – José Alen car –
José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge
– Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân-
ta ra – 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 – Mo za ril do
Ca val can ti – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez
Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros –
Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Sa-
tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do
Cu nha Lima – 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 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. 1° 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 seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 142, de 2002 (nº 357/2002, na ori gem), de 9
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 21, de 2002 (nº 4.749/2001, na Casa de
ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o nal da Ado ção, san ci-
o na do e trans for ma do na Lei nº 10.447, de 9 de maio
de 2002.

Nº 143, de 2002 (nº 358/2002, na ori gem), de
9 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 126, de 2001 (nº 958/99, na Casa
de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o nal da De fen so-
ria Pú bli ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.448, de 9 de maio de 2002.

Nº 144, de 2002 (nº 359/2002, na ori gem), de
9 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 130, de 2001 (nº 102/99, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre a co mer ci a li za ção de
pre ser va ti vos mas cu li nos de lá tex de bor ra cha, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.449, de 9 de
maio de 2002.

Nº 145, de 2002 (nº 363/2002, na ori gem), de 10 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
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de Con ver são nº 8, de 2002, que al te ra a le gis la ção
tri bu tá ria fe de ral e dá ou tras provi dên ci as, san ci o na do
e trans for ma do na Lei nº 10.451, de 10 de maio de
2002.

MENSAGEM Nº 146, DE 2002
(Nº 368/2002, na ori gem)

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

Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for-
má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
15 a 21 de maio de 2002, para re a li zar vi si ta ofi ci al
ao Re i no da Espa nha, ao Esta do da Ci da de do Va ti-
ca no e à Re pú bli ca Ita li a na, a con vi te, res pec ti va-
men te, do Che fe do Go ver no Espa nhol, Pre si den te
do Go ver no José Ma ria Aznar, de Sua San ti da de o
Papa João Pa u lo II e do Pre si den te da Re pú bli ca
Ita li a na, Car lo Aze glio Ci am pi.

Na Espa nha, en tre os dias 16 e 18 de maio,
par ti ci pa rei, em Ma dri, da II Ci me i ra União Eu ro-
péia-América La ti na e Ca ri be e Mer co sul-União Eu-
ro péia e, em Sa la man ca, re ce be rei o tí tu lo de Dou-
tor Ho no ris Ca u sa que me foi con ce di do pela Uni-
ver si da de de Sa la man ca, uma das mais an ti gas e
pres ti gi o sas do mun do.

Na Ci da de do Esta do do Va ti ca no, en tre os
dias 18 e 20 de maio, par ti ci pa rei da ce ri mô nia de
ca no ni za ção de Ma dre Pa u li na do Co ra ção Ago ni-
zan te de Je sus e man te rei en con tros com Sua San-
ti da de o Papa João Pa u lo II, e com o Se cre tá rio de
Esta do do Va ti ca no, Car de al Ange lo So da no.

Na Itá lia, que vi si ta rei, no pla no bi la te ral, nos
dias 20 e 21 de maio, man te rei en con tro com o Pre -
si den te da Re pú bli ca Car lo Aze glio Ci am pi e com li -
de ran ças em pre sa ri a is.

Mi nha par ti ci pa ção nas re u niões de cú pu la
União Eu ro péia-América La ti na e Ca ri be e União
Eu ro péia-Mercosul cons ti tu i rá im por tan te opor tu-
ni da de para a dis cus são, com os lí de res eu ro pe us
e de nos sa re gião, de te mas de in te res se di re to
para o Bra sil nas agen das re gi o nal e in ter na ci o nal.
Da mes ma for ma, as vi si tas de ca rá ter bi la te ral ao
Esta do da Ci da de do Va ti ca no e à Itá lia de ve rão
con tri bu ir para in ten si fi ca ção de nos so re la ci o na-
men to com a cú pu la da Igre ja Ca tó li ca e com o
Go ver no e se tor pri va do ita li a nos.

Bra sí lia, 13 de maio de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MENSAGEM Nº 147, DE 2002
(Nº 360/2002, na ori gem)

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

De con for mi da de com o art. 52,  in ci so IV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e com o dis pos to no art. 56, §
lº, do Re gu la men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or,
apro va do pelo De cre to nº 93.325, de lº de ou tu bro
de 1986, no art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº
3.959, de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci-
a ção de Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo
fa zer, do Se nhor AFFONSO CELSO DE
OURO-PRETO, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car -
re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi-
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Po pu lar De -
mo crá ti ca da Co réia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Affon so Cel so de
Ou ro-Preto, que me in du zi ram a es co lhê-lo para o de -
sem pe nho des sa ele va da fun ção, cons tam da ane xa
in for ma ção do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Bra sí lia, 9 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

EM Nº 00059/DP/ARC/G-MRE/APES

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2002

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

ção, e com o dis pos to no art. 56, § lº, do Re gu la men to
de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo De cre to
nº 93.325, de lº de ou tu bro de 1986, no art. 42, § lº, do
Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu bro de 2001,
sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a ane xa mi -
nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe de ral des ti na da à in di-
ca ção do Se nhor Affon so Cel so de Ou ro-Preto, Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a-
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Po pu-
lar De mo crá ti ca da Co réia.

2. Enca mi nho, igual men te em ane xo, in for ma-
ção so bre o país e Cur ri cu lum Vi tae do Emba i xa dor
Affon so Cel so de Ou ro-Preto, que, jun ta men te com a
Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Osmar Choh fi, Mi nis tro de
Esta do, in te ri no, das Re la ções Exte ri o res.
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1. Da dos Bá si cos
Nome ofi ci al: Re pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar da

Co réia
Su per fí cie: 122.762 km2

Po pu la ção: 22,2 mi lhões
Lín gua ofi ci al: Co re a no
Ca pi tal: Pyong yang
For ma de go ver no: Re gi me de par ti do úni co
Che fe de Esta do: Kim Jong-il (Pre si den te da Co -

mis são de De fe sa Na ci o nal).
Kim Yong-nam (Pre si den te da Assem bléia Su-

pre ma do Povo), Che fe de Esta do ce ri mo ni al.
Che fe de Go ver no: Pri me i ro-Ministro Hong

Song-nam
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res: Paek

Nam-sun
Mo e da: Won nor te-coreano
PIB (2000): US$ 19 bi lhões
PIB per ca pi ta (2000): US$757,00
Cres ci men to real do PIB (2000): 1,3%
Co mér cio ex te ri or (2000): Expor ta ções (fob) =

US$927 mi lhões
Impor ta ções (cif) = US$1.588 mi lhões
Inter câm bio co mer ci al = US$2.515 mi lhões

2. Tra ços His tó ri cos Ge ra is
A Pe nín su la Co re a na foi uni fi ca da du ran te o Re -

i no de Sil la em 668. O nome oci den tal do país, Co réia,
sur giu com a di nas tia Kor yo em 935. Des de en tão, ao
lon go dos sé cu los sub se quen tes, chi ne ses, rus sos,

ja po ne ses e mon góis dis pu ta ram o ter ri tó rio co re a no
que, em 1905, foi ocu pa do pelo Ja pão.

As re sis tên ci as à do mi na ção ni pô ni ca no país
au men ta ram ao lon go da II Gu er ra Mun di al, quan do
mi lha res de co re a nos fo ram le va dos para tra ba lhos
for ça dos no Ja pão. Em 1945, com a der ro ta ja po ne sa
para os pa í ses ali a dos, a pe nín su la Co re a na pas sou
a re pre sen tar um dos ma i o res sím bo los da Gu er ra
Fria, ao ser tem po ra ri a men te di vi di da pelo pa ra le lo 38 
em duas zo nas de ocu pa ção: a nor te-americana, ao
sul, e a so vié ti ca, ao nor te. A frag men ta ção de fi ni ti va
do ter ri tó rio se deu em 1948 com a cri a ção da Re pú-
bli ca da Co réia (sul) e da Re pú bli ca De mo crá ti ca Po -
pu lar da Co réia (nor te). Essa úl ti ma foi li de ra da por
Kim Il-sung, jo vem na ci o na lis ta que de mons tra va sim -
pa tia aos pre ce i tos mar xis tas da União So vié ti ca.

Na ten ta ti va de uni fi car a Pe nín su la Co re a na
sob os mol des da eco no mia pla ni fi ca da, o Go ver no
nor te-coreano ar mou uma ofen si va mi li tar para in va-
dir o sul em 1950. As Na ções Uni das e as ma i o res
po tên ci as ca pi ta lis tas, em es pe ci al os Esta dos Uni-
dos, re a li za ram uma con tra-ofensiva e ocu pa ram
par te da Co réia do Nor te. O con fli to ga nhou com ple-
xi da de com a ocu pa ção de Seul por tro pas chi ne sas
em 1951. Em dois anos, mais de 4 mi lhões de pes-
so as mor re ram, fato que con tri bu iu para a cri a ção
de uma zona des mi li ta ri za da pró xi ma ao pa ra le lo 38 
en tre as duas Co réia em 1953. Como con se qüên cia
do con fron to, a pe nín su la so freu gran des pre ju í zos,
prin ci pal men te o nor te, onde ci da des, in dús tri as e
es tra das fo ram de vas ta das pe los bom bar de i os.

A re cons tru ção de am bas as Co réia deu-se
com re la ti va ra pi dez. Sob pa tro cí nio da Chi na e da
União So vié ti ca, a Co réia do Nor te re cu pe rou sua
in fra-estrutura e re for mu lou sua or ga ni za ção po lí ti ca.
Em 1956, Kim II-sung as su miu o con tro le do Par ti do
Tra ba lhis ta Co re a no (PTC). Des de en tão, a Co réia
do Nor te cons tru iu um ver da de i ro cul to à pes soa de
Il-sung. O país tor nou-se mo nar quia he re di tá ria ”de
fac to“ a par tir de 1980, quan do Kim Il-sung no me ou
seu fi lho, Kim Jong-il, her de i ro do tro no na ci o nal.

Ao lon go do go ver no de Kim Il-sung, a Co réia do 
Nor te pro cu rou man ter al gu ma au to no mia pe ran te seu 
prin ci pal fi nan ci a dor, a União So vié ti ca. Em ter mos
ide o ló gi cos, Kim Il-sung im plan tou a dou tri na do ju che,
ou seja, uma po lí ti ca de au to de pen dên cia ba se a da
nos prin cí pi os mar xis tas. Sob esse re gi me, o país vi-
veu anos de pros pe ri da de so ci o e co nô mi ca, prin ci pal-
men te na pri me i ra me ta de da dé ca da de 1970.

No en tan to, o fim da Gu er ra Fria e a mor te de
Kim Il-sung em 1994 fo ram fa to res de ci si vos para
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aba lar as ba ses do Esta do nor te-coreano. O co lap so
da União So vié ti ca teve efe i to de vas ta dor so bre a
eco no mia e a di plo ma cia nor te co re a no. Des de as
trans for ma ções da ge o po lí ti ca mun di al do iní cio dos
anos 90, a Co réia do Nor te pro cu ra, para sub sis tir, re -
ver prin cí pi os di plo má ti cos e eco nô mi cos.

3. Orga ni za ção Po lí ti ca do Esta do
For mal men te, a Co réia do Nor te é re gi da pela

Cons ti tu i ção de de zem bro de 1972, re vi sa da em 1992 e 
1998. O   país ain da apre sen ta for te ca rac te rís ti cas co -
mu nis tas, an ti-imperialistas e re vo lu ci o ná ri as, es tan do
es tru tu ra do no ”cen tra lis mo de mo crá ti co”.

O Po der Le gis la ti vo é uni ca me ral, re pre sen ta do
pela Assem bléia Su pre ma do Povo (ASP). A ASP é
com pos ta por 687 par la men ta res ele i tos a par tir de su -
frá gio di re to para cin co anos de man da to. Cada pro vín-
cia, ci da de ou dis tri to ele ge sua as sem bléia po pu lar.

A re vi são cons ti tu ci o nal de se tem bro de 1998 ga -
ran tiu a Kim Il-sung, mor to em 1994, sta tus de ”Pre si-
den te para a Eter ni da de“. A Co mis são de De fe sa Na ci o-
nal (CDN), ape sar de no mi nal men te su bor di na da à
Assem bléia Su pre ma do Povo (ASP), é re a fir ma da
como a ins ti tu i ção mais po de ro sa do país. O Po der Exe -
cu ti vo é li de ra do pelo Pre si den te da CDN, Kim Jong-il.

A Co réia do Nor te apre sen ta um úni co par ti do po -
lí ti co do mi nan te, o Par ti do Tra ba lhis ta Co re a no (PTC), o 
qual con tro la to das as ins ti tu i ções do Esta do.

4. Po lí ti ca Inter na
O Par ti do Tra ba lhis ta da Co réia (PTC) não re a li-

za uma con ven ção in ter na há mais de 20 anos. Com a 
mor te de Kim Il-sung em 1994, até mes mo seu Co mi-
tê Cen tral de sar ti cu lou-se.

Algu mas ra zões po dem ser le van ta das para ex -
pli car a atu al si tu a ção in ter na do PTC. O Pre si den te
da Co mis são de De fe sa Na ci o nal, Kim Jong-il, tem
pro cu ra do re no var os re cur sos hu ma nos do PTC com
a apo sen ta do ria da ge ra ção mais an ti ga. Essa tran si-
ção, no en tan to, tem sido di fi cul ta da pe los mem bros
con ser va do res do Par ti do. O PTC tem per di do par te
de suas prer ro ga ti vas para as For ças Arma das, que
ri va li zam com aque le par ti do o con tro le do po der po lí-
ti co em Pyong yang.

5. Po lí ti ca Exter na
A po lí ti ca ex ter na nor te-coreana so freu pro fun-

das al te ra ções ao lon go dos úl ti mos dez anos. A der -
ro ca da da União So vié ti ca re for çou a po si ção da Chi -
na como prin ci pal par ce i ro da Co réia do Nor te no sis -
te ma in ter na ci o nal. As duas vi si tas re a li za das por Kim 
Jong-il à Chi na des de maio de 2000, as pri me i ras em
17 anos, e a vi si ta do Pre si den te chi nês Ji ang Ze min
em se tem bro de 2001 a Pyong yang, de mons tram os
es for ços exis ten tes para a apro xi ma ção di plo má ti ca
en tre os dois pa í ses.

Ao lon go do ano 2000, a Co réia do Nor te re a li-
zou es for ços di plo má ti cos vi san do apro xi mar-se
dos pa í ses da União Eu ro péia, do Ca na dá e da
Aus trá lia. A Itá lia foi o pri me i ro país do G-7 a re co-
nhe cer a Co réia do Nor te. Na que le mes mo ano, a
Co réia do Nor te ini ci ou con ta tos com o Ja pão, ain -
da in ci pi en tes.

O prin ci pal acon te ci men to da po lí ti ca  ex ter na
nor te-coreana nos úl ti mos anos deu-se em ju nho
de 2000, com o pri me i ro en con tro en tre os lí de res
das duas Co réi as. O Pre si den te sul-coreano Kim
Dae-Jung, com sua his tó ri ca vi si ta a Pyong yang,
deu iní cio ao diá lo go para a re con ci li a ção da Pe nín-
su la. A Co réia do Nor te par ti ci pou, em ju lho do mes -
mo ano, pela pri me i ra vez de um en con tro da
ASEAN. As con ver sa ções en tre as duas Co réi as
en con tram-se, en tre tan to, es tag na das, não ten do
ain da o lí der nor te-coreano Kim Jong-il re tri bu í do,
como pre vis to, a vi si ta que lhe fez o Pre si den te da
Co réia do Sul.

O re la ci o na men to com os Esta dos Uni dos é ten -
so e mar ca do pe las pre o cu pa ções da que le país com
o pro gra ma nu cle ar nor te-co re a no e o de sen vol vi-
men to de mís se is. A apro xi ma ção cu i da do sa en tre os
dois pa í ses teve mo men to ex pres si vo na tro ca de vi si-
tas ha vi da em 2000, com a ida do Pri me i ro Vice-Pre -
si den te Jo Myong-rok a Was hing ton e da en tão Se-
cre tá ria de Esta do Ma de le i ne Albright a Pyong yang.
O iní cio da Admi nis tra ção re pu bli ca na ar re fe ceu es -
ses es for ços. O diá lo go ten de a tor nar-se mais di fí cil,
prin ci pal men te após os aten ta dos de 11 de se tem bro.
Re cen te men te, o Pre si den te dos Esta dos Uni dos in -
clu iu a Co réia do Nor te – ao lado do Irã e do Ira que –
na com po si ção do “eixo do mal.”

6.  Eco no mia
A eco no mia da Co réia do Nor te ain da é uma das

mais fe cha das e con ser va do ras do pla ne ta. O cres ci-
men to eco nô mi co que vi go rou no país até a dé ca da de
1970 foi subs ti tu í do, prin ci pal men te de vi do ao es go ta-
men to do mo de lo co mu nis ta no sis te ma in ter na ci o nal,
por anos de es tag na ção e de di fi cul da des fi nan ce i ras.

A pro du ção in dus tri al do país é pre do mi nan te-
men te de base, vol ta da, em boa par te, para fins mi li ta-
res. A pa u ta da pro du ção in dus tri al é com pos ta pelo
aço, ma te ri a is de cons tru ção, má qui nas e pro du tos têx -
te is. Ape sar da exis tên cia de in dús tri as le ves em Pyong -
yang, o pólo in dus tri al con cen tra-se na cos ta les te do
país em vir tu de da ri que za mi ne ral da re gião. Os prin ci-
pa is mi né ri os ex plo ra dos são o car vão, o chum bo, o co -
bre, o es ta nho, o mi né rio de fer ro, o ouro e a pra ta.

A agri cul tu ra, prin ci pal ati vi da de eco nô mi ca do
país, en fren ta di fi cul da des. Vi san do al can çar a au-
to-suficiência ali men tar, a Co réia do Nor te pro cu rou
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ex plo rar in ten si va men te a ati vi da de agrí co la, prin ci-
pal men te em tor no do mi lho e do ar roz, o que re sul tou
no es go ta men to dos nu tri en tes do solo. De vi do às su -
ces si vas se cas e en chen tes que cas ti ga ram o país
nos úl ti mos anos, a ali men ta ção de boa par te da po -
pu la ção está hoje con di ci o na da a aju das in ter na ci o-
na is pe rió di cas.

Mes mo len ta men te, o se tor pri va do tem cres ci-
do. A re vi são cons ti tu ci o nal de 1998 pos si bi li tou o in -
gres so, ape sar de res tri to, de in ves ti men tos in ter na ci-
o na is no país.

7.  Re la ções Bi la te ra is
A vi si ta do Pre si den te da Re pú bli ca à Re pú bli ca

da Co réia, em ja ne i ro de 2001, pro por ci o nou im por-
tan te aber tu ra de diá lo go com a Co réia do Nor te. Na
his tó ri ca lo ca li da de de Pan mun jon, na fron te i ra en tre
as duas Co réi as, o Che fe de Esta do bra si le i ro pres tou
va li o sa con tri bu i ção para o for ta le ci men to da paz e
es ta bi li da de no nor des te asiá ti co, ao anun ci ar o iní cio

de con ver sa ções para o es ta be le ci men to de re la ções
di plo má ti cas com Pyong yang.

O Bra sil for ma li zou o es ta be le ci men to de re la-
ções di plo má ti cas com a Co réia do Nor te 9 de mar ço
de 2001. A Emba i xa da bra si le i ra na Chi na é cu mu la ti-
va com a Co réia do Nor te; a Emba i xa da nor-
te-coreana no Peru é cu mu la ti va com o Bra sil.

O in ter câm bio co mer ci al en tre o Bra sil e a Co-
réia do Nor te em 2001 apre sen tou um vo lu me de
US$270.723 mi lhões. As im por ta ções bra si le i ras to ta li-
za ram 62.465 mi lhões e as ex por ta ções US$208.258
mi lhões. Os prin ci pa is pro du tos do in ter câm bio são mi -
né ri os, mi lho, ali men tos para ani ma is, óle os bru tos de
pe tró leo, pas tas de ma de i ra, fer ro, aço, má qui nas e
ma te ri a is elé tri cos, do lado das ex por ta ções bra si le i-
ras; e ma te ri a is elé tri cos, cal de i ras, má qui nas, fi la men-
tos sin té ti cos, plás ti cos e pro du tos far ma cêu ti cos, do
lado das ex por ta ções nor te-coreanas.

07968 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002248    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 07969

    249MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07970 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002250    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 07971

    251MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07972 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 07973

    253MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07974 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002254    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 07975

    255MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07976 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002256    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 07977

    257MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



07978 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002258    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 07979

    259MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



MENSAGEM Nº 148, DE 2002
(Nº 321/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 11 da Lei
nº 9.478, de 6 de agos to de 1997, sub me to à con si de-

ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor
New ton Reis Mon te i ro para exer cer o car go de Di re tor
da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo – ANP, na vaga do
Se nhor Eloi Fer nán dez Y Fer nán dez.

Bra sí lia, 2 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.
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PARECERES

PARECER Nº 358, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de
2000, (nº 2.083/96, na Casa de ori gem),
que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de re -
a li za ção dos exa mes para di ag nós ti co
pre co ce da fe nil ce to nú ria e do hi po ti ro i-
dis mo con gê ni to do re cém-nascido.

Relator: Senador Geraldo Althoff

I – Relatório

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 2000, ins -
ti tui a obri ga to ri e da de de re a li za ção de exa mes para
di ag nós ti co pre co ce da fe nil ce to nú ria e do hi po ti ro i-
dis mo con gê ni to do re cém-nascido em to dos os hos -
pi ta is e ma ter ni da des pú bli cas e pri va das do País, de -
ter mi nan do que es ses pro ce di men tos se jam in clu í-

dos na ta be la de pro ce di men tos e va lo res ”dos ór -
gãos com pe ten tes do Po der Exe cu ti vo“.

Encer ra do o pra zo re gi men tal, não fo ram apre -
sen ta das emen das.

II – Análise

De ter mi na ção des se teor já faz par te do ar se nal de 
leis de pro te ção à cri an ça. Tra ta-se do in ci so III do art. 10
do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te (Lei nº 8.069,
de 13 de ju lho de 1990), que dis põe, tex tu al men te:

”Art. 10. Os hos pi ta is e de ma is es ta be-
le ci men tos de aten ção à sa ú de de ges tan-
tes, pú bli cos e par ti cu la res, são obri ga dos a:

....................................................................................
III – pro ce der a exa mes vi san do ao di ag nós ti co e

te ra pêu ti ca de anor ma li da des no me ta bo lis mo do re-
cém-nascido, bem como pres tar ori en ta ção aos pais.”

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela REJEIÇÃO do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 2000, que já cons -
ti tui ma té ria de lei em vi gor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 10. Os hos pi ta is e de ma is es ta be le ci men tos

de aten ção à sa ú de de ges tan tes, pú bli cos e par ti cu-
la res, são obri ga dos a:
....................................................................................

III – pro ce der a exa mes vi san do ao di ag nós ti co
e te ra pêu ti ca de nor ma li da des no me ta bo lis mo do re -
cém-nascido, bem como pres tar ori en ta ção aos pais;
....................................................................................

PARECER Nº 359, DE 2002
Da Co mis são de Assun tos So ci a is,

so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 72, de
2001 (nº 338/95, na Casa de ori gem), que
acres cen ta pa rá gra fo ao art. 48 da Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991, que dis põe
so bre os Pla nos de Be ne fí ci os da Pre vi-
dên cia So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 72, de 2001 (PLC

72/01), de au to ria da De pu ta da Fá ti ma Pe la es, foi ana li-
sa do e apro va do pe las se guin tes co mis sões da Câ ma ra
dos De pu ta dos: Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa -
mí lia, cuja re la to ra foi a De pu ta da Elci o ne Bar ba lho, e
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, com re la to ria a
car go do De pu ta do Sér gio Mi ran da.

Vale su bli nhar que, na Co mis são de Se gu ri da de
So ci al e Fa mí lia, a apro va ção do pa re cer fa vo rá vel da
re la to ra deu-se con tra o voto em se pa ra do pela re je i ção
do pro je to, apre sen ta do pelo De pu ta do Jo fran Fre jat.

Se guin do o de vi do pro ces so le gis la ti vo, o pro je to
foi re me ti do para po si ci o na men to des ta Casa em 24 de
se tem bro de 2001, ca ben do a esta Co mis são de
Assun tos So ci a is ana li sar a ma té ria.

A pro po si ção em foco acres cen ta pa rá gra fo ao art. 48 
da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, de for ma a dis por
que, no caso do se gu ra do es pe ci al, o do cu men to com pro-
ba tó rio do efe ti vo exer cí cio de ati vi da de ru ral apre sen ta do é
vá li do para am bos os côn ju ges ou com pa nhe i ros.

No pra zo re gu la men tar, não fo ram apre sen ta das
emen das.

II – Aná li se
A in ten ção da pro po si ção é re du zir exi gên ci as

bu ro crá ti cas no âm bi to da con ces são da apo sen ta do-
ria ru ral, em vis ta das li mi ta ções e di fi cul da des evi den-
ci a das en tre os tra ba lha do res do cam po.

A Câ ma ra dos De pu ta dos en ten deu que tal in ten to
se ria al can ça do ao se exi gir, no caso dos se gu ra dos es pe-
ci a is, ape nas um do cu men to de com pro va ção do exer cí cio
de ati vi da de ru ral para os côn ju ges ou com pa nhe i ros.

Con tu do, mes mo con si de ran do que tal pres su-
pos to fos se vá li do, ca bem ser con si de ra das as con se-
qüên ci as de tal ini ci a ti va em ter mos do con tro le de fra u-
des na es fe ra da con ces são de be ne fí ci os ru ra is, que é
jus ta men te a área onde re si de a ma i or fra gi li da de na fis -
ca li za ção por par te da Pre vi dên cia So ci al.

Se gu ra do es pe ci al é de fi ni do como o pro du tor, o
par ce i ro, o me e i ro e o ar ren da tá rio ru ra is, o pes ca dor
ar te sa nal e o as se me lha do que exer çam suas ati vi da-
des, in di vi du al men te ou em re gi me de eco no mia fa mi li-
ar, ain da que com o au xí lio even tu al de ter ce i ros, bem
como seus res pec ti vos côn ju ges ou com pa nhe i ros e fi -
lhos ma i o res de 14 anos, des de que tra ba lhem, com-
pro va da men te, com o gru po fa mi li ar res pec ti vo.

Tal de fi ni ção de i xa cla ro que nem sem pre os côn -
ju ges exer cem suas ati vi da des em con jun to, sen do,
pois, es sen ci al com pro var tal fato para que am bos se -
jam con si de ra dos se gu ra dos es pe ci a is.

Atu al men te, a com pro va ção do exer cí cio de ati vi da de
ru ral dá-se por in ter mé dio da apre sen ta ção da Car te i ra de
Iden ti fi ca ção e Con tri bu i ção – CIC, su je i ta à re no va ção anu al.

Ora, se um dos côn ju ges deve, ne ces sa ri a men te,
mo bi li zar-se pe ri o di ca men te para com pro var o exer cí-
cio de sua ati vi da de ru ral, qual o pro ble ma para que am -
bos os côn ju ges o fa çam? Afi nal, as in for ma ções acer ca
dos pro ce di men tos e trâ mi tes bu ro crá ti cos ne ces sá ri os
são as mes mas.

Assim, não se evi den cia a ar gu men ta da re du ção
de bu ro cra cia a ser pos si bi li ta da pela apro va ção do pro -
je to de lei. Na ver da de, o que fica evi den te é a bre cha
cri a da para que in di ví du os se jam in de vi da men te ha bi li-
ta dos como se gu ra dos da Pre vi dên cia So ci al.

Com efe i to, ao não se exi gir a com pro va ção de
am bos os côn ju ges, pos si bi li ta-se que um de les ha bi li-
te-se a re ce ber be ne fí ci os pre vi den ciá ri os aos qua is
não faz jus. Cer ta men te, exis tem inú me ros tra ba lha do-
res ru ra is e pes ca do res cu jas es po sas ou não tra ba-
lham ou exer cem ati vi da de dis tin ta.

Assim, com re la ção ao mé ri to, a pro po si ção em
aná li se não é ade qua da.

No que con cer ne à cons ti tu ci o na li da de e ju ri di-
ci da de da ma té ria, nada ha ve ria a opor, em bo ra no
que res pe i ta à téc ni ca le gis la ti va, re pa ros se ri am ne -
ces sá ri os, em vis ta de al te ra ções ocor ri das na Lei nº
8.213 e das nor mas cons tan tes da Lei Com ple men tar
nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela re je i ção do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 72, de 2001.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

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

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

SUBSEÇÃO II
Da Apo sen ta do ria por Ida de

Art 48. A apo sen ta do ria por ida de será de vi da
ao se gu ra do que, cum pri da a ca rên cia exi gi da nes ta
Lei, com ple tar 65 (ses sen ta e cin co) anos de ida de,
se ho mem, e 60 (ses sen ta), se mu lher. (Re da ção
dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-95)

§ 1º Os li mi tes fi xa dos no ca put são re du zi dos
para 60 (ses sen ta) e 55 (cin qüen ta e cin co) anos no
caso dos que exer cem ati vi da des ru ra is, ex ce to se
em pre sá rio, res pec ti va men te ho mens e mu lhe res, re -
fe ri dos na alí nea “a” dos in ci sos I e IV e nos in ci sos VI
e VII do art. 11 des ta Lei. (Pa rá gra fo acres cen ta do
pela Lei nº 9.032, de 28-4-95)

§ 2º Para os efe i tos do dis pos to no pa rá gra fo an -
te ri or, o tra ba lha dor ru ral deve com pro var o efe ti vo de
ati vi da de ru ral, ain da que de for ma des con tí nua, no
pe río do ime di a ta men te an te ri or ao re que ri men to do
be ne fí cio, por tem po igual ao nú me ro de me ses de
con tri bu i ção cor res pon den te a ca rên cia do be ne fí cio
pre ten di do (Pa rá gra fo acres cen ta do pela Lei nº
9.032, de 28-4-95)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, al te ra ção e a con so li da ção das leis,
con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co
do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta-
be le ce nor mas para a con so li da ção dos
atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 360, DE 2002
Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia, so bre a PEC nº 11, de l999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
José Edu ar do Du tra, que dá nova re da ção
ao § 3º do art. 176 da Cons ti tu i ção Fe de ral
e ao art. 44 do Ato das Dis po si ções
Consti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça
(art. 84, § 2º, III do RISF)

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 11, de
1999, de au to ria do Se na dor José Edu ar do Du tra,
tem como ob je ti vo dar à União con di ções de exer cer
ple na men te seu di re i to de pro pri e da de so bre os re-
cur sos mi ne ra is da Na ção.

O art. 176 da Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na
que as ja zi das, em la vra ou não, e de ma is re cur sos
mi ne ra is cons ti tu em pro pri e da de da União, e que a
pes qui sa e a la vra de re cur sos mi ne ra is po de rão ser
efe tu a dos me di an te au to ri za ção ou con ces são da
União. O pa rá gra fo 3º es ta be le ce con di ções para as
con ces sões. Diz o tex to da Cons ti tu i ção (com a re da-
ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 6):

“Art. 176. As ja zi das, em la vra ou não,
e de ma is re cur sos mi ne ra is e os po ten ci a is
de ener gia hi dráu li ca cons ti tu em pro pri e da-
de dis tin ta da do solo, para efe i to de ex plo-
ra ção ou apro ve i ta men to, e per ten cem à
União, ga ran ti da ao con ces si o ná rio a pro pri-
e da de do pro du to da la vra.

§ 1º A pes qui sa e a la vra de re cur sos
mi ne ra is e o apro ve i ta men to dos po ten ci a is
a que se re fe re o ca put des te ar ti go so men-
te po de rão ser efe tu a dos me di an te au to ri za-
ção ou con ces são da União, no in te res se
na ci o nal, por bra si le i ros ou em pre sa cons ti-
tu í da sob as leis bra si le i ras e que te nha sua
sede e ad mi nis tra ção no País, na for ma da
lei, que es ta be le ce rá as con di ções es pe cí fi-
cas quan do es sas ati vi da des se de sen vol ve-
rem em fa i xa de fron te i ra ou ter ras in dí ge-
nas.

§ 2º É as se gu ra da par ti ci pa ção ao pro -
pri e tá rio do solo nos re sul ta dos da la vra, na
for ma e no va lor que dis pu ser a lei.

§ 3º A au to ri za ção de pes qui sa será
sem pre por pra zo de ter mi na do, e as au to ri-
za ções e con ces sões pre vis tas nes te ar ti go
não po de rão ser ce di das ou trans fe ri das, to -
tal ou par ci al men te, sem pré via anuên cia do 
Po der con ce den te.”

Con for me jus ti fi ca o au tor da pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, “pe dra an gu lar para a fi xa-
ção de uma am biên cia fa vo rá vel ao res guar do dos
in te res sas da União, en quan to pro pri e tá ria, é o re co-
nhe ci men to da ne ces si da de de fir mar-se a tem po ra-
ri e da de das con ces sões con cer nen tes à ma té ria.” O
atu al § 3º já de ter mi na essa tem po ra ri e da de para as 
au to ri za ções de pes qui sa. Ao pro por a al te ra ção da
re da ção do § 3º, pre ten de-se es ten der o mes mo
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prin cí pio para a efe ti va ex plo ra ção dos re cur sos mi -
ne ra is.

São pro pos tas tam bém al te ra ções nos arts. 43 e 
44 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as – ADCT, de for ma a fa zer os ajus tes ne ces sá ri os
ao novo mo de lo pre ten di do.

O art. 43 do ADCT, na, sua re da ção atu al, to ma-
va sem efe i to, um ano após a pro mul ga ção da Cons ti-
tu i ção, to das as au to ri za ções, con ces sões e de ma is
tí tu los atri bu ti vos de di re i tos mi ne rá ri os, cu jos tra ba-
lhos de pes qui sa ou de la vra não ti ves sem sido com -
pro va da men te ini ci a dos nos pra zos le ga is. A nova re -
da ção pro pos ta tem como ob je ti vo per mi tir que o Po -
der Exe cu ti vo re ve ja, den tro de dois anos, to das as
con ces sões de la vra de re cur sos e ja zi das mi ne ra is
re a li za das des de 15 de agos to de 1995, com base,
ex clu si va men te, no cri té rio da le ga li da de da ope ra-
ção. E, com pro va da a ile ga li da de da ope ra ção, os di -
re i tos e pri vi lé gi os da con ces são re ver tem para o Po -
der con ce den te.

O art. 44 do ADCT, na sua re da ção atu al, dava
às em pre sas ti tu la res de au to ri za ção de pes qui sa e
con ces são de la vra de re cur sos mi ne ra is qua tro anos
para cum pri rem os re qui si tos do art. 176, § 1º. Com a
nova re da ção dada ao ar ti go, as atu a is con ces sões
re la ti vas à pes qui sa e à la vra de re cur sos e ja zi das
mi ne ra is fi cam man ti das pelo pra zo de dez anos.

É o re la tó rio.

II – Voto

O pro je to des ti na-se a dar à União, de ten to ra da
pro pri e da de dos re cur sos e ja zi das mi ne ra is, con di-
ções de me lhor ad mi nis trar es ses bens. To das as
con ces sões e au to ri za ções se rão por tem po de ter mi-
na do e ne nhu ma de las po de rá ser ce di da ou trans fe ri-
da sem pré via anuên cia do Po der con ce den te. Ade -
ma is, den tro de dois anos, o Po der Exe cu ti vo po de rá
re ver to das as con ces sões de la vra, com base, ex clu-
si va men te, no cri té rio da le ga li da de. Por fim, são es ta-
be le ci dos ter mos fi na is para as atu a is con ces sões, a
fim de que se jam lan ça das as ba ses da nova or ga ni-
za ção des sa área no do mí nio pú bli co.

O pro je to é mu i to opor tu no, pois é pre ci so dar à
União ma i or con tro le so bre a ex plo ra ção dos re cur sos
mi ne ra is no País. É igual men te im por tan te fi xar pra-
zos para as atu a is con ces sões, para que se pos sa
ina u gu rar o mais ra pi da men te pos sí vel o novo or de-
na men to do se tor.

Mas o cri té rio da le ga li da de, ape sar de ser es -
sen ci al para a re vi são das con ces sões, po de rá não
ser su fi ci en te para anu lar aque las con ces sões que,
em bo ra per fe i ta men te le ga is, não es tão pro mo ven do

a efe ti va ex plo ra ção e apro ve i ta men to eco nô mi co dos 
re cur sos mi ne ra is.

Por ou tro lado, o Po der Exe cu ti vo, com base no
cri té rio da le ga li da de e da efe ti va ex plo ra ção e apro -
ve i ta men to eco nô mi co, deve po der re ver to das as
con ces sões exis ten tes, e não ape nas aque las au to ri-
za das a par tir de 15 de agos to de 1995, data da pro -
mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 6.

Em de cor rên cia do ex pos to, e em se tra tan do de 
me di da de in ques ti o ná vel mé ri to, opi na mos fa vo ra vel-
men te à apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 11, de 1999, com as se guin tes emen das,
des ti na das a aper fe i ço ar o tex to cons ti tu ci o nal e dar à 
União con di ções de can ce lar as con ces sões que não
tra zem be ne fí ci os para o País.

EMEN DA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 2º, que al te ra o art. 43 do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a se guin te
re da ção:

“Art. 43. Se rão re vis tas pelo Po der
Exe cu ti vo, em dois anos, a con tar da pro-
mul ga ção des ta Emen da, com base no cri-
té rio de le ga li da de da ope ra ção ou na efe ti-
va ex plo ra ção e apro ve i ta men to eco nô mi co,
to das as con ces sões de la vra de re cur sos e
ja zi das mi ne ra is.

Pa rá gra fo úni co. Com pro va da a ile ga li-
da de ou a au sên cia de efe ti va ex plo ra ção e
apro ve i ta men to eco nô mi co, e de cre ta da a
anu la ção, os di re i tos e pri vi lé gi os da con-
ces são ex tin ta se rão re ver ti dos ao Po der
con ce den te."

EMEN DA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 3º, que al te ra o art. 44 do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, a se guin te
re da ção:

“Art. 44. São man ti das pelo pra zo de
dez anos as atu a is con ces sões re la ti vas à
pes qui sa e à la vra de re cur sos e ja zi das mi ne-
ra is que com pro va rem a sua le ga li da de, efe ti-
va ex plo ra ção e apro ve i ta men to eco nô mi co.”

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la tor – 
Luiz Otá vio – Íris Re zen de – Ro me ro Jucá – Jef fer-
son Pé res, (abs ten ção) – Ger son Ca ma ta – Ro ber-
to Fre i re – Ro meu Tuma – Ma ria do Car mo Alves –
Pe dro Si mon – Ro ber to Re quião – Osmar Dias –
Antô nio Car los Jú ni or – Fran ce li no Pe re i ra.
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Com ple men tam as Assi na tu ras dos Mem bros
da Co mis são, nos ter mos do art. 356, Pa rá gra fo Úni co
do RISF, os Se nho res Se na do res: – José Edu ar do
Du tra (1º Sig na tá rio) – Artur da Tá vo la – Fer nan do
Ri be i ro – Wal deck Orné las – José Agri pi no – Ari
Stad ler – Ca sil do Mal da ner – Be ní cio Sam pa io –
Mar lu ce Pin to – Le o mar Qu in ta ni lha – Ney Su as-
su na – Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 43. Na data da pro mul ga ção da lei que dis ci-

pli nar a pes qui sa e a la vra de re cur sos e ja zi das mi ne-
ra is, ou no pra zo de um ano, a con tar da pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção, tor nar-se-ão sem efe i to as au to ri za-
ções, con ces sões e de ma is tí tu los atri bu ti vos de di re i-
tos mi ne rá ri os, caso os tra ba lhos de pes qui sa ou de
la vra não ha jam sido com pro va da men te ini ci a dos nos 
pra zos le ga is ou es te jam ina ti vos.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 6, DE 1995

Alte ra o in ci so IX do art. 170, o art.
171 e o § 1º do art. 176 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

PARECER Nº 361, DE 2002

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le, so bre o Avi so nº 22, de 1999 (nº
472/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas
da União, en ca mi nhan do có pia da De ci-
são nº 266, de 1999, bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men-
tam, re fe ren te a de nún cia for mu la da con-
tra o Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 13ª 
Re gião – PB so bre di ver sas ir re gu la ri da-
des que es ta ri am sen do pra ti ca das no âm -
bi to da que le re fe ri do Tri bu nal Re gi o nal.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff
Re la tor ad hoc: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

1.1. 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 re fe ri da, ado ta da pelo Ple ná rio do TCU,

em 19-5-99, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que a fun da men tam.1

Au tu a do ini ci al men te como Di ver sos nº 32, o
pro ces sa do foi re a u tu a do como Avi so nº 22, em
9-9-99, por de ter mi na ção da Pre si dên cia do Se na do
Fe de ral, no in tu i to de pa dro ni zar pro ce di men tos.

Os ana lis tas do TCU ini ci al men te iden ti fi ca ram
três si tu a ções dis tin tas com res pe i to às ir re gu la ri da-
des de nun ci a das:

a) os fa tos que já eram ob je to de apu -
ra ção e aná li se em au tos apar ta dos;2

b) as ir re gu la ri da des cujo exa me ex tra-
po la ria as com pe tên ci as da que la Cor te de
Con tas. Se ri am elas: as no me a ções ir re gu-
la res de ju í zes clas sis tas, as in for ma ções in -
ve rí di cas pres ta das pelo Juiz Se ve ri no Mar -
con des Me i ra quan do da sua no me a ção, a
in com pa ti bi li da de dos ren di men tos re ce bi-
dos em 1994 pelo Juiz Se ve ri no Mar con des
Me i ra, a re si dên cia do Juiz Alu í sio Ro dri-
gues fora da co mar ca, a per cep ção de ho-
no rá rio.

Advo ca tí ci os pelo Juiz Se ve ri no Mar-
con des Me i ra, o au men to do Pa tri mô nio
Pes so al do Juiz Se ve ri no Mar con des Me i ra
e dos ser vi do res Mar ce lo Ca pis tra no de Mi -
ran da Mon te, Se ve ri no Mar con des Me i ra Fi -
lho, Ger ma no Gu e des Pe re i ra e Orí ge nes
Mon te in com pa tí vel com a re mu ne ra ção do
car go e, por fim, a ven da de Acór dão pe los
Ju í zes Se ve ri no Mar con des Me i ra e Tar cí sio
de Mi ran da Mon te;

c) as de ze no ve ocor rên ci as ain da não
co nhe ci das pelo TCU.

Des sas de ze no ve, as se guin tes de nún ci as de i-
xa ram de ser con si de ra das pro ce den tes:

a) Uti li za ção Par ti cu lar de Ma te ri al do
TRT, por Plá ci do Ro dri gues Mon te ne gro Pi -
res (Pre ju di ca da. Não fo ram en con tra das
evi dên ci as so bre a de nún cia);

b) paga men to de pas sa gens aé re as e
diá ri as a Max Men don ça Me i ra, La ris sa Sou to
Ma i or e Edi ne u sa Ma ria Fa ri as Bar ros Me i ra
para re a li zar vi a gem com ob je ti vos par ti cu la-
res (Pre ju di ca da. As Por ta ri as nºs 435 e
436/GP de sig na ram os dois pri me i ros para re -
pre sen ta rem o TRT-13ª Re gião jun to ao TRT-
2ª Re gião. Qu an to à ter ce i ra, não se lo ca li zou
de ter mi na ção para sua ida a São Pa u lo/SP.
Mas en con trou-se bi lhe te de pas sa gem João
Pes soa-São Pa u lo-João Pes soa, uti li za do no
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pe río do em que a ser vi do ra de ve ria es tar no
ser tão pa ra i ba no, con so an te a Por ta ria nº
864/95). Assim, hou ve pro ce dên cia par ci al;

1 Avi so nº 472-SGS-TCU, de 21-5-1999.
2 TCs nº 015.490/95-5, 008.510/87-3, 499.016/88-2,
499.021/89-4, 499.007/91-3, 013.039/95-4 e 475.198/95-6.

c) su per fa tu ra men to, no tas fri as, etc, na
cons tru ção das Jun tas de Con ci li a ção e Jul-
ga men to _ JCJs (Pro ce den te, em par te. Há
du pli ci da de de re ci bos em pres ta ções de con -
tas di fe ren tes de su pri men tos de fun dos ao
ser vi dor Ha rol do Cou ti nho de Lu ce na Fi lho);

d) apo sen ta do ria ir re gu lar do ir mão do
Juiz Tar cí sio De Mi ran da Mon te (Apu ra da no 
TC-013.644/95-5). No te-se que não foi apre -
ci a do o mé ri to da de nún cia, mas tão-só
afas ta do o seu exa me nos au tos em pa u ta;

e) con tra ta ção do ad vo ga do Mar ce lo Pi-
men tel, sem li ci ta ção, para de fen der, jun to ao
Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho (TST), a ele i ção
do Juiz Pa u lo Mon te ne gro Pi res para a Pre si-
dên cia do TRT-l3ª Re gião (Apu ra da no
TC014.135/96-5). No te-se que não foi apre ci-
a do o mé ri to da de nún cia, mas tão-só afas ta-
do o seu exa me nos au tos em pa u ta;

f) no tas fis ca is fri as de mó ve is e equi-
pa men tos (Pre ju di ca do. As com pras de mó -
ve is e equi pa men tos são cen tra li za das). O
ar gu men to não eli de a po ten ci al ocor rên cia
de dano ao erá rio, mas ape nas a pos sí vel
res pon sa bi li da de de al guns agen tes;

g) des pa cho pro fe ri do pelo Juiz Pa u lo
Pi res, em 20-10-1995, quan do de ve ria en-
con trar-se na Bo lí via (Pre ju di ca da. Não fo-
ram en con tra dos os bi lhe tes de pas sa gem,
nem o pro ces so com o des pa cho, tra mi tan-
do no TST). De novo, o ar gu men to não eli de
a po ten ci al ocor rên cia de dano ao erá rio;

h) uti li za ção de dois ser vi do res do TRT
como ser vi ça is (do més ti ca e va que i ro) na fa-
zen da do Juiz Pa u lo Pi res (Pre ju di ca da. Não
fo ram men ci o na dos os no mes dos ser vi do res
na de nún cia). O ar gu men to no va men te não
eli de a po ten ci al ocor rên cia de dano ao erá rio;

i) uti li za ção de ve í cu lo de re pre sen ta-
ção para in te res ses par ti cu la res do Juiz Tar-
cí sio de Mi i ran da Mon te (Pre ju di ca da. O
Juiz não sub me te o ve í cu lo ao con tro le de
qui lo me tra gem por lon gos pe río dos). De
novo, o ar gu men to não eli de  a po ten ci al
ocor rên cia de dano ao erá rio.

O TCU de ci diu co nhe cer das de nún ci as e con -
si de rá-las pro ce den tes, con ver ter o pro ces so em to-
ma da de con tas es pe ci al e de ter mi nar a ci ta ção dos 
res pon sá ve is in di ca dos para apre sen ta rem de fe sa
ou re co lhe rem aos co fres do Te sou ro Na ci o nal as
se guin tes quan ti as:

a) CR$31.639.576,05 ao Juiz Se ve ri no
Mar con des Me i ra, so li da ri a men te com os or -
de na do res de des pe sa à épo ca, Le u cio Au -
gus to Pe re i ra De Me de i ros e Mar ce lo Ca pis-
tra no De Mi ran da Mon te, pelo des vio de fi-
na li da de nas ex cur sões tu rís ti cas à Ate nas,
Ilhas Gre gas, Ber lim, Pra ga, Sals bur go e
Zu ri que, no pe río do de 8 a 31-7-94;

b) CR$24.143.076,05 ao Sr. Max Men -
don ça Me i ra, nas mes mas con di ções e pe-
los mes mos mo ti vos;

c) CR$2.081.928,00 à Empre sa Arno-
sa Agên cia De Vi a gens Ltda., re fe ren tes a
pas sa gens aé re as pa gas, não uti li za das e
re em bol sa das pela Va rig, mas não res sar ci-
das aos co fres pú bli cos;

d) R$1.817,44 à Sra. Edi ne u za Ma ria
Fa ria Bar ros, re fe ren tes a pas sa gens aé re as
e diá ri as pa gas pelo TRT em prol de in te res-
ses par ti cu la res;

e) R$1.000,00 ao Sr. José Edu ar do de
Mi ran da Bri to, cu jas com pro va ção de su pri-
men to de fun dos já fora uti li za da em ou tro
su pri men to;

f) R$24,00 à Sra. Dul ci nea Ro dri gues
Bor ges pela aqui si ção de bu quês de ro sas
em ani ver sá ri os;

g) R$360,00 ao Juiz Alu i sio Ro dri gues
pela fran quia do se gu ro in de vi da men te uti li-
za do por oca sião de aci den te au to mo bi lís ti-
co, ocor ri do em 2-11-1995.

Além dis so, o Tri bu nal de ci diu de ter mi nar à Se -
cre ta ria de Con tro le Exter no da Pa ra í ba que exa mi-
ne as no me a ções ir re gu la res de ju í zes clas sis tas.

1.2. A CPI do Ju di ciá rio
Os des man dos ocor ri dos no TRT da Pa ra í ba fo ram

ob je to de exa me da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
do Se na do Fe de ral, ori gi na da pelo Re que ri men to nº 118, 
de 1999, co nhe ci da como CPI do Ju di ciá rio:

“des ti na da a apu rar no pra zo de 120
(cen to e vin te) dias, fa tos do co nhe ci men to
do Con gres so Na ci o nal, e ou tros di vul ga dos
pela im pren sa, con ten do de nún ci as con cre-
tas a res pe i to da exis tên cia de ir re gu la ri da-
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des pra ti ca das por in te gran tes de tri bu na is
su pe ri o res, de tri bu na is re gi o na is, e de tri bu-
na is de Jus ti ça”.

As con clu sões da CPI tam bém apon tam para a
ocor rên cia de gra ves ir re gu la ri da des na que le TRT:

“O ne po tis mo que ali era pra ti ca do, a
ad mis são ir re gu lar de pes so al – re a li za da
de modo mu i tas ve zes fra u du len to –, a aqui -
si ção su per fa tu ra da de imó ve is, o pa ga men-
to ile gal de diá ri as aos ser vi do res e ma gis-
tra dos, o tu ris mo in ter na ci o nal às cus tas do
con tri bu in te, as fra u des en vol ven do pas sa-
gens aé re as, o pa ga men to de des pe sas
hos pi ta la res já pa gas, a no me a ção ir re gu lar
de ju í zes clas sis tas, en tre inú me ras ou tras
ile ga li da des, res ta ram com pro va dos.

Em ver da de, as ir re gu la ri da des exis-
ten tes no Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da
13.ª Re gião já vi nham sen do apre ci a das há
bas tan te tem po por di ver sos ór gãos, como o 
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, a Jus ti ça Fe de-
ral, o Tri bu nal de Con tas da União, o Tri bu-
nal Su pe ri or do Tra ba lho.

Ade ma is, mu i tos par ti cu la res – como,
por exem plo, o Ser vi dor do Tri bu nal Re gi o-
nal do Tra ba lho da 13.ª Re gião, Antô nio de
Pá dua Pe re i ra Le i te – já ha vi am in ten ta do
uma sé rie de ações po pu la res, e apre sen ta-
do inú me ras no tí ci as-crime ao Su pe ri or Tri-
bu nal de Jus ti ça “.

Mas a pró pria CPI re co nhe ceu a ne ces si da de
de re sul ta dos prá ti cos:

“... não obs tan te te nha a Sin di cân cia
do TST iden ti fi ca do res pon sa bi li da des, in clu-
si ve apon ta do os ar ti gos do Có di go Pe nal
em que es ta ri am in cur sos os res pon sá ve is,
não cons ta que te nha ha vi do até ago ra qual -
quer con de na ção cri mi nal ou mes mo dis ci pli-
nar, se quer que te nham sido aju i za das to-
das as ações cí ve is e cri mi na is ali pre co ni za-
das”.

2. Aná li se
O TCU não es cla re ceu os mo ti vos des ses au tos

vi rem ao Con gres so Na ci o nal, sen do bas tan te pro vá-
vel que se tra te de sub sí dio aos tra ba lhos da CPI do
Ju di ciá rio.

Nes se sen ti do, as ir re gu la ri da des ve ri fi ca das no 
TRT da Pa ra í ba vêm ocor ren do des de lar ga data. Por
con se guin te, os fa tos ora ana li sa dos cons ti tu em me -
ros de ta lhes do qua dro de ane mia em que se en con-

tra va aque la ins tân cia do Po der Ju di ciá rio. A frag men-
ta ção do exa me dos atos e fa tos ad mi nis tra ti vos frus -
tra as ex pec ta ti vas da que les que, gra ças a CPI, de -
têm uma vi são mais am pla dos acon te ci men tos. Se ria
con ve ni en te e opor tu no que o TCU re u nis se os vá ri os
pro ces sos so bre aque le TRT, de modo a apu rar os fa -
tos e jul gar as con tas em seu con jun to.

Aliás, nada se ob ser vou, na de ci são da Cor te de 
Con tas, so bre a gra vi da de das ir re gu la ri da des co me-
ti das. Tal pro nun ci a men to ser ve de su por te para a
ina bi li ta ção dos en vol vi dos para o exer cí cio de car go
em co mis são ou fun ção de con fi an ça, nos ter mos do
art. 60 da Lei Orgâ ni ca do TCU:³

“Sem pre ju í zo das san ções pre vis tas
na Se ção an te ri or e das pe na li da des ad mi-
nis tra ti vas, apli cá ve is pe las au to ri da des com -
pe ten tes, por ir re gu la ri da des cons ta ta das
pelo Tri bu nal de Con tas da União, sem pre
que este, por ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros, con si de rar gra ve a in fra ção co me ti da,
o res pon sá vel fi ca rá ina bi li ta do, por um pe-
río do que va ri a rá 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 Admi nis tra ção
Pú bli ca.”

³ Lei nº 8.443,de l6 de ju lho de 1992.

Ade ma is, ape sar das evi dên ci as de cri me, não
cons ta na de ci são do TCU qual quer in di ca ti vo da ne -
ces si da de de en vi ar có pia do pro ces sa do ao Mi nis té-
rio Pú bli co. Tal de fi ciên cia po de ria ser su pri da pelo
pró prio Se na do Fe de ral.

Ou tro as pec to a des ta car nes ta de ci são re si de
no uso de va lo res his tó ri cos, sem qual quer men ção à
quan tia em re a is. Sob a vi gên cia do no mi na lis mo, se -
ria me ri tó rio que as de ci sões do TCU evi den ci as sem,
além dos ele men tos já cons tan tes, os va lo res atu a li-
za dos até a data da de ci são, sob pena de obs cu re cer
a re le vân cia dos pre ju í zos en se ja dos ao erá rio. Para
tan to, bas ta que o Tri bu nal al te re seu re gi men to in ter-
no, con for me pres cre ve a Lei Orgâ ni ca do TCU:

”Art. 23. A de ci são de fi ni ti va será for ma li-
za da nos ter mos es ta be le ci dos no Re gi men to
Inter no, por acór dão, cuja pu bli ca ção...“

Por fim, cum pre des ta car a re le vân cia e a ur gên-
cia de re gu lar a res pon sa bi li da de po lí ti ca dos ma gis-
tra dos. Na li ção de um Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, tal res pon sa bi li da de cons ti tui:4

”... es pé cie de res pon sa bi li da de ju rí di-
ca, dis tin gue-se das de ma is por que a sua
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úni ca fi na li da de se es go ta com o afas ta men-
to do Juiz do exer cí cio da fun ção e a per da
do car go (tam bém sob o nome de re mo ção),
com pos si bi li da de de ser pre vis ta a pena
aces só ria de ina bi li ta ção para o exer cí cio da 
fun ção pú bli ca por um cer to tem po“.

Como afir mou o re la tó rio par ci al da CPI so bre
os fa tos ocor ri dos no TRT da Pa ra í ba:

“... a con clu são mais im por tan te, sob o 
pon to de vis ta ins ti tu ci o nal, que se pode ex-
tra ir do caso do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba-
lho da 13ª Re gião, é a ur gen te ne ces si da de
do es ta be le ci men to de me ca nis mos de con-
tro le do Po der Ju di ciá rio, aí in clu in do dis po si-
ções nor ma ti vas efi ci en tes para a res pon sa-
bi li za ção dos mem bros des se Po der“.

Entre ou tras con clu sões fi na is da CPI, so bres sai
a cons ta ta ção da ne ces si da de de:

”ela bo rar uma nova lei que de fi na os
cri mes de res pon sa bi li da de uma vez que a
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, tem dis -
po si ti vos não re cep ci o na dos pela Cons ti tu i-
ção de 1988 e não con tem pla os cri mes de
res pon sa bi li da de de ma gis tra dos dos Tri bu-
na is Su pe ri o res, dos Tri bu na is Re gi o na is Fe-
de ra is, dos ju i zes fe de ra is, de sem bar ga do-
res, e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, de ter-
mi nan do-se, no caso, a com pe tên cia do Su-
pre mo Tribu nal Fe de ral para o pro ces so e jul -
ga men to” (des ta que no ori gi nal).

4 Agui ar Jú ni or, Ruy Ro sa do de. Res pon sa bi li da de po lí ti ca e so ci-
al dos ju í zes nas de mo cra ci as mo der nas. Re vis ta da Asso ci a ção
dos Ju í zes do Rio Gran de do Sul. Ju lho de 1997, p.9. 

Embo ra a CPI não te nha apre sen ta do pro je to
es pe cí fi co, cons ta que o seu re la tor, o Se na dor Pa u lo
Sou to, já so li ci tou es tu dos à Con sul to ria Le gis la ti va
do Se na do Fe de ral. Tal cons ta ta ção jus ti fi ca a au sên-
cia de pro po si ção ane xa nes se sen ti do.

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, res sal tan do a ne ces si da de de que o
exa me dos fa tos e o jul ga men to das con tas
do TRT da Pa ra í ba ocor ra em con jun to e
não de ma ne i ra frag men ta da;

c) re me ta có pia do pre sen te pa re cer
ao Mi nis té rio Pú bli co da União;

d) de ter mi ne o ar qui va men to do pro-
ces sa do.

Sala das Co mis sões, 8 de maio de 2002. – Se -
na dor Ge ral do Althoff, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

Define os crimes de responsabi–
lidade e regula o respectivo processo de
julgamento.

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

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.

....................................................................................
Art. 23. A de ci são de fi ni ti va será for ma li za da nos

ter mos es ta be le ci dos no re gi men to in ter no, por acór dão,
cuja pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al da União cons ti tu i rá:
....................................................................................

Art. 60. Sem pre ju í zo das san ções pre vis tas na
se ção an te ri or e das pe na li da des ad mi nis tra ti vas,
apli cá ve is pe las au to ri da des com pe ten tes, por ir re gu-
la ri da des cons ta ta das pelo Tri bu nal de Con tas da
União, sem pre que este, por ma i o ria ab so lu ta de seus 
mem bros, con si de rar gra ve a in fra ção co me ti da, o
res pon sá vel fi ca rá ina bi li ta do, por um pe río do que va -
ri a rá 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
Admi nis tra ção Pú bli ca.
..................................... ...............................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, re la ti-
va men te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 2000
(nº 2.083/96, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
obri ga to ri e da de de re a li za ção dos exa mes para di ag-
nós ti co pre co ce da fe nil ce to nú ria e do hi po ti ro i dis mo
con gê ni to do re cém-nascido, e ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 72, de 2001 (nº 338/95, na Casa de ori -
gem), que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 48 da Lei nº
8.213, de 24 de ju lho de 1991, que dis põe so bre os
Pla nos de Be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci al e dá ou -
tras pro vi dên ci as, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri-
or men te, de acor do com o dis pos to no pa rá gra fo úni -
co do art. 254 do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de dois dias úte is para in ter po si ção de re cur so, por 
um dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que as ma -
té ri as con ti nu em sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que

se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na-
dor Ca sil do Mal da ner.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 128, DE 2002–COMPLEMENTAR

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que Dis põe so bre o im pos to dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re-
la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so-
bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te
in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu-
ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -

tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
I – so bre a en tra da de mer ca do ria ou

bem im por ta dos do ex te ri or, por pes soa fí si-
ca ou ju rí di ca, ain da que não seja con tri bu-
in te ha bi tu al do im pos to, qual quer que seja
a sua fi na li da de;

.....................................................“(NR)
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. É tam bém con tri bu in-

te a pes soa fí si ca ou ju rí di ca que, mes mo
sem ha bi tu a li da de ou in tu i to co mer ci al:

I – im por te mer ca do ri as ou bens do
ex te ri or, qual quer que seja a sua fi na li da de;

..............................................................
III – ad qui ra em li ci ta ção mer ca do ri as

ou bens apre en di dos ou aban do na dos;
....................................................”(NR)
“Art. 6º Lei es ta du al po de rá atri bu ir a

con tri bu in te do im pos to ou a de po si tá rio a
qual quer tí tu lo a res pon sa bi li da de pelo seu
pa ga men to, hi pó te se em que as su mi rá a
con di ção de subs ti tu to tri bu tá rio.

..............................................................
§ 2º A atri bu i ção de res pon sa bi li da de

dar-se-á em re la ção a mer ca do ri as, bens ou 
ser vi ços pre vis tos em lei de cada Esta-
do.”(NR)
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“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
I – da en tra da ou re ce bi men to da mer -

ca do ria, do bem ou do ser vi ço;
..............................................................
§ 6º Em subs ti tu i ção ao dis pos to no in -

ci so II do ca put, a base de cál cu lo em re la-
ção às ope ra ções ou pres ta ções sub se-
qüen tes po de rá ser o pre ço a con su mi dor fi -
nal usu al men te pra ti ca do no mer ca do con si-
de ra do, re la ti va men te ao ser vi ço, à mer ca-
do ria ou sua si mi lar, em con di ções de li vre
con cor rên cia, ado tan do-se para sua apu ra-
ção as re gras es ta be le ci das no § 4º des te
ar ti go.” (NR)

“Art. 11. .................................................
..............................................................

I – .........................................................
..............................................................
f) aque le onde seja re a li za da a li ci ta-

ção, no caso de ar re ma ta ção de mer ca do ria
ou bem im por ta dos do ex te ri or e apre en di-
dos ou aban do na dos;

...................................................”(NR)
“Art. 12. .................................................
..............................................................
IX – do de sem ba ra ço adu a ne i ro de mer -

ca do ri as ou bens im por ta dos do ex te ri or;
..............................................................
XI – da aqui si ção em li ci ta ção pú bli ca

de mer ca do ri as ou bens im por ta dos do ex -
te ri or e apre en di dos ou aban do na dos;

..............................................................
§ 3º Na hi pó te se de en tre ga de mer ca-

do ria ou bem im por ta dos do ex te ri or an tes
do de sem ba ra ço adu a ne i ro, con si de ra-se
ocor ri do o fato ge ra dor nes te mo men to, de-
ven do a au to ri da de res pon sá vel, sal vo dis-
po si ção em con trá rio, exi gir a com pro va ção
do pa ga men to do im pos to.” (NR)

“Art. 13. .................................................
..............................................................
e) qua is quer ou tros im pos tos, ta xas,

con tri bu i ções e des pe sas adu a ne i ras:
... ...........................................................
§ 1º Inte gra a base de cál cu lo do im-

pos to, in clu si ve na hi pó te se do in ci so V do
ca put des te ar ti go:

.....................................................“(NR)

Art. 2º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A apro va ção da Lei Com ple men tar nº 87, de
1996, re pre sen tou um gran de avan ço na tri bu ta ção
re la ti va ao ICMS. Com o pas sar dos anos e o na tu ral
sur gi men to de si tu a ções não pre vis tas ao tem po de
sua tra mi ta ção, fi ze ram-se ne ces sá ri as al gu mas al te-
ra ções em seu tex to, a fim de adap tá-lo às vi cis si tu-
des pró pri as do im pos to, que só po dem ser in te i ra-
men te co nhe ci das com a prá ti ca da ati vi da de de exa -
ção, da qual emer gem as di fi cul da des en fren ta das
tan to pe los con tri bu in tes como pe los en tes tri bu tan-
tes. Tais al te ra ções vi e ram, em ju lho de 2000, com a
edi ção da Lei Com ple men tar nº 102.

Nes te mo men to, em face da re cen te pro mul ga ção
da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 11 de de zem bro de
2001, urge que o Con gres so Na ci o nal no va men te re ve-
ja o tex to da lei com ple men tar do ICMS, para o fim de
con fe rir efi cá cia às ino va ções da Emen da.

A par de in tro du zir im por tan tes nor mas re la ti vas
às con tri bu i ções so ci a is e eco nô mi cas, a Emen da nº 33, 
de 2001, mo di fi ca as pec tos re le van tes do ICMS no que
toca à sua in ci dên cia e base de cál cu lo re la ti vas a mer -
ca do ri as e bens im por ta dos, bem como pre vê a pos si bi-
li da de de que o im pos to ve nha a in ci dir uma úni ca vez
so bre de ter mi na dos com bus tí ve is e lu bri fi can tes, de ta-
lhan do re gras que nor te a rão a co bran ça e a ti tu la ri da de
da re ce i ta do ICMS nes sa hi pó te se.

Para dar efe ti vi da de às al te ra ções cons ti tu ci o-
na is, é ne ces sá rio o es ta be le ci men to de no vas dis po-
si ções re fe ren tes ao fato ge ra dor, base de cál cu lo,
con tri bu in te do im pos to, as sim como de fi nir, para efe i-
to de sua co bran ça e de fi ni ção do es ta be le ci men to
res pon sá vel, o lo cal das ope ra ções re la ti vas à cir cu la-
ção de mer ca do ri as e das pres ta ções de ser vi ços,
tudo isso, con so an te os arts. 146, III, a, e 155, § 2º,
XII, d, da Cons ti tu i ção, ma té ria re ser va da à lei com -
ple men tar.

Con si de ran do, ain da, que as Uni da des da Fe de-
ra ção so men te po dem atu a li zar suas le gis la ções com 
base em lei com ple men tar fe de ral, tor na-se ur gen te a
apro va ção do pre sen te pro je to, que ha bi li ta rá os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral, de ime di a to, a pro ce de-
rem às ne ces sá ri as mo di fi ca ções em sua le gis la ção
re la ti va ao ICMS, a fim de que pos sam, em cur to es -
pa ço de tem po, re for çar so bre ma ne i ra suas re ce i tas,
hoje tão com ba li das.

Des sa for ma, é de se con si de rar que as al te ra-
ções aqui pro pos tas ao tex to da Lei Com ple men tar nº
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87, de 1996, não são ape nas exi gên ci as da Car ta
Mag na; são, ou tros sim, ab so lu ta men te ne ces sá ri as
para que as Uni da des da Fe de ra ção pos sam ado-
tá-las em seus ter ri tó ri os.

As mo di fi ca ções com pre en di das nes te pro je to
cons ti tu em sim ples, po rém, im pres cin dí ve is ade qua-
ções da le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal às no vas dis po-
si ções da Lei Ma i or, re sol ven do-se em al te ra ções in -
tro du zi das nos dis po si ti vos que tra tam da in ci dên cia
do im pos to (art. 2º, § 1º, in ci so I); do con tri bu in te (art.
4º, pa rá gra fo úni co, ca put, e in ci sos I e III, e art. 6º,
ca put, e § 2º); da base de cál cu lo na subs ti tu i ção tri -
bu tá ria (art 8º, § 1º, in ci so I, e § 6º); do lo cal da ope ra-
ção para efe i to de co bran ça do im pos to (art. 11, in ci so
I, alí nea f; do mo men to da ocor rên cia do fato ge ra dor
(art. 12, in ci sos IX e XI, e § 3º); e, fi nal men te, da base
de cál cu lo na im por ta ção (art. 13, in ci so V alí nea e, e
§ 1º).

Acre di ta mos que cum pre, as sim, ao Con gres so
Na ci o nal, apre ci ar e apro var esta pro po si ção no mais
bre ve tem po pos sí vel, de for ma a per mi tir que os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral au fi ram as re ce i tas de-
cor ren tes das ino va ções da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 33, de 2001, ra zão pela qual con ta mos com o apo io
dos no bres Pa res.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra-
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri-
as e so bre pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi dên-
ci as. (LEI KANDIR)

....................................................................................
Art. 2º O im pos to in ci de so bre:
I – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do-

ri as, in clu si ve o for ne ci men to de ali men ta ção e be bi-
das em ba res, res ta u ran tes e es ta be le ci men tos si mi-
la res;

II – pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te-
res ta du al e in ter mu ni ci pal, por qual quer via, de pes -
so as, bens, mer ca do ri as ou va lo res;

III – pres ta ções one ro sas de ser vi ços de co mu-
ni ca ção, por qual quer meio, in clu si ve a ge ra ção, a
emis são, a re cep ção, a trans mis são, a re trans mis são,

a re pe ti ção e a am pli a ção de co mu ni ca ção de qual -
quer na tu re za;

IV – for ne ci men to de mer ca do ri as com pres ta-
ção de ser vi ços não com pre en di dos na com pe tên cia
tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

V – for ne ci men to de mer ca do ri as com pres ta-
ção de ser vi ços su je i tos ao im pos to so bre ser vi ços,
de com pe tên cia dos Mu ni cí pi os, quan do a lei com ple-
men tar apli cá vel ex pres sa men te o su je i tar à in ci dên-
cia do im pos to es ta du al.

§ 1º O im pos to in ci de tam bém:
I – so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do

ex te ri or, por pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da quan do
se tra tar de bem des ti na do a con su mo ou ati vo per -
ma nen te do es ta be le ci men to;

II – so bre o ser vi ço pres ta do no ex te ri or ou cuja
pres ta ção se te nha ini ci a do no ex te ri or;

III – so bre a en tra da, no ter ri tó rio do Esta do des -
ti na tá rio, de pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes e com-
bus tí ve is lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e de
ener gia elé tri ca, quan do não des ti na dos à co mer ci a li-
za ção ou à in dus tri a li za ção, de cor ren tes de ope ra-
ções in te res ta du a is, ca ben do o im pos to ao Esta do
onde es ti ver lo ca li za do o ad qui ren te.

§ 2º A ca rac te ri za ção do fato ge ra dor in de pen de
da na tu re za ju rí di ca da ope ra ção que o cons ti tua.

Art. 4º Con tri bu in te é qual quer pes soa, fí si ca ou
ju rí di ca, que re a li ze com ha bi tu a li da de ou em vo lu me
que ca rac te ri ze in tu i to co mer ci al, ope ra ções de cir cu-
la ção de mer ca do ria ou pres ta ções de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni-
ca ção, ain da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini -
ci em no ex te ri or.

Pa rá gra fo úni co. É tam bém con tri bu in te a pes -
soa fí si ca ou ju rí di ca que, mes mo sem ha bi tu a li da de:

I – im por te mer ca do ri as do ex te ri or, ain da que
as des ti ne a con su mo ou ao ati vo per ma nen te do es -
ta be le ci men to;

II – seja des ti na tá ria de ser vi ço pres ta do no ex -
te ri or ou cuja pres ta ção se te nha ini ci a do no ex te ri or;

III – ad qui ra em li ci ta ção de mer ca do ri as apre -
en di das ou aban do na das;

....................................................................................
Art. 6º Lei es ta du al po de rá atri bu ir a con tri bu in te

do im pos to ou a de po si tá rio a qual quer tí tu lo a res-
pon sa bi li da de pelo seu pa ga men to, hi pó te se em que
o con tri bu in te as su mi rá a con di ção de subs ti tu to tri bu-
tá rio.

§ 1º A res pon sa bi li da de po de rá ser atri bu í da em 
re la ção ao im pos to in ci den te so bre uma ou mais ope -
ra ções ou pres ta ções, se jam an te ce den tes, con co mi-
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tan tes ou sub se qüen tes, in clu si ve ao va lor de cor ren te
da di fe ren ça en tre alí quo tas in ter na e in te res ta du al
nas ope ra ções e pres ta ções que des ti nem bens e
ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za do em ou tro Esta -
do, que seja con tri bu in te do im pos to.

§ 2º A atri bu i ção de res pon sa bi li da de dar-se-á
em re la ção a mer ca do ri as ou ser vi ços pre vis tos em
lei de cada Esta do.
....................................................................................

Art. 8º A base de cál cu lo, para fins de subs ti tu i-
ção tri bu tá ria, será:

I – em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções an -
te ce den tes ou con co mi tan tes, o va lor da ope ra ção ou
pres ta ção pra ti ca do pelo con tri bu in te subs ti tu í do;

II – em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções sub -
se qüen tes, ob ti da pelo so ma tó rio das par ce las se-
guin tes:

a) o va lor da ope ra ção ou pres ta ção pró pria re a-
li za da pelo subs ti tu to tri bu tá rio ou pelo subs ti tu í do in -
ter me diá rio;

b) o mon tan te dos va lo res de se gu ro, de fre te e
de ou tros en car gos co bra dos ou trans fe rí ve is aos ad -
qui ren tes ou to ma do res de ser vi ço;

c)a mar gem de va lor agre ga do, in clu si ve lu cro,
re la ti va às ope ra ções ou pres ta ções sub se qüen tes.

§ 1º Na hi pó te se de res pon sa bi li da de tri bu tá ria
em re la ção às ope ra ções ou pres ta ções an te ce den-
tes, o im pos to de vi do pe las re fe ri das ope ra ções ou
pres ta ções será pago pelo res pon sá vel, quan do:

I – da en tra da ou re ce bi men to da mer ca do ria ou
do ser vi ço;

II – da sa í da sub se qüen te por ele pro mo vi da,
ain da que isen ta ou não tri bu ta da;

III – ocor rer qual quer sa í da ou even to que im -
pos si bi li te a ocor rên cia do fato de ter mi nan te do pa ga-
men to do im pos to.

§ 2º Tra tan do-se de mer ca do ria ou ser vi ço cujo
pre ço fi nal a con su mi dor, úni co ou má xi mo, seja fi xa-
do por Órgão pú bli co com pe ten te, a base de cál cu lo
do im pos to, para fins de subs ti tu i ção tri bu tá ria, é o re -
fe ri do pre ço por ele es ta be le ci do.

§ 3º Exis tin do pre ço fi nal a con su mi dor su ge ri do
pelo fa bri can te ou im por ta dor, po de rá a lei es ta be le-
cer como base de cál cu lo este pre ço.

§ 4º A mar gem a que se re fe re a alí nea c do in ci-
so II do ca put será es ta be le ci da com base em pre ços
usu al men te pra ti ca dos no mer ca do con si de ra do, ob ti-
dos por le van ta men to, ain da que por amos tra gem ou
atra vés de in for ma ções e ou tros ele men tos for ne ci-
dos por en ti da des re pre sen ta ti vas dos res pec ti vos
se to res, ado tan do-se a mé dia pon de ra da dos pre ços

co le ta dos, de ven do os cri té ri os para sua fi xa ção ser
pre vis tos em lei.

§ 5º O im pos to a ser pago por subs ti tu i ção tri bu-
tá ria, na hi pó te se do in ci so II do ca put, cor res pon de-
rá à di fe ren ça en tre o va lor re sul tan te da apli ca ção da
alí quo ta pre vis ta para as ope ra ções ou pres ta ções in -
ter nas do Esta do de des ti no so bre a res pec ti va base
de cál cu lo e o va lor do im pos to de vi do pela ope ra ção
ou pres ta ção pró pria do subs ti tu to.

....................................................................................
Art. 11. O lo cal da ope ra ção ou da pres ta ção,

para os efe i tos da co bran ça do im pos to e de fi ni ção do 
es ta be le ci men to res pon sá vel, é:

I – tra tan do-se de mer ca do ria ou bem:
a) o do es ta be le ci men to onde se en con tre, no

mo men to da ocor rên cia do fato ge ra dor;
b) onde se en con tre, quan do em si tu a ção ir re-

gu lar pela fal ta de do cu men ta ção fis cal ou quan do
acom pa nha do de do cu men ta ção ini dô nea, como dis -
pu ser a le gis la ção tri bu tá ria;

c) o do es ta be le ci men to que trans fi ra a pro pri e da-
de, ou o tí tu lo que a re pre sen te, de mer ca do ria por ele
ad qui ri da no País e que por ele não te nha tran si ta do;

d) im por ta do do ex te ri or, o do es ta be le ci men to
onde ocor rer à en tra da fí si ca;

e) im por ta do do ex te ri or, o do do mi cí lio do ad -
qui ren te, quan do não es ta be le ci do;

f) aque le onde seja re a li za da a li ci ta ção, no caso 
de ar re ma ta ção de mer ca do ria im por ta da do ex te ri or
e apre en di da;

g) o do Esta do onde es ti ver lo ca li za do o ad qui-
ren te, in clu si ve con su mi dor fi nal, nas ope ra ções in te-
res ta du a is com ener gia elé tri ca e pe tró leo, lu bri fi can-
tes e com bus tí ve is dele de ri va dos, quan do não des ti-
na dos à in dus tri a li za ção ou à co mer ci a li za ção;

h) o do Esta do de onde o ouro te nha sido ex tra í-
do, quan do não con si de ra do como ati vo fi nan ce i ro ou
ins tru men to cam bi al;

i) o de de sem bar que do pro du to, na hi pó te se de
cap tu ra de pe i xes, crus tá ce os e mo lus cos;

II – tra tan do-se de pres ta ção de ser vi ço de
trans por te:

a) onde te nha iní cio à pres ta ção;
b) onde se en con tre o trans por ta dor, quan do em 

si tu a ção ir re gu lar pela fal ta de do cu men ta ção fis cal
ou quan do acom pa nha da de do cu men ta ção ini dô-
nea, como dis pu ser a le gis la ção tri bu tá ria;

c) o do es ta be le ci men to des ti na tá rio do ser vi ço,
na hi pó te se do in ci so XIII do art. 12 e para os efe i tos
do § 3º do art. 13;
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III – tra tan do-se de pres ta ção one ro sa de ser vi-
ço de co mu ni ca ção:

a) o da pres ta ção do ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra e de som e ima gem, as sim en ten di do o da ge ra-
ção, emis são, trans mis são e re trans mis são, re pe ti-
ção, am pli a ção e re cep ção;

b) o do es ta be le ci men to da con ces si o ná ria ou
da per mis si o ná ria que for ne ça fi cha, car tão, ou as se-
me lha dos com que o ser vi ço é pago;

c) o do es ta be le ci men to des ti na tá rio do ser vi ço,
na hi pó te se e para os efe i tos do in ci so XIII do art. 12;

c-1) o do es ta be le ci men to ou do mi cí lio do to ma-
dor do ser vi ço, quan do pres ta do por meio de sa té li te;
(Alí nea in clu í da pela LCP nº 102, de 11-7-2000)

d) onde seja co bra do o ser vi ço, nos de ma is ca sos;
IV – tra tan do-se de ser vi ços pres ta dos ou ini ci a-

dos no ex te ri or, o do es ta be le ci men to ou do do mi cí lio
do des ti na tá rio.

§ 1º  O dis pos to na alí nea c do in ci so I não se apli -
ca às mer ca do ri as re ce bi das em re gi me de de pó si to de
con tri bu in te de Esta do que não o do de po si tá rio.

§ 2º Para os efe i tos da alí nea h do in ci so I, o
ouro, quan do de fi ni do como ati vo fi nan ce i ro ou ins tru-
men to cam bi al, deve ter sua ori gem iden ti fi ca da.

§ 3º Para efe i to des ta Lei Com ple men tar, es ta be-
le ci men to é o lo cal, pri va do ou pú bli co, edi fi ca do ou não, 
pró prio ou de ter ce i ro, onde pes so as fí si cas ou ju rí di cas
exer çam suas ati vi da des em ca rá ter tem po rá rio ou per -
ma nen te, bem como onde se en con trem ar ma ze na das
mer ca do ri as, ob ser va do, ain da, o se guin te:

I – na im pos si bi li da de de de ter mi na ção do es ta-
be le ci men to, con si de ra-se como tal o lo cal em que te -
nha sido efe tu a da a ope ra ção ou pres ta ção, en con tra-
da a mer ca do ria ou cons ta ta da a pres ta ção;

II – é au tô no mo cada es ta be le ci men to do mes -
mo ti tu lar;

III – con si de ra-se tam bém es ta be le ci men to au -
tô no mo o ve í cu lo usa do no co mér cio am bu lan te e na
cap tu ra de pes ca do;

IV – res pon dem pelo cré di to tri bu tá rio to dos os
es ta be le ci men tos do mes mo ti tu lar.

§ 4º (VETADO)
§ 5º Qu an do a mer ca do ria for re me ti da para ar -

ma zém ge ral ou para de pó si to fe cha do do pró prio
con tri bu in te, no mes mo Esta do, a pos te ri or sa í da con -
si de rar-se-á ocor ri da no es ta be le ci men to do de po si-
tan te, sal vo se para re to mar ao es ta be le ci men to re-
me ten te.

§ 6º Na hi pó te se do in ci so III do ca put des te ar ti-
go, tra tan do-se de ser vi ços não me di dos, que en vol-
vam lo ca li da des si tu a das em di fe ren tes uni da des da

Fe de ra ção e cujo pre ço seja co bra do por pe río dos
de fi ni dos, o im pos to de vi do será re co lhi do em par tes
igua is para as uni da des da Fe de ra ção onde es ti ve-
rem lo ca li za dos o pres ta dor e o to ma dor. (Pa rá gra fo
in clu í do rela LCP nº 102, de 11-7-2000)

Art. 12. Con si de ra-se ocor ri do o fato ge ra dor do
im pos to no mo men to:

I – da sa í da de mer ca do ria de es ta be le ci men to
de con tri bu in te, ain da que para ou tro es ta be le ci men to
do mes mo ti tu lar;

II – do for ne ci men to de ali men ta ção, be bi das e
ou tras mer ca do ri as por qual quer es ta be le ci men to;

III – da trans mis são à ter ce i ro de mer ca do ria de -
po si ta da em ar ma zém ge ral ou em de pó si to fe cha do,
no Esta do do trans mi ten te;

IV – da trans mis são de pro pri e da de de mer ca-
do ria, ou de tí tu lo que a re pre sen te, quan do a mer ca-
do ria não ti ver tran si ta do pelo es ta be le ci men to trans -
mi ten te;

V – do iní cio da pres ta ção de ser vi ços de trans -
por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal, de qual quer na -
tu re za;

VI – do ato fi nal do trans por te ini ci a do no ex te ri or;
VII – das pres ta ções one ro sas de ser vi ços de

co mu ni ca ção, fe i ta por qual quer meio, in clu si ve a ge -
ra ção, a emis são, a re cep ção, a trans mis são, a re-
trans mis são, a re pe ti ção e a am pli a ção de co mu ni ca-
ção de qual quer na tu re za;

VIII – do for ne ci men to de mer ca do ria com pres -
ta ção de ser vi ços:

a) não com pre en di dos na com pe tên cia tri bu tá-
ria dos Mu ni cí pi os;

b) com pre en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria
dos Mu ni cí pi os e com in di ca ção ex pres sa de in ci dên-
cia do im pos to de com pe tên cia es ta du al, como de fi ni-
do na lei com ple men tar apli cá vel;

IX – do de sem ba ra ço adu a ne i ro das mer ca do ri-
as im por ta das do ex te ri or;

X – do re ce bi men to, pelo des ti na tá rio, de ser vi-
ço pres ta do no ex te ri or;

XI – da aqui si ção em li ci ta ção pú bli ca de mer ca-
do ri as im por ta das do ex te ri or apre en di das ou aban -
do na das;

XII – da en tra da no ter ri tó rio do Esta do de lu bri fi-
can tes e com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos de ri va dos
de pe tró leo e ener gia elé tri ca ori un dos de ou tro Esta -
do, quan do não des ti na dos à co mer ci a li za ção ou à in -
dus tri a li za ção; (Re da ção dada pela LCP nº 102. de
11-7-2000)

XIII – da uti li za ção, por con tri bu in te, de ser vi ço
cuja pres ta ção se te nha ini ci a do em ou tro Esta do e
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não es te ja vin cu la da a ope ra ção ou pres ta ção sub se-
qüen te.

§ 1º Na hi pó te se do in ci so VII, quan do o ser vi ço
for pres ta do me di an te pa ga men to em fi cha, car tão ou 
as se me lha dos, con si de ra-se ocor ri do o fato ge ra dor
do im pos to quan do do for ne ci men to des ses ins tru-
men tos ao usuá rio.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so IX, após o de sem ba ra-
ço adu a ne i ro, a en tre ga, pelo de po si tá rio, de mer ca do-
ria ou bem im por ta dos do ex te ri or de ve rá ser au to ri za da
pelo ór gão res pon sá vel pelo seu de sem ba ra ço, que so -
men te se fará me di an te a exi bi ção do com pro van te de
pa ga men to do im pos to in ci den te no ato do des pa cho
adu a ne i ro, sal vo dis po si ção em con trá rio.

Art. 13. A base de cál cu lo do im pos to é:
I – na sa í da de mer ca do ria pre vis ta nos in ci sos I, 

III e IV do art. 12, o va lor da ope ra ção;
II – na hi pó te se do in ci so II do art. 12, o va lor da

ope ra ção, com pre en den do mer ca do ria e ser vi ço;
III – na pres ta ção de ser vi ço de trans por te in te-

res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, o pre ço
do ser vi ço;

IV – no for ne ci men to de que tra ta o in ci so VIII do 
art. 12;

a) o va lor da ope ra ção, na hi pó te se da alí nea a;
b) o pre ço cor ren te da mer ca do ria for ne ci da ou

em pre ga da, na hi pó te se da alí nea b;
V – na hi pó te se do in ci so IX do art. 12, a soma

das se guin tes par ce las:
a) o va lor da mer ca do ria ou bem cons tan te dos

do cu men tos de im por ta ção, ob ser va do o dis pos to no
art. 14;

b) im pos to de im por ta ção;
c) im pos to so bre pro du tos in dus tri a li za dos;
d) im pos to so bre ope ra ções de câm bio;
e) qua is quer des pe sas adu a ne i ras;
VI – na hi pó te se do in ci so X do art. 12, o va lor da

pres ta ção do ser vi ço, acres ci do, se for o caso, de to -
dos os en car gos re la ci o na dos com a sua uti li za ção;

VII – no caso do in ci so XI do art. 12, o va lor da
ope ra ção acres ci do do va lor dos im pos tos de im por-
ta ção e so bre pro du tos in dus tri a li za dos e de to das as
des pe sas co bra das ou de bi ta das ao ad qui ren te;

VIII – na hi pó te se do in ci so XII do art. 12, o va lor
da ope ra ção de que de cor rer a en tra da;

IX – na hi pó te se do in ci so XIII do art. 12, o va lor
da pres ta ção no Esta do de ori gem.

§ 1º Inte gra a base de cál cu lo do im pos to:

I – o mon tan te do pró prio im pos to, cons ti tu in do o 
res pec ti vo des ta que mera in di ca ção para fins de con -
tro le;

II – o va lor cor res pon den te a:
a) se gu ros, ju ros e de ma is im por tân ci as pa gas,

re ce bi das ou de bi ta das, bem como des con tos con ce-
di dos sob con di ção;

b) fre te, caso o trans por te seja efe tu a do pelo
pró prio re me ten te ou por sua con ta e or dem e seja co -
bra do em se pa ra do.

§ 2º Não in te gra a base de cál cu lo do im pos to o
mon tan te do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za-
dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu in tes
e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção ou à
co mer ci a li za ção, con fi gu rar fato ge ra dor de am bos os 
im pos tos.

§ 3º No caso do in ci so IX, o im pos to a pa gar
será o va lor re sul tan te da apli ca ção do per cen tu al
equi va len te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in ter na e a in -
te res ta du al, so bre o va lor ali pre vis to.

§ 4º Na sa í da de mer ca do ria para es ta be le ci-
men to lo ca li za do em ou tro Esta do, per ten cen te ao
mes mo ti tu lar, a base de cál cu lo do im pos to é:

I – o va lor cor res pon den te à en tra da mais re cen-
te da mer ca do ria;

II – o cus to da mer ca do ria pro du zi da, as sim en -
ten di da a soma do cus to da ma té ria-pri ma, ma te ri al
se cun dá rio, mão-de-obra e acon di ci o na men to;

III – tra tan do-se de mer ca do ri as não in dus tri a li-
za das, o seu pre ço cor ren te no mer ca do ata ca dis ta
do es ta be le ci men to re me ten te.

§ 5º Nas ope ra ções e pres ta ções in te res ta du a is
en tre es ta be le ci men tos de con tri bu in tes di fe ren tes,
caso haja re a jus te do va lor de po is da re mes sa ou da
pres ta ção, a di fe ren ça fica su je i ta ao im pos to no es ta-
be le ci men to do re me ten te ou do pres ta dor.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 102, 
DE 11 DE JULHO DE 2000

Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 13 de se tem bro de 1996,
que “dis põe so bre o im pos to dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra ções re la-
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre
pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te-
res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca-
ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta,

e eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:
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Art. 1º A Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se -
tem bro de 1996, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:

Art. 7º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor no 
pri me i ro dia do mês sub se qüen te ao da sua pu bli ca-
ção.

Art. 8º Fi cam re vo ga dos os §§ 1º e 4º a 8º do art.
21 da Lei Com ple men tar nº 87, de 13 de se tem bro de
1996.

Bra sí lia, 11 de ju lho de 2000; 179º da Inde pen-
dên cia e 112ª da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pe dro Ma lan – Alci des
Lo pes Tá pi as – Mar tus Ta va res.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33,
 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001

Alte ra os arts: 149, 155 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O Art. 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pas -
sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos, re -
nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 149 ...............................................
§ 1º........................................................
§ 2º As con tri bu i ções so ci a is e de in-

ter ven ção no do mí nio eco nô mi co de que
tra ta o ca put des te ar ti go:

I – não in ci di rão so bre as re ce i tas de-
cor ren tes de ex por ta ção;

II – po de rão in ci dir so bre a im por ta ção
de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na tu ral e
seus de ri va dos e ál co ol com bus tí vel;

III – po de rão ter alí quo tas:
a) ad va i a rem, ten do por base o fa tu ra-

men to, a re ce i ta bru ta ou o va lor da ope ra ção
e, no caso de im por ta ção, o va lor adu a ne i ro;

b) es pe cí fi ca, ten do por base a uni da-
de de me di da ado ta da.

§ 3º A pes soa na tu ral des ti na tá ria das
ope ra ções de im por ta ção po de rá ser equi-
pa ra da a pes soa ju rí di ca, na for ma da lei.

§ 4º A lei de fi ni rá as hi pó te ses em que as 
con tri bu i ções in ci di rão uma úni ca vez. ”(NR)

Art. 2º O art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 155. .............................................

........................ .....................................
§ 2º ....................................................
...........................................................
IX – .....................................................
a) so bre a en tra da de bem ou mer ca-

do ria im por ta dos do ex te ri or por pes soa fí si-
ca ou ju rí di ca, ain da que não seja con tri bu-
in te ha bi tu al do im pos to, qual quer que seja
a sua fi na li da de, as sim como so bre o ser vi-
ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o im pos to
ao Esta do onde es ti ver si tu a do o do mi cí lio
ou o es ta be le ci men to do des ti na tá rio da
mer ca do ria, bem ou ser vi ço;

............................................................
XII – ...................................................
h) de fi nir os com bus tí ve is e lu bri fi can-

tes so bre os qua is o im pos to in ci di rá uma
úni ca vez, qual quer que seja a sua fi na li da-
de, hi pó te se em que não se apli ca rá o dis-
pos to no in ci so X, b;

i) fi xar a base de cál cu lo, de modo que 
o mon tan te do im pos to a in te gre, tam bém
na im por ta ção do ex te ri or de bem, mer ca do-
ria ou ser vi ço.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra -
tam o in ci so II do ca put des te ar ti go e o art.
153, I e II, ne nhum ou tro im pos to po de rá in ci-
dir so bre ope ra ções re la ti vas a ener gia elé tri-
ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de ri va dos
de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is do País.

§ 4º Na hi pó te se do in ci so XII, h, ob ser var-se-á
o se guin te:

I – nas ope ra ções com os lu bri fi can tes
e com bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, o im -
pos to ca be rá ao Esta do onde ocor rer o con -
su mo;

II – nas ope ra ções in te res ta du a is, en-
tre con tri bu in tes, com gás na tu ral e seus de -
ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is não
in clu í dos no in ci so I des te pa rá gra fo, o im-
pos to será re par ti do en tre os Esta dos de
ori gem e de des ti no, man ten do-se a mes ma
pro por ci o na li da de que ocor re nas ope ra-
ções com as de ma is mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com 
gás na tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes
e com bus tí ve is não in clu í dos no in ci so I
des te pa rá gra fo, des ti na das a não con tri bu-
in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de ori gem;
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IV – as alí quo tas do im pos to se rão de -
fi ni das me di an te de li be ra ção dos Esta dos e
Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do § 2º, XII, g,
ob ser van do-se o se guin te:

a) se rão uni for mes em todo o ter ri tó rio
na ci o nal, po den do ser di fe ren ci a das por
pro du to;

b) po de rão ser es pe cí fi cas, por uni da-
de de me di da ado ta da, ou ad va i o rem, in ci-
din do so bre o va lor da ope ra ção ou so bre o
pre ço que o pro du to ou seu si mi lar al can ça-
ria em uma ven da em con di ções de li vre
con cor rên cia;

c) po de rão ser re du zi das e res ta be le ci-
das, não se lhes apli can do o dis pos to no art.
150, III, b.

§ 5º As re gras ne ces sá ri as à apli ca ção
do dis pos to no § 4º, in clu si ve as re la ti vas à
apu ra ção e à des ti na ção do im pos to, se rão
es ta be le ci das me di an te de li be ra ção dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do 
§ 2º, XII, g. ”(NR)

Art. 3º O art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas -
sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 177 ..............................................
.............................................................
§ 4º A lei que ins ti tu ir con tri bu i ção de

in ter ven ção no do mí nio eco nô mi co re la ti va
às ati vi da des de im por ta ção ou co mer ci a li-
za ção de pe tró leo e seus de ri va dos, gás na -
tu ral e seus de ri va dos e ál co ol com bus tí vel
de ve rá aten der aos se guin tes re qui si tos:

I – a alí quo ta da con tri bu i ção po de rá ser:
a) di fe ren ci a da por pro du to ou uso;
b) re du zi da e res ta be le ci da por ato do

Po der Exe cu ti vo, não se lhe apli can do o dis -
pos to no art. 150, III, b;

II – os re cur sos ar re ca da dos se rão
des ti na dos:

a) ao pa ga men to de sub sí di os a pre-
ços ou trans por te de ál co ol com bus tí vel, gás 
na tu ral e seus de ri va dos e de ri va dos de pe -
tró leo;

b)  ao fi nan ci a men to de pro je tos am bi-
en ta is re la ci o na dos com a in dús tria do pe-
tró leo e do gás;

c) ao fi nan ci a men to de pro gra mas de
in fra-estrutura de trans por tes.”(NR)

Art. 4º Enquan to não en trar em vi gor a lei com -
ple men tar de que tra ta o art. 155, § 2º, XII, h, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral, me di an te con vê nio ce le bra do nos ter mos do §
2º, XII, g, do mes mo ar ti go, fi xa rão nor mas para re -
gu lar pro vi so ri a men te a ma té ria.

Art. 5º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pro mul ga ção.

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TITULO
Dos Prin cí pi os Ge ra is

....................................................................................
Art. 146. Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre con fli tos de com pe tên cia, em

ma té ria tri bu tá ria, en tre a União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os;

II – re gu lar as li mi ta ções cons ti tu ci o na is ao po -
der de tri bu tar;

III  – es ta be le cer nor mas ge ra is em ma té ria de
le gis la ção tri bu tá ria, es pe ci al men te so bre:

a) de fi ni ção de tri bu tos e de suas es pé ci-
es, bem como, em re la ção aos im pos tos dis cri mi na-
dos nes ta Cons ti tu i ção, a dos res pec ti vos fa tos ge ra-
do res, ba ses de cál cu lo e con tri bu in tes;

b) obri ga ção, lan ça men to, cré di to, pres cri-
ção e de ca dên cia tri bu tá ri os;

c) abade qua do tra ta men to tri bu tá rio ao
ato co o pe ra ti vo pra ti ca do pe las so ci e da des co o pe ra-
ti vas.

Art. 155. Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe -
de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:

I – trans mis são ca u sa mor tis e do a ção, de qua -
is quer bens ou di re i to;

II – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de
mer ca do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans -
por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca-
ção, ain da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci-
em no ex te ri or;

III  – pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res.”
“§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I:”
I – re la ti va men te a bens imó ve is e res pec ti-

vos di re i tos, com pe te ao Esta do da si tu a ção do bem,
ou ao Dis tri to Fe de ral;

II – re la ti va men te a bens mó ve is, tí tu los e
cré di tos, com pe te ao Esta do onde se pro ces sar o in -
ven tá rio ou ar ro la men to, ou ti ver do mi cí lio o do a dor,
ou ao Dis tri to Fe de ral;

III  – terá com pe tên cia para sua ins ti tu i ção
re gu la da por lei com ple men tar:
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a) se o do a dor ti ver do mi cí lio ou re si dên cia
no ex te ri or;

b) se o de cu jus pos su ía bens, era re si den-
te ou do mi ci li a do ou teve o seu in ven tá rio pro ces sa do
no ex te ri or;

IV – terá suas alí quo tas má xi mas fi xa das pelo
Se na do Fe de ral;

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II, aten de rá ao
se guin te

I – será não-cumulativo, com pen san do-se o que 
for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de
mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan-
te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro Esta -
do ou pelo Dis tri to Fe de ral;

II – a isen ção ou não-incidência, sal vo de-
ter mi na ção em con trá rio da le gis la ção:

a) não im pli ca rá cré di to para com pen sa-
ção com o mon tan te de vi do nas ope ra ções ou pres ta-
ções se guin tes;

b) acar re ta rá a anu la ção do cré di to re la ti-
vo às ope ra ções an te ri o res;

III – po de rá ser se le ti vo, em fun ção da es-
sen ci a li da de das mer ca do ri as e dos ser vi ços;

IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a-
ti va do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos Se -
na do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve is às ope ra ções
e pres ta ções, in te res ta du a is e de ex por ta ção;

V  – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope-

ra ções in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de
um ter ço e apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas
ope ra ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol-
va in te res se de Esta dos, me di an te re so lu ção de ini ci-
a ti va da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços
de seus mem bros;

VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to
no in ci so XII, g, as alí quo tas in ter nas, nas ope ra ções
re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta-
ções de ser vi ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre-
vis tas para as ope ra ções in te res ta du a is;

VII  – em re la ção às ope ra ções e pres ta ções
que des ti nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo -
ca li za do em ou tro Esta do, ado tar-se-á:

a) a alí quo ta in te res ta du al, quan do o des ti-
na tá rio for con tri bu in te do im pos to;

b) a alí quo ta in ter na, quan do o des ti na tá-
rio não for con tri bu in te dele;

VIII – na hi pó te se da alí nea a do in ci so an te ri or,
ca be rá ao Esta do da lo ca li za ção do des ti na tá rio o im -
pos to cor res pon den te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in -
ter na e a in te res ta du al;

IX – in ci di rá tam bém:
a) so bre a en tra da de bem ou mer ca do ria im por-

ta dos do ex te ri or por pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da
que não seja con tri bu in te ha bi tu al do im pos to, qual quer
que seja a sua fi na li da de, as sim como so bre o ser vi ço
pres ta do no ex te ri or, ca ben do o im pos to ao Esta do
onde es ti ver si tu a do o do mi cí lio ou o es ta be le ci men to
do des ti na tá rio da mer ca do ria, bem ou ser vi ço;

b) so bre o va lor to tal da ope ra ção, quan do
mer ca do ri as fcrem for ne ci das com ser vi ços não com -
pre en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os;

X – não in ci di rá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te-

ri or pro du tos in dus tri a li za dos, ex clu í dos os se-
mi-elaborados de fi ni dos em lei com ple men tar;

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros
Esta dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is
lí qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;

c) so bre o ouro, nas hi pó te ses de fi ni das
no art. 153, § 5º;

XI – não com pre en de rá, em sua base de
cál cu lo, o mon tan te do im pos to so bre pro du tos in dus-
tri a li za dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri-
bu in tes e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za-
ção ou à co mer ci a li za ção, con fi gu re fato ge ra dor dos
dois im pos tos;

XII – cabe à lei com ple men tar:
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria;
c) dis ci pli nar o re gi me de com pen sa ção

do im pos to;
d) fi xar, para efe i to de sua co bran ça e de fi-

ni ção do es ta be le ci men to res pon sá vel, o lo cal das
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e
das pres ta ções de ser vi ços;

e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex-
por ta ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos
além dos men ci o na dos no in ci so X, a;

f) pre ver ca sos de ma nu ten ção de cré di to,
re la ti va men te à re mes sa para ou tro Esta do e ex por ta-
ção para o ex te ri or, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) re gu lar a for ma como, me di an te de li be ra-
ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti-
vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga dos.

h) de fi nir os com bus tí ve is e lu bri fi can tes
so bre os qua is o im pos to in ci di rá uma úni ca vez, qual -
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quer que seja a sua fi na li da de, hi pó te se em que não
se apli ca rá o dis pos to no in ci so X, b;

i) fi xar a base de cál cu lo, de modo que o
mon tan te do im pos to a in te gre, tam bém na im por ta-
ção do ex te ri or de bem, mer ca do ria ou ser vi ço.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o in -
ci so II do ca put des te ar ti go e o art. 153, I e II, ne nhum
ou tro im pos to po de rá in ci dir so bre ope ra ções re la ti-
vas a ener gia elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções,
de ri va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is do
País.

§ 4º Na hi pó te se do in ci so XII, h, ob ser var-se-á
o se guin te:

I – nas ope ra ções com os lu bri fi can tes e com -
bus tí ve is de ri va dos de pe tró leo, o im pos to ca be rá ao
Esta do onde ocor rer o con su mo;

II – nas ope ra ções in te res ta du a is, en tre con tri-
bu in tes, com gás na tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi-
can tes e com bus tí ve is não in clu í dos no in ci so I des -
te pa rá gra fo, o im pos to será re par ti do en tre os Esta -
dos de ori gem e de des ti no, man ten do-se a mes ma
pro por ci o na li da de que ocor re nas ope ra ções com as 
de ma is mer ca do ri as;

III – nas ope ra ções in te res ta du a is com gás na -
tu ral e seus de ri va dos, e lu bri fi can tes e com bus tí ve is
não in clu í dos no in ci so I des te pa rá gra fo, des ti na das
a não con tri bu in te, o im pos to ca be rá ao Esta do de
ori gem;

IV – as alí quo tas do im pos to se rão de fi ni das
me di an te de li be ra ção dos Esta dos e Dis tri to Fe de-
ral, nos ter mos do § 2º, XII, g, ob ser van do-se o se-
guin te:

a) se rão uni for mes em todo o ter ri tó rio na ci o-
nal, po den do ser di fe ren ci a das por pro du to;

b) po de rão ser es pe ci fi cas, por uni da de de me -
di da ado ta da, ou ad va lo rem, in ci din do so bre o va lor
da ope ra ção ou so bre o pre ço que o pro du to ou seu
si mi lar al can ça ria em uma ven da em con di ções de
li vre con cor rên cia;

c) po de rão ser re du zi das e res ta be le ci das, não
se lhes apli can do o dis pos to no art. 150, III, b.

§ 5º As re gras ne ces sá ri as à apli ca ção do dis -
pos to no § 4º, in clu si ve as re la ti vas á apu ra ção e à
des ti na ção do im pos to, se rão es ta be le ci das me di an-
te de li be ra ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
nos ter mos do § 2º, XII, g.”(NR)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2002

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Alta Flo-
res ta (RO).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

a Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Alta Flo res ta, no
Esta do de Ron dô nia.

Art. 2º A Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Alta Flo res ta
man te rá cur sos de ní vel mé dio e de edu ca ção pro fis si o-
nal, a se rem de fi ni dos pelo Mi nis té rio da Edu ca ção.

Art. 3º A ins ta la ção do es ta be le ci men to de que
tra ta esta Lei su bor di na-se à pré via con sig na ção, no
Orça men to da União, das do ta ções ne ces sá ri as, as -
sim como à cri a ção dos car gos, fun ções e em pre gos
in dis pen sá ve is ao seu fun ci o na men to.

Art. 4º A re gu la men ta ção des ta Lei tra ta rá dos
re cur sos in dis pen sá ve is à ins ta la ção da Esco la Agro -
téc ni ca Fe de ral de Alta Flo res ta.

Jus ti fi ca ção

O Mu ni cí pio de Alta Flo res ta dis põe de 7.084 Km2

de área ge o grá fi ca e fica si tu a do a 521 Km da ci da de de 
Por to Ve lho, ca pi tal do Esta do de Ron dô nia. De acor do
com o Cen so de 2000, a po pu la ção re si den te é de
26.500, cuja ma i o ria en con tra-se no meio ru ral.

A agro pe cuá ria é a ati vi da de pre do mi nan te na
re gião. Na agri cul tu ra, des ta cam-se a pro du ção de ar -
roz,  fe i jão, café, mi lho, man di o ca e  al go dão. O re ba-
nho bo vi no é es ti ma do em 70 mil ca be ças.

Embo ra Alta Flo res ta te nha sido cri a da há ape -
nas de zes se is anos, sua rede de en si no con ta com
oito es ta be le ci men tos de edu ca ção in fan til, no ven ta e
nove de en si no fun da men tal e três de en si no mé dio.

A fre qüên cia no en si no fun da men tal al can ça
82% da po pu la ção de 7 a 14 anos de ida de. No en si no
mé dio, es tão ma tri cu la dos ape nas 34% dos jo vens de 
15 a 19 anos.

A cri a ção da Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Alta
Flo res ta, além de per mi tir a con ti nu i da de dos es tu dos
dos alu nos que con clu em o en si no fun da men tal, pode
pro mo ver e di fun dir prá ti cas e tec no lo gi as de agri cul tu ra
sus ten tá vel, be ne fi ci an do os jo vens e os adul tos, por
meio de cur sos re gu la res e ati vi da des de ex ten são.

Ante o ex pos to, es pe ra mos con tar com o apo io
de nos sos ilus tres Pa res para a apro va ção do pro je to
de lei que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 2002. – Mo re i ra
Men des.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, o Ofí cio nº S/11, de 2002, (nº 44/2002, na ori -
gem), de 10 do cor ren te, en ca mi nhan do, para os fins
pre vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
có pia do De cre to-Lei nº 1.724, de 7 de de zem bro de
1979, do Pa re cer da Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca,
da ver são do re gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da
cer ti dão de trân si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do
por aque la Cor te, nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio
nº 186623, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de da ex -
pres são “ou ex tin guir”, cons tan te do art. 1º do re fe ri do
De cre to-Lei (in cons ti tu ci o na li da de de de le ga ção a Mi -
nis tro de Esta do para ex tin guir in cen ti vo fis cal).

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 220, de 2002,
de 9 do cor ren te, do Mi nis tro da Fa zen da, en ca mi-
nhan do, nos ter mos do dis pos to no art. 41 da Re so lu-
ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, o re la tó rio
com as ca rac te rís ti cas das ope ra ções de cré di to ana -
li sa das no âm bi to da que la Pas ta, no mês de abril do
cor ren te ano, e es cla re cen do que os da dos re la ti vos
às dí vi das con so li da das dos Esta dos fo ram ex tra í dos
dos Re la tó ri os de Ges tão Fis cal ela bo ra dos pe las
uni da des da Fe de ra ção em cum pri men to ao art. 54
da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 20, de 2002, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) –So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º 
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

São li dos os se guin tes:

OF. Nº 54/02-GLPFL

Bra sí lia, 13 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 37 de 8 de maio de 2002, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se guin-
tes Se nho res Se na do res:

Ti tu la res Su plen tes
Mo za ril do Ca val can ti Pa u lo Sou to
Le o mar Qu in ta ni lha Jo nas Pi nhe i ro

Aten ci o sa men te, – José Agri pi no, Lí der do PFL.

OF.Nº 53/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.156-05.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF.Nº 54/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.157-05.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF.nº 55/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.162-72.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF.Nº 56/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.169-43.
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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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF. Nº 57/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.182-18.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF. Nº 58/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF. nº 59/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.197-43.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF. nº 60/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co

PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.216-37.

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. – Ge ral do Melo Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF.nº 61/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.220.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF.nº 64/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como su plen te, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.160-25.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF.nº 65/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como su plen te, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.187-13.

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. – Ge ral do Melo, Lí der
do Blo co PSDB/PPB.

OF.nº 66/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

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 subs ti-
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tu i ção do Se na dor Luiz Pon tes pelo Se na dor Re gi nal-
do Du ar te, como su plen te, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.212.

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. – Ge ral do Melo, Lí-
der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Mesa fran que ia as ins cri ções para aque les
Srs. Se na do res que de se ja rem fa zer uso da pa la vra
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, que ro re que rer mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do Re gi-
men to.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V.
Exªs se rão aten di dos para o uso da pa la vra, por cin -
co mi nu tos, para co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos
do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Sr. Pre si den te, nos ter mos do Re gi men to, so li-
ci to a pa la vra como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

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

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de pe dir a
pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Se for
pos sí vel, sei que é an ti-regimental, mas eu fi ca ria
em quar to lu gar, se por aca so fal tar al guém.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pois não, Se na dor Ca sil do Mal da ner, se hou-
ver opor tu ni da de, da re mos, com mu i to pra zer, a pa -
la vra a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Com a pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la,
como Lí der.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, as sis ti mos aqui, se-
ma na pas sa da e se ma na an te ri or, a um ver da de i ro
bom bar de io por par te da Opo si ção, com base em
no ti ciá rio de jor nal, re la ti vo a tudo o que se ria um
en vol vi men to do Sr. Ri car do Sér gio na ques tão da
pri va ti za ção da Vale. Tam bém ouvi, não ape nas em
al gu mas ses sões des ta Casa, em que es te ve pre-
sen te o ilus tre e hon ra do Pro cu ra dor Luiz Fran cis co
de Sou za, o ar gu men to de S. Exª de que no tí cia de
jor nal é in dí cio su fi ci en te para que a Pro cu ra do ria
pos sa abrir um in qué ri to. Não con cor do com essa
tese, mas é uma tese tri pu la da pela Pro cu ra do ria.
Ou vi mos, nes ta Casa, in si nu a ções as mais ma lé vo-
las e vi o len tas, in clu si ve an tié ti cas, em re la ção a um 
co le ga nos so, o Se na dor José Ser ra.

Ten do em vis ta os mes mos fun da men tos, o
Go ver no quer di zer à Casa que hoje leu no jor nal O
Glo bo uma ma té ria, cujo lide é o se guin te:

Mer ca dan te pe diu à Pre vi aju da para Ste in-
bruch. Ex-diretor da Pre vi afir ma que pe tis ta ‘foi
peça fun da men tal’ na for ma ção do con sór cio que
com prou a com pa nhia.

Essa é uma de cla ra ção do ex-diretor da Pre vi
– Ca i xa de Pre vi dên cia dos Fun ci o ná ri os do Ban co
do Bra sil, Sr. Hum ber to Eu des Di niz, que se te ria re -
u ni do com o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te e o Sr.
Antô nio No gue i rol, do Sin di ca to dos Ban cá ri os, para 
in cen ti var o ne gó cio.

Com to das as ca u te las e sem as pa la vras
can den tes com que fo ram fe i tas ofen sas in di re tas
ao Se na dor José Ser ra nes ta Casa, sem ne nhum
par ti pris, sem avan çar ne nhum con ce i to, o Go-
ver no vai con vi dar – a pa la vra vai ser con vi dar e
não con vo car – es sas três pes so as, para que se -
jam ou vi das na Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le. Nós o fa ze mos ba se a dos nos mes mos prin -
cí pi os que le va ram a Opo si ção, aqui, a esse ges -
to, ten tan do en vol ver uma can di da tu ra. No nos so
caso, não es ta mos ten tan do en vol ver nin guém.
Não es ta mos as so ci an do a sus pe i ta a uma no tí-
cia jor na lís ti ca. Esta mos, pura e sim ples men te,
que ren do apu rar; aliás, esse foi o ar gu men to fi nal
que de ter mi nou a pos tu ra da Opo si ção numa re u-
nião fe i ta, di ga-se de pas sa gem, no mo men to em
que ou tros Se na do res es ta vam na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e para a qual
nem to dos fo ram cha ma dos. Mas, en fim, foi uma
re u nião le gal, e não es ta mos ar gu men tan do nada 
con tra isso.
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Des sa for ma, eu e o Vi ce-Líder, Se na dor Ro me-
ro Jucá, va mos en ca mi nhar so li ci ta ção para que o Sr.
Alo i zio Mer ca dan te e as duas pes so as aqui ci ta das
tra gam a sua pa la vra e os seus es cla re ci men tos.

É a co mu ni ca ção que faço como Lí der, agra de-
cen do a V. Exª a aten ção e aos Srs. Se na do res igual-
men te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal -
da ner, por vin te mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais
uma vez, tra go a esta Casa uma pre o cu pa ção an ti-
ga so bre algo que vem ocor ren do no Bra sil e, por
ex ten são, em San ta Ca ta ri na.

Na épo ca das pri va ti za ções, hou ve mo vi men-
tos em vá ri os se to res da eco no mia na ci o nal, le van-
do a Na ção, de cer to modo, a com pre en der a ques -
tão. Em de ter mi na do mo men to, quan do se fa la va na
pri va ti za ção da Pe tro bras, do Ban co do Bra sil, da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, al guns se to res da so ci e-
da de co me ça ram e se le van tar e a di zer: ”Che ga!
Ago ra não dá. Não é pos sí vel!” Não po día mos con ti-
nu ar ten do o céu como li mi te nes sa en tre ga, na pri -
va ti za ção, na in ter na ci o na li za ção. Pre ci sá va mos de
uma pa u sa.

Ao lon go des se tem po todo, o Go ver no con se-
guiu fa vo re cer a en tra da de re cur sos ex ter nos no
País, sim, mas em mu i tos ca sos o pró prio Go ver no
tem usa do re cur sos nos sos, por in ter mé dio do Ban -
co de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – o
BNDES, para fi nan ci ar em pre sas in ter na ci o na is,
per mi tin do que ad qui ris sem o con tro le de em pre sas
na ci o na is com a pri va ti za ção.

Com isso, di ver sos se to res da so ci e da de per-
ce be ram que os nos sos re cur sos, ao in vés de se-
rem des ti na dos à cri a ção e à mo ti va ção de pe que-
nos ne gó ci os na ci o na is, ca pa zes de pro du zir, ge rar
mais ri que zas e ofe re cer mais em pre gos e ren da,
es ta vam sen do des vi a dos.

Le van tou-se tam bém a tese de que po de ría-
mos, no cam po da ener gia elé tri ca, por exem plo,
per mi tir a pri va ti za ção da par te ex ce den te de ener -
gia, ou seja, ce der, con ce der, pri va ti zar o que se
cons tru ir dali em di an te, para que a ge ra ção seja
ma i or, per mi tin do a pre ven ção.

O que acon te ceu? O Go ver no caiu na ten ta ção
e en tre gou o que já es ta va com o seu po ten ci al em
cam po, isto é, aqui lo que es ta va pro du zin do e ge-
ran do ren da. Pen so que esse foi o erro es tra té gi co
da po lí ti ca go ver na men tal, em to dos os se to res. No
cam po de ener gia foi isso.

No en tan to, de ve ría mos ter ce di do para, de po-
is, pri va ti zar mos. Com a en tra da de ca pi tal ex ter no,
au men ta ría mos o po ten ci al de nos sa ener gia e
avan ça ría mos cor re ta men te, bus can do sa í das para
o Bra sil.

Mas es ses equí vo cos acon te ce ram, e há uma
sé rie de co i sas. Há o ra ci o na men to de ener gia. O
Bra sil fez um ra ci o na men to sé rio e res pon sá vel em
vá ri os se to res, e o da ener gia foi um de les.

Co lo can do al guns se nões, Sr. Pre si den te e no -
bres co le gas, gos ta ria de fa lar so bre o meu Esta do,
San ta Ca ta ri na. Na cam pa nha de 1998, já se fa la va
nis so, mas o Go ver no de en tão re sis tia, e o can di da-
to, que hoje é Go ver na dor em San ta Ca ta ri na, di zia,
em ple na cam pa nha, alto e bom som, a quem qui-
ses se ou vir e sen tir, em uma car ta in clu si ve di ri gi da
a to dos os se to res da so ci e da de: “O Ban co do meu
Esta do não! Ele foi cri a do há 40 anos e tem uma
gran de meta de ser vir aos ca ta ri nen ses. Não abri rei
mão, de for ma al gu ma, por que co nhe ço o tra ba lho,
a de di ca ção e os ser vi ços que está pres tan do à so -
ci e da de como um todo”.

Qual não é a sur pre sa, Sr. Pre si den te, quan do
che ga ao Go ver no e, às es con di das, re ú ne-se no
Ban co Cen tral e acer ta os en ten di men tos! Trai aqui -
lo que tem pre ga do não só aos que per ten cem ao
Ban co, mas à so ci e da de ca ta ri nen se. Acer ta com o
Go ver no e com o Ban co Cen tral, aqui em Bra sí lia,
para en tre gar o nos so pa tri mô nio, em tro ca de al gu-
mas be nes ses e van ta gens para o seu Go ver no em
San ta Ca ta ri na, que pu des sem per mi tir con di ções
me lho res nas am bi ções fa mi li a res.

E o que acon te ceu, Sr. Pre si den te? O pa tri mô-
nio que se cons tru iu ao lon go de 40 anos no meu
Esta do está sen do di la pi da do. Dói-nos ver bus ca rem
jun to ao Go ver no Fe de ral algo em tor no de R$2 bi -
lhões com o su pos to ob je ti vo de sa ne ar aque la ins ti-
tu i ção fi nan ce i ra que se dis tri buí pe los 293 Mu ni cí pi-
os do nos so Esta do, ser vin do de ala van ca de ne gó-
ci os e pres tan do ser vi ços à co le ti vi da de. Esses re-
cur sos fo ram bus ca dos, re pi to, com o ob je ti vo de sa -
ne a men to.

Di an te das con di ções des se em prés ti mo, que
deve ser de vol vi do ao lon go de trin ta anos, com to-
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dos os cus tos e ju ros, co men ta-se nas ba ses, em
meu Esta do, que há um qua dro de se nha do: vão en -
tre gar o nos so ban co, pa tri mô nio pú bli co ca ta ri nen-
se, para um ban co, tal vez in ter na ci o nal, por um va-
lor en tre R$400 e R$600 mi lhões. E qual é o fim da
his tó ria, Sr. Pre si den te? Va mos fi car com uma con ta
para pa gar de R$1,7 bi lhão mais ou me nos: a so ci e-
da de ca ta ri nen se vai pa gar esse va lor com ju ros ao
lon go de uma ge ra ção e, ao fi nal, fi ca rá sem o ban -
co. Esse é o co men tá rio que se ouve em San ta Ca -
ta ri na.

Mal com pa ran do ou, tal vez, bem com pa ran do
se guar dar mos as pro por ções, po de-se di zer que a
si tu a ção as se me lha-se ao que se an te via quan do se 
fa la va na pri va ti za ção do Ban co do Bra sil. Gu ar da-
das as pro por ções, se ria o mes mo que pri va ti zar o
Ban co do Bra sil – ce dê-lo para o Exim bank, por
exem plo, ou ou tro ban co in ter na ci o nal – e per der
gran de par te de nos sa so be ra nia. Com o Ban co do
Bra sil ven di do, in ter na ci o na li za do, não te ría mos
mais o co man do da po lí ti ca na ci o nal. Gu ar da das as
pro por ções, é o que ocor re em San ta Ca ta ri na: que -
rem pri va ti zar o ban co dos ca ta ri ne ne ses, abrir mão
de um pa tri mô nio que é nos so, di la pi dar o que é de
to dos, que rem en tre gar o ban co, tro can do-o por
uma dí vi da que de ve rá ser paga ao lon go de uma
ge ra ção.

Com essa pri va ti za ção, es tar-se-á pri van do as
pe que nas co mu ni da des do aten di men to que hoje
lhes é ofe re ci do pelo ban co. Hoje vê-se quem pre ga-
va di fe ren te men te em cam pa nhas an te ri o res sen do
dó cil, con cor dan do, fa ci li tan do, atu an do como co ad-
ju van te nes se pro ces so todo. 

Já dis se mos mais de uma vez lá em San ta Ca -
ta ri na que essa ven da sig ni fi ca per der mos um pou-
co tam bém do prin cí pio fe de ra ti vo. Vai per der o nos -
so Esta do, que tem uma eco no mia di ver si fi ca da,
que é co nhe ci do e re co nhe ci do no Bra sil não pelo
seu ta ma nho ge o grá fi co, mas pela qua li da de e pela
pu jan ça de seu povo, de seu tra ba lho, de sua for ma-
ção, de sua eco no mia di ver si fi ca da. Essa ins ti tu i ção,
lá in se ri da há mais de qua ren ta anos, ob je ti va fo-
men tar o de sen vol vi men to, fa ci li tar os pe que nos ne -
gó ci os, in te ri o ri zar o de sen vol vi men to, tor nar mais
eqüi ta ti va a ocu pa ção ge o grá fi ca do Esta do. Va mos
fa zer des mo ro nar isso tudo como se fos se uma es -
tru tu ra de are ia, o que ofen de os ca ta ri nen ses, ofen -
de to dos nós.

O Go ver no, que ti nha que ser o pri me i ro a se
opor a essa ven da, a re sis tir à pri va ti za ção sem se
aco var dar, está en ca be çan do o pro ces so. Va mos

per der aqui lo que é nos so e va mos en fra que cer, como 
dis se an tes, o prin cí pio fe de ra ti vo, a au to no mia, que é
ca rac te rís ti ca de um Esta do como o nos so.

Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, não pude evi -
tar tra zer aqui o sen ti men to de re vol ta, de cons tran-
gi men to, de in con for mis mo. Gra ças a Deus, em ní vel
na ci o nal, esse pro ces so de pri va ti za ção de ban cos
está pa ra li sa do, mas, em San ta Ca ta ri na, não sei
por que car gas d’água, ain da con ti nua essa onda,
con ti nu am que ren do le var avan te um pro je to des se
tipo.

A Jus ti ça tem con ce di do li mi na res para que se
evi te essa di la pi da ção, mas o Go ver no do Esta do,
ali a do ao Ban co Cen tral, está pro cu ran do de to das
as for mas fa zer com que se jam der ru ba das es sas
de ci sões ju di ci a is e fa zer com que se en tre gue, se
di la pi de o pa tri mô nio pú bli co ca ta ri nen se.

Tra go essa pre o cu pa ção, tra go esse sen ti men-
to, Sr. Pre si den te, por que onde se vai, sen te-se isso. 
Aliás, acho até que cabe fa lar em apu ra ção de res-
pon sa bi li da de nes se caso, por que fa zer o que es tão
fa zen do, da ma ne i ra pela qual es tão fa zen do, não
de i xa de afron tar o prin cí pio da res pon sa bi li da de.
Pela ma ne i ra como se con duz o pro ces so, não te-
nho a me nor dú vi da de que a co mu ni da de do meu
Esta do não per do a rá e ha ve rá de cha mar à res pon-
sa bi li da de as pes so as que o con du zem – pro ces so
que, le va do a cabo, tra rá um tris te fim para San ta
Ca ta ri na.

Em ní vel na ci o nal, como eu dis se an tes,
deu-se an da men to a esse pro ces so de pri va ti za ção,
mas em de ter mi na do mo men to ele foi pa ra li sa do,
sen tiu-se que não era esse o me lhor ca mi nho. Te-
mos os exem plos da Argen ti na e de ou tros pa í ses
que fo ram por esse ca mi nho e re sol ve ram pa rar,
mas che ga ram tar de. O Bra sil re sol veu pa rar, mas
não sei se isso será pos sí vel.

O meu Esta do, ago ra, se gue por esse ca mi-
nho. Pre ci sa mos nos agar rar a to dos os dis po si ti vos
pos sí ve is e ini ma gi ná ve is para ten tar sal var aqui lo
que é nos so, que é dos ca ta ri nen ses, aqui lo que é
um dos mo ti vos do nos so or gu lho. Asso ci am-se ao
ban co ca ta ri nen se ex pres sões como: ‘É o ban co da
gen te, é o or gu lho da ter ra ca ta ri nen se”. Isso vem
de pai para fi lho, de ge ra ção para ge ra ção, ou ve-se
nas es co las, en tre as cri an ças e as pes so as mais
ex pe ri en tes, na co le ti vi da de, en fim, em to dos os lu-
ga res do nos so Esta do.

Por isso, tra go mais uma vez essa pre o cu pa-
ção, esse sen ti men to de dor. Essa ins ti tu i ção de ve-
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ria estar sen do aju da da para atu ar na fron te i ra com a
Argen ti na, para so cor rer os pe que nos pro du to res, que
so frem com a es ti a gem, para de sen vol ver os ne gó ci-
os. No en tan to, o que acon te ce? Vêm ar ran car da co-
mu ni da de o ban co para en tre gar a uma ins ti tu i ção que 
pro cu ra rá ob ter lu cros fá ce is, usan do um pa tri mô nio
enor me como aque le. Isto não se faz. 

Está sen do fe i to um le van ta men to para ava li ar o
pa tri mô nio real en vol vi do, para quan ti fi car o lado ma te-
ri al da pri va ti za ção. Não se ava lia, po rém, não se
men su ra aqui lo que é uma cons tru ção de qua ren ta
anos, aqui lo que é um pa tri mô nio da co mu ni da de. Não 
se men su ram es ses va lo res. Isso não se con se guiu de 
gra ça. Abrir ca mi nhos e le var agên ci as para o in te ri or
tem enor mes cus tos. Não foi fá cil le var agên ci as para
Pe pe ri-Guaçu, que fica na fron te i ra com a Argen ti na,
para o Vale do Pas so de Tou ros, na di vi sa com o Rio
Gran de do Sul, para Por to União, na di vi sa com União 
da Vi tó ria, en fim, para to dos os qua drantes do Esta do.
Onde quer que ima gi ne mos há uma agên cia: é o pa -
tri mô nio da co mu ni da de dis tri bu í do por to dos os lu-
ga res. E ago ra isso não é men su ra do, não tem va lor,
nem se pen sa nis so.

Veja o que o Bra des co fez ago ra, Sr. Pre si den-
te: para ter o di re i to de usar as agên ci as dos Cor re i-
os com fun ções de ban co, para po der lá co lo car os
seus equi pa men tos, só para ter o di re i to de usar as
ins ta la ções, está as si nan do com os Cor re i os um
con tra to no va lor de, mais ou me nos, R$200 mi lhões
ape nas pela con ces são, para po der usu fru ir des se
mer ca do que os Cor re i os abri ram nas co mu ni da des
bra si le i ras onde não exis te o Bra des co.

Ago ra veja o nos so ban co, os ca mi nhos que
des bra vou, o pa tri mô nio que con se guiu acu mu lar ao 
lon go de 40 anos de exis tên cia. Tudo isso é abs tra-
to, não há como se men su rar, o que gera uma re vol-
ta, Sr. Pre si den te. Qu al quer pro du to que é co lo ca do
no mun do tem seus va lo res agre ga dos, e não só
pelo pro du to. Use-se o exem plo da agro in dús tria: os
pro du tos de em pre sas como a Per di gão e a Sa dia
va lem tam bém pelo pre pa ro, pela mar ca, pelo nome
que se con so li dou. E as sim, no nos so Esta do, te mos
um nome que se cri ou, mas ao qual não se dá va lor
ne nhum, o que, de cer to modo, gera uma sa cros-
san ta re vol ta.

Essas são al gu mas pon de ra ções, Sr. Pre si den-
te e no bres Co le gas, que não pude de i xar de re gis-
trar no dia de hoje, aqui, no Se na do, sem con tu do
de i xar de ir adi an te na luta – aqui, no Esta do, nas
bar ras da Jus ti ça, onde for – pela pre ser va ção do
pa tri mô nio dos ca ta ri nen ses. Assim, Sr. Pre si den te,

pro cu ra re mos res pon sa bi li zar – ou as ur nas o fa rão
– os cul pa dos, pois não po de mos per ma ne cer omis -
sos di an te de um des ca la bro des sa or dem.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te e no bres Co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Com a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des,
pró xi ma ora do ra ins cri ta.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora-
do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dia
13 de maio, data em que se co me mo ra a Abo li ção
da Escra va tu ra, es ti mu la-nos a uma re fle xão. Como
pro fes so ra de His tó ria du ran te 23 anos sem pre pro -
cu rei di a lo gar com os meus alu nos so bre o ver da de-
i ro sen ti do de de ter mi na dos fa tos his tó ri cos e de de -
ter mi na das da tas sig ni fi ca ti vas no con tex to da cons -
tru ção da ci vi li za ção do nos so País e suas re per cus-
sões. Inclu si ve até ten ta va res ga tar o ver da de i ro
lado, a face que fa tos his tó ri cos e po si ções de pes-
so as ilus tres da his tó ria bra si le i ra tem a ver com a
vida das pes so as.

E como há uma cer ta con fu são em re la ção ao
que re al men te sig ni fi cou o 13 de Maio e à le gis la ção
fe i ta à épo ca, ou seja, o que re al men te acon te ceu
com a co mu ni da de ne gra da épo ca e suas re per cus-
sões até hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
tra go uma re fle xão so bre isso. 

Em dis cur so da ta do de 1823, o lí der abo li ci o-
nis ta José Bo ni fá cio fez o se guin te ques ti o na men to:

Por que es pé cie de Jus ti ça um ho mem rou ba a 
li ber da de de ou tro e, ain da pior, a li ber da de dos fi-
lhos des se ho mem e dos fi lhos de seus fi lhos?

Não há, Srªs e Srs. Se na do res, até hoje, res pos-
ta pla u sí vel para essa in da ga ção. Os con tem po râ ne os
de José Bo ni fá cio, ci da dãs e ci da dãos do Bra sil co lo-
ni al, tam bém não en con tra ram jus ti fi ca ti va.

O dis cur so de José Bo ni fá cio é eco do mo vi-
men to abo li ci o nis ta de fla gra do no Bra sil Co lô nia, da
pres são dos mo vi men tos li ber tá ri os dos es cra vos
que cla ma vam por igual da de e, aci ma de tudo, por
li ber da de.

Em vez de uma li ber da de ple na, os ne gros
opri mi dos con se gui ram uma li ber da de de fa cha da,
ga ran ti da por de cre to, em 13 de maio de 1888. A
Prin ce sa Isa bel, go ver nan do in te ri na men te o País
na au sên cia de seu pai, Dom Pe dro II, as si nou a Lei
Áu rea, de cre tan do a li ber ta ção de to dos os es cra-
vos do Bra sil.
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Re gis tro hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, os 114 anos de abo li ção ofi ci al da es cra va tu ra
no Bra sil. De ve mos lem brar, no en tan to, que a Lei Áu-
rea não foi um jus to re co nhe ci men to ao di re i to de
igual da de en tre ne gros e bran cos. Ao con trá rio.

Enquan to a es cra vi dão era “ape nas” mo ral-
men te er ra da, ela foi sus ten ta da pelo po der, in cen ti-
va da pe los do nos de ter ra e su por ta da como um
mal obri ga tó rio por aque les que ti nham al gu ma
cons ciên cia.

A abo li ção ocor re na se gun da me ta de do sé-
cu lo XIX, quan do a es cra vi dão tor na-se eco no mi ca-
men te er ra da, al te ran do pro fun da men te o qua dro
po lí ti co, eco nô mi co e so ci al do País.

A Lei Áu rea sur ge, as sim, mais como tá bua de
sal va ção da eli te co lo ni al do que do ne gro opri mi do.
A eli te co me ça va a pa gar um pre ço mu i to alto para
man ter a es cra vi dão: o sis te ma es cra vis ta en tra ra
em de ca dên cia com o iní cio da imi gra ção eu ro péia,
a ins ti tu i ção do tra ba lho li vre as sa la ri a do, o fim do
trá fi co em 1850 e as fu gas e re be liões se cu la res
dos es cra vos.

São es sas fu gas, é essa obs ti na da re sis tên cia
ne gra que con ser va o ca rá ter re vo lu ci o ná rio do mo-
vi men to pela li ber da de. Os ne gros fu gi di os es con di-
am-se na mata e or ga ni za vam-se em gru pos, os qui-
lom bos, para so bre vi ver à hos ti li da de do am bi en te e
às in ves ti das dos bran cos.

O Qu i lom bo dos Pal ma res é, cer ta men te,
um dos ma i o res sím bo los da re sis tên cia ne gra.
Foi o que mais tem po du rou: a na ção pal ma ri na
co me çou a ser for ma da a par tir de 1597, se gun do
afir mam al guns his to ri a do res. Pal ma res, em per -
ma nen te cres ci men to com a vin da de ne gros fu gi-
dos do ca ti ve i ro, ocu pa va uma área de apro xi ma-
da men te 400 qui lô me tros qua dra dos dos atu a is
Esta dos de Per nam bu co e Ala go as. Che gou a ter
mais de 30 mil ha bi tan tes – ho mens, mu lhe res e
cri an ças ne gras – no auge de sua exis tên cia.

 Esse qui lom bo se or ga ni zou como um ver da-
de i ro Esta do, de ten tor de com ba ti vo exér ci to e com
es tru tu ras dos Esta dos afri ca nos, onde cada al de ia
ti nha um che fe, os qua is ele gi am um rei. O ma i or
de les foi Zum bi dos Pal ma res.

Em uma guer ra de vida ou mor te, tra va da en-
tre a es cra vi dão e a li ber da de, Zum bi fi gu ra como
um gê nio ne gro mi li tar que co me ça a en trar para a
his tó ria como o ge ne ral mais jo vem do Bra sil e, tal -
vez, do mun do, aos 19 anos. 

Por sua ca pa ci da de de co man dar e re sis tir às
inú me ras ten ta ti vas de des tru i ção da que le re du to de 
ho mens e mu lhe res li vres, en car nou os sen ti men tos
mais sig ni fi ca ti vos de dig ni da de hu ma na, que es tão
em seu ideá rio pela pre ser va ção da vida, pela im-
plan ta ção de um cli ma de jus ti ça e pela bus ca in ces-
san te dos ca mi nhos da li ber da de.

Escra vo cra tas uni ram-se para des tru ir aque la
or ga ni za ção po lí ti ca, aque la Re pú bli ca Ne gra. De-
zes se is ba ta lhas fo ram ven ci das pe los qui lom bo las:
duas sob o do mí nio ho lan dês e 14 sob a tu te la de
Por tu gal. Após três anos de bra va re sis tên cia, ocor -
re a der ro ta em um cru en to mas sa cre dos mo cam-
bos que com pu nham Pal ma res. Zum bi con se gue es -
ca par e man ter por mais um ano a luta de guer ri-
lhas, até ser cap tu ra do e de go la do, em 20 de no-
vem bro de 1695, aos 39 anos de ida de.

Srªs e Srs. Se na do res, Zum bi dos Pal ma res é
um he rói na ci o nal. Ti nha uma vi são de fu tu ro que
so men te os gran des re vo lu ci o ná ri os pos su em. Res-
ga tar sua tra je tó ria é con tar a pró pria his tó ria de
bra vu ra e de te na ci da de do povo ne gro. Ele é o mar -
co, o sím bo lo ma i or, mas não o úni co.

De ve mos des ta car que a his tó ria bra si le i ra
está re ple ta de exem plos de ho mens e mu lhe res
que lu ta ram pe los di re i tos, pela li ber da de, pela par ti-
ci pa ção e pela de mo cra ti za ção de opor tu ni da des
para a co mu ni da de ne gra.

Se ti ve mos avan ços nos úl ti mos sé cu los foi gra -
ças ao tra ba lho ab ne ga do des ses he róis, mu i tos de-
les anô ni mos, mas to dos sím bo los da re sis tên cia, da
mi li tân cia, da for ça e da be le za de uma raça, a nos
di zer in sis ten te men te que a na ção bra si le i ra per de
com a dis cri mi na ção. To dos aca bam per den do.

Há 114 anos, o de sa fio que en fren ta mos é o de
cons tru ir mos jun tos um país mais jus to e de mo crá ti co;
luta essa in can sá vel, co ti di a na, que ob je ti va uma so ci e-
da de ci da dã que co nhe ça e res pe i te os di re i tos hu ma-
nos, de to dos e para to dos. Ta re fa ár dua por de ma is.

A es cra vi dão, en cer ra da por de cre to em
1888, re ti rou o es cra vo opri mi do do ca ti ve i ro, mas
não ga ran tiu a li ber da de, de i xan do pro fun das ci ca-
tri zes na so ci e da de bra si le i ra. A abo li ção for jou
uma so ci e da de de si gual, ra ci al men te in jus ta e ain -
da mu i to dis tan te da ci da da nia ple na que al me ja-
mos e me re ce mos.

Em ple no sé cu lo XXI, nos sa dis cri mi na ção, hi -
po cri ta men te ca mu fla da, não nos per mi te res pe i tar
as di fe ren ças ét ni co-culturais, os inú me ros ma ti zes
que for mam o povo bra si le i ro.
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Em nos so país con ti nen tal, vive a se gun da ma i or
po pu la ção ne gra do pla ne ta. Só per de mos para a Ni-
gé ria. Esta é a na ção de ne gros e de ne gras que pre -
ci sam se or gu lhar de sua raça, de sua cor.

O Cen so 2000, do IBGE, cujo re sul ta do foi di -
vul ga do há pou cos dias, apon ta o cres ci men to, du-
ran te a dé ca da de 90, do per cen tu al de bra si le i ros e
bra si le i ras que se iden ti fi cam como ne gros. E a isso
te mos que sa u dar, por que é im por tan te o res ga te da 
au to-estima dos nos sos afro des cen den tes, que es-
tão di zen do, pu bli ca men te, com or gu lho: nós so mos
ne gros. É pre ci so res sal tar esse fato quan do lem bra-
mos de uma data que é um sím bo lo, em bo ra não te -
nha ha vi do um avan ço, de fato, nas con quis tas da
po pu la ção ne gra.

A pro por ção de pes so as que se de cla ra ram de 
cor ne gra no Bra sil au men tou de 5%, em 1991, para 
6,2%, em 2000. Ao mes mo tem po, di mi nu iu a pro-
por ção de par dos: de 42,6%, em 1991, para 39,1%,
em 2000. Esses nú me ros re ve lam a afir ma ção da
au to-estima de nos sos afro des cen den tes. As pes so-
as es tão se gos tan do, es tão re co nhe cen do seus di -
re i tos e, prin ci pal men te, a dí vi da his tó ri ca que este
País tem com os ne gros.

Mas o Go ver no e a nos sa so ci e da de, por ve zes,
re cu sam-se a en xer gar essa le gião de ci da dãos e de
ci da dãs que me re cem o nos so res pe i to pelo pa pel
fun da men tal que ti ve ram na cons tru ção da nos sa cul -
tu ra, da nos sa his tó ria, da nos sa mú si ca, da nos sa cu -
li ná ria, en fim, na for ma ção da ci da da nia bra si le i ra. A
ex clu são bra si le i ra ain da tem cor. Ne gros e par dos no
Bra sil cons ti tu em 46% da po pu la ção, sen do que 64%
dos po bres são ne gros, ín di ce que atin ge 69% quan do
ob ser va do o to tal de in di gen tes.

São nú me ros que se trans mu tam em tris te re a-
li da de ao lan çar mos um olhar aten to ao nos so re dor
e ve ri fi car mos a cor da pele das pes so as que dor-
mem nas ruas, sob as pon tes, que vi vem amon to a-
das em nos so sis te ma car ce rá rio, que fa zem do brar
as fi las por em pre go, que mor rem às por tas dos
hos pi ta is.

Uma po pu la ção in vi sí vel aos olhos do nos so
Po der Pú bli co, qua se im per cep tí vel nas uni ver si da-
des, nos par ti dos po lí ti cos, na igre ja, na gran de mí -
dia na ci o nal, nos ban cos es co la res, nas Câ ma ras
Mu ni ci pa is, nas Assem bléi as Le gis la ti vas, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, sem fa lar
nos gran des car gos do Po der Exe cu ti vo.

O País não pode mais ne gar à po pu la ção ne-
gra, aos afro des cen den tes, o di re i to à in clu são so ci-

al. Não po de mos ig no rar sua con tri bu i ção para a for -
ma ção da iden ti da de na ci o nal. É pre ci so, por tan to,
Srªs e Srs. Se na do res, bus car a ci da da nia, res pe i tar
as di fe ren ças, pro mo ver uma jus ta dis tri bu i ção das
nos sas ri que zas, im plan tar po lí ti cas pú bli cas com-
pen sa tó ri as, afir ma ti vas, a fim de as se gu rar à ma i o-
ria da po pu la ção ex clu í da, vi o len ta da e dis cri mi na da
con di ções dig nas de vida: sa ú de, tra ba lho, edu ca-
ção e mo ra dia.

É pre ci so pro te ger os afro-brasileiros, que são
ví ti mas pre fe ren ci a is da vi o lên cia po li ci al, da dis cri-
mi na ção no mer ca do de tra ba lho pelo cri té rio da
“boa apa rên cia”, da fra gi li da de ju di ciá ria, que in sis te
em não ti pi fi car os cri mes de ra cis mo.

Injus to se ria, Sras e Srs. Se na do res, não des -
ta car mos aqui os avan ços re gis tra dos até ago ra. O
Go ver no bra si le i ro re co nhe ceu, pela pri me i ra vez na
his tó ria, a dí vi da so ci al e his tó ri ca que tem com o povo 
ne gro. Re co nhe ci men to tar dio, fe i to no apa gar das lu-
zes de um go ver no ne o li be ral que ex clui, de sem pre ga,
em po bre ce e que já dura oito anos. Mes mo as sim, o
fato deve ser re gis tra do como uma ini ci a ti va lou vá vel.

A re ser va de co tas para ne gros no ser vi ço pú -
bli co fe de ral foi con fir ma da on tem com o lan ça men to
do Pro gra ma Na ci o nal de Ações Afir ma ti vas, par te
do Pro gra ma Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos. Em até 
60 dias, mi nis té ri os, se cre ta ri as, au tar qui as e ór gãos
vin cu la dos à ad mi nis tra ção fe de ral de ve rão se adap -
tar, tra çan do o per fil ra ci al dos seus ser vi do res.

Com base nes se le van ta men to, será es ta be le-
ci do o per cen tu al de va gas re ser va das aos ne gros.
No Mi nis té rio da Jus ti ça, onde o sis te ma de co tas já
vi go ra, há re ser va de 20% das va gas para ne gros,
20% para mu lhe res e 5% para de fi ci en tes fí si cos.

Empre sas de in for má ti ca, de lim pe za ou qual-
quer ou tro ser vi ço con tra ta do se rão obri ga das a
obe de cer ao re gi me. Será in clu í da, como cri té rio de
de sem pa te téc ni co em li ci ta ções pú bli cas, a exis tên-
cia de po lí ti cas de ações afir ma ti vas nas em pre sas,
como con tra ta ção de ne gros e de fi ci en tes.

Por en quan to, a re ser va de va gas não atin ge
con cur sos pú bli cos. A ex ten são aos con cur sos de pen-
de da apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 65,
de 1999, pelo Con gres so Na ci o nal. Pro je to esse que
já foi apro va do no Se na do Fe de ral e está em apre ci a-
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, es ta be le cen do re ser-
va de 20% de va gas em con cur sos pú bli cos, nas uni -
ver si da des e nos contratos de cré di to edu ca ti vo, pe -
los pró xi mos 50 anos, para ne gros e par dos.
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Tam bém de ve mos des ta car ou tras ini ci a ti vas,
ou tras pro pos tas com pen sa tó ri as que es tão sen do
abra ça das pelo Con gres so Na ci o nal, como a que
ga ran te às co mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom-
bos o di re i to à pro pri e da de das ter ras que ha bi tam e 
a al te ra ção do Có di go de De fe sa do Con su mi dor
para co i bir a dis cri mi na ção no for ne ci men to de pro-
du tos e ser vi ços ba se a do na raça, cor, et nia, re li-
gião, sexo, es ta do ci vil ou ida de do con su mi dor.

To das es sas ini ci a ti vas são lou vá ve is. Mas
não de ve mos pa rar por aí. É hora de a so ci e da de
exi gir e de nós, Par la men ta res e Po der Pú bli co,
tra ba lhar mos na ela bo ra ção, apro va ção, cum pri-
men to e im ple men ta ção de po lí ti cas afir ma ti vas
que re ver tam ime di a ta men te o pro ces so his tó ri co
de ex clu são da co mu ni da de ne gra. A igual da de de 
di re i tos po lí ti cos, so ci a is e eco nô mi cos deve vir
ago ra e para to dos.

No Bra sil con tem po râ neo, ho mens ain da pri-
vam seu se me lhan te de opor tu ni da des e, ain da pior, 
rou bam as opor tu ni da des dos fi lhos e fi lhas des sas
pes so as e dos fi lhos de seus fi lhos. É isso, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que te mos o de ver
mo ral de im pe dir.

Na ins pi ra ção de Zum bi, a re sis tên cia da luta e 
dos avan ços dos nos sos ir mãos afro des cen den tes.

A to dos, o nos so com pro mis so.

Sr. Pre si den te, esse é o re gis tro que gos ta ría-
mos de fa zer nes ta data. 

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 no bre Vi ce-Líder do
Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá, por vin te mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a
pa la vra para fa zer um re gis tro, ape sar de já tê-lo fe i-
to o Lí der do Go ver no, Se na dor Artur da Tá vo la, a
res pe i to do re que ri men to que apre sen tei à Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le da Casa. Gos ta ria de 
de ta lhar a pro pos ta, ex pli car bem a ques tão, a fim
de que não pa i rem ou tros en ten di men tos so bre o
ato que es ta mos pra ti can do, qual seja, o con vi te ao
De pu ta do Fe de ral Alo i zio Mer ca dan te e aos
ex-Diretores da Pre vi, Hum ber to Eu des Di niz e
Antô nio No gue i rol, por con ta de ma té ri as pu bli ca das
na im pren sa, na data de hoje, que ates tam que o
De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te foi o gran de men tor

in te lec tu al e vi a bi li za dor do con sór cio para aqui si ção
da Vale do Rio Doce. 

Já ti ve mos opor tu ni da de de dis cu tir aqui este
mes mo as sun to. A Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le do Se na do Fe de ral con vi dou  o Dr. Ben ja min Ste -
in bruch, o Sr. Ri car do Sér gio, o Mi nis tro Pa u lo Re na to
e o ex-Ministro das Co mu ni ca ções para com pa re cer à
Casa, a fim de es cla re cer os fa tos. Ao con vi dar o De-
pu ta do Mer ca dan te, es ta mos que ren do, efe ti va men te,
am pli ar – eu não di ria a in ves ti ga ção – os es cla re ci-
men tos so bre o as sun to em pa u ta.

E por que o De pu ta do Mer ca dan te deve pres -
tar in for ma ções? Pri me i ro, por que, se gun do a ma-
té ria do jor nal O Glo bo: “Di niz con tou que, fal tan-
do um mês e meio para a re a li za ção do le i lão,
Mer ca dan te se re u niu com ele e ou tro ex-diretor
da Pre vi, Antô nio No gue i rol, no Sin di ca to dos Ban -
cá ri os de São Pa u lo, para in cen ti var a en tra da da
Pre vi no ne gó cio”.

Ora, o Sr. Mer ca dan te, na épo ca, não era Par -
la men tar, nem di ri gen te do Ban co do Bra sil, ou mes -
mo da Pre vi e, ao que eu sa i ba, mu i to me nos in ves-
ti dor nes se sis te ma. Entre tan to, re u niu-se no Sin di-
ca to dos Ban cá ri os – que, na mi nha opi nião, não
tem nada a ver com a pri va ti za ção da Vale – com di -
re to res da Pre vi, sob um ar gu men to es tra nho: a im -
por tân cia da cri a ção de um con sór cio para der ro tar
Antô nio Ermí rio de Mo ra es, a fim de evi tar que a
Vale do Rio Doce ca ís se nas mãos dos es tran ge i ros.
É o que diz a ma té ria. Ao que me cons ta, o Sr. Antô -
nio Ermí rio de Mo ra es não é es tran ge i ro, aliás, é um 
gran de bra si le i ro, é um em pre sá rio de peso no nos-
so País e, por tan to, com to das as con di ções mo ra is,
téc ni cas e fi nan ce i ras de as su mir a Vale do Rio
Doce. Por tan to, essa des cul pa de que a com pa nhia
ca i ria em mãos in ter na ci o na is por que ele po de ria
unir-se à mi ne ra do ra afri ca na Anglo Amé ri ca é uma
in for ma ção ao me nos es tra nha.

O De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te foi ou vi do pelo 
jor nal O Glo bo e con fir mou que par ti ci pou do en-
con tro com os di ri gen tes da Pre vi no Sin di ca to dos
Ban cá ri os para tra tar do as sun to da Vale do Rio
Doce. Po rém, o De pu ta do nega que te nha tido atu a-
ção de ci si va para con ven cer a Pre vi a en trar no pro -
ces so. Por tan to, o De pu ta do mi ni mi za a sua atu a-
ção, o que pode ocor rer, in clu si ve, por con ta de sua
mo dés tia; pode ser que ele seja uma pes soa mo-
des ta e não es te ja que ren do di zer toda a im por tân-
cia que teve no pro ces so.
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Esta mos fa zen do esse con vi te – e é im por tan-
te di zer que não é con vo ca ção, é con vi te – para
man ter a ele gân cia do pro ces so, mas en ten do que é 
im por tan te que es ses fa tos se jam es cla re ci dos. E
mais, Sr. Pre si den te, que ro di zer que apre sen ta mos
o pri me i ro re que ri men to, que é este, e po de rei
apresen tar um se gun do re que ri men to con vi dan do os
atu ais di re to res da Pre vi, por que te mos in for ma ção de 
que o can di da to Lula da Sil va tem se re u ni do com in-
ves ti do res da Pre vi, com em pre sá ri os, em jan ta res e
re u niões, na bus ca tal vez de fi nan ci a men to de cam pa-
nha. Por con ta dis so, tal vez te nha mos que con vi dar
tam bém os atu a is di re to res da Pre vi para sa ber se
pro ce de a in for ma ção, pois é im por tan te de i xar cla ro
isso pe ran te o ele i tor bra si le i ro.

Agra de ço a pa la vra con ce di da por V. Exª. Re-
gis tro o meu re que ri men to, que de ve rá ser vo ta do
ama nhã na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, e
peço a trans cri ção da ma té ria de hoje do jor nal O
Glo bo, in ti tu la da: “Mer ca dan te pe diu aju da da Pre vi
a Ste in bruch. Ex-diretor da Pre vi afir ma que pe tis ta
‘foi peça fun da men tal’ na for ma ção do con sór cio que 
com prou a com pa nhia”.

Por tan to, ao pre va le cer es sas in for ma ções, es -
ta mos ven do aí uma as so ci a ção do Sr. Ri car do Sér gio e 
do De pu ta do Alo i zio Mer can dan te para ten tar vi a bi li zar
o con sór cio que com prou a Vale do Rio Doce. É im por-
tan te que isso fi que es cla re ci do, por que, se, de re pen te,
Ri car do Sér gio e Mer ca dan te agi ram jun tos, os dois de -
vem ter tido a mes ma in ten ção – ou boa ou má. Ca be rá
à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le in ves ti gar essa
ques tão a fun do.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Con ce do apar te ao Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Caro Se-
na dor Ro me ro Jucá, agra de ço a V. Exª pelo apar te.
Antes de ex pres sar a mi nha opi nião, faço ques tão
de re gis trar que V. Exª tra ba lha com ab so lu ta co e-
rên cia e ri gi dez na de fe sa do Go ver no Fe de ral e nos 
de ba tes po lí ti cos do mes mo. Gos ta ria de re gis trar
mi nha di ver gên cia con cre ta com o que V. Exª está
afir man do, ou seja, com a in si nu a ção de al gum vín-
cu lo do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te com o prin ci-
pal aci o nis ta da Vale do Rio Doce, como tam bém
com a dú vi da que de i xa no ar em re la ção a al gu ma
cum pli ci da de que o Lula po de ria ter em ar re ca da ção
de fun dos de cam pa nha com a Pre vi. Eu en ten do
que o PSDB, ado tan do esse ca mi nho – pre fi ro acre -
di tar que não é o ca mi nho de V. Exª –, ado ta o ca mi-

nho do abra ço do afo ga do. Ou seja, quer abra çar o
PT para que ca i am jun tos no la ma çal. Espe ro que o
PSDB con si ga con ven cer a so ci e da de bra si le i ra de
que não está en vol vi do com al gu ma co i sa ne ga ti va
e ruim dos bas ti do res da po lí ti ca bra si le i ra que tem
to ma do con ta de al guns par ti dos nos úl ti mos anos.
Que a so ci e da de pos sa re co nhe cer a ino cên cia e a
pos tu ra fir me do PSBD nes se pro ces so. Mas não
acho jus to que rer en vol ver o Par ti do dos Tra ba lha-
do res di zen do que ele é cúm pli ce des sa si tu a ção
du vi do sa, do pon to de vis ta éti co, e que o Lula te ria
al gum en vol vi men to com isso. Re pi to, se ria o abra ço
do afo ga do, mas isso não cabe e não atin gi ria o
Par ti do dos Tra ba lha do res nes ta hora.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor Tião Vi a na, que ro re gis trar que, di fe ren te-
men te do que V. Exª dis se, o nos so can di da to, o Se -
na dor José Ser ra, não está ca in do nas pes qui sas.
Por tan to, não está dan do abra ço de afo ga do.Ele tem
su bi do nas pes qui sa. A úl ti ma pes qui sa de To le do &
Asso ci a dos de mons trou um per cen tu al de 22% para
o can di da to José Ser ra. É bem ver da de que o Lula
está su bin do tam bém. Óti mo, te re mos um se gun do
tur no, pro va vel men te, en tre Lula e José Ser ra, e te-
nho cer te za de que o País ga nha rá com o de ba te po lí-
ti co que virá. 

Mas que ro re gis trar, com mu i ta tran qüi li da de, que
não sou eu, nem o PSDB, que está di zen do que o PT
pode ter tido in fluên cia na re la ção en tre a Pre vi e a pri -
va ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio Doce. Fo ram dois
ex-diretores da Pre vi que afir ma ram que o De pu ta do
Alo i zio Mer ca dan te, sem ter man da to, sem ser di ri gen te
do Ban co do Bra sil ou mes mo da Pre vi, usou o Sin di ca-
to dos Ban cá ri os de São Pa u lo para fa zer uma re u nião,
para ten tar con ven cer a Pre vi a en trar em uma dis pu ta
para fi nan ci ar a aqui si ção de um gru po da Vale, para
não de i xar que o es tran ge i ro Antô nio Ermí rio de Mo ra es
abo ca nhas se a Vale do Rio Doce. Está no jor nal, não
sou eu nem o PSDB que está di zen do.

O que es ta mos ten tan do fa zer é dar chan ce ao
De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te e ao PT de es cla re ce-
rem essa si tu a ção, sem pre jul ga men tos. Aliás, di fe-
ren te men te do que foi fe i to aqui quan do uma ma té ria
de jor nal pu bli cou que o Mi nis tro Pa u lo Re na to, o
ex-Ministro das Co mu ni ca ções e o Sr. Ri car do Sér gio
te ri am atu a do para vi a bi li zar a pri va ti za ção da Vale e
fo ram fe i tas in si nu a ções e ata ques ao Se na dor José
Ser ra, que nada ti nha a ver com isso. 

O que es ta mos fa zen do ago ra? Qu e re mos dar
opor tu ni da de para que o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan-
te, que, aliás, é can di da to a Se na dor e po de rá vir para 
esta Casa, ex pli que isso an tes de vir para esta Casa.

08012 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Tra ta-se de uma chan ce que a Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le dará para o De pu ta do ex pli car toda
essa ques tão.

Ago ra, o mer ca do já co men ta que o can di da to
Lula te ria tido en con tros, con ta tos, com gran des in-
ves ti do res da Pre vi, para bus car apo io para a ele i-
ção. Não sei se é ver da de, mas é o que se co men ta.
Estou que ren do ti rar isso a lim po tam bém, por que
quem co me çou essa guer ra de usar ma té ri as de jor -
na is para fa zer con vo ca ções e dis cu tir ques tões ele -
i to ra is aqui no Se na do não fo mos nós. Aliás, aler tei
para isso na re u nião da Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le, que apro vou o con vi te a ou tras pes so as
re la ci o na das ao mes mo as sun to. Fiz esse aler ta.
Pa re ce que eu ti nha uma bola de cris tal.

Um di ta do diz: “Nada como um dia atrás do ou -
tro e uma no i te no meio”. Na ver da de, mais cedo do
que se pen sa va, está aqui uma in for ma ção que me
pre o cu pa, por que pode pa re cer que tal vez o De pu-
ta do Alo i zio Mer ca dan te seja o ope ra dor do PT nos
fun dos de pen são. Quem sabe? Isso de ve rá ser ex-
pli ca do. Te mos que sa ber isso di re i ti nho.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Se na dor Ro me ro Jucá, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Se na dor Ro me ro Jucá, não sou con tra a se fa zer o
con vi te tam bém ao De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te...

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Te nho cer te za de que vou con tar com o apo io de V.
Exª na apro va ção do con vi te.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Sem Par ti do – RJ) –
Aliás, S. Exª mes mo se ex pres sou hoje pela im pren sa
con tan do toda a ver da de, con fir man do que re al men te
par ti ci pou. Tam bém eu, se ti ves se uma li ga ção com o
Sin di ca to dos Ban cá ri os, se ti ves se al gu ma pos si bi li-
da de de in flu ir numa ope ra ção para que sa ís se ven -
ce dor um gru po bra si le i ro so bre um gru po es tran ge i-
ro, te ria fe i to o mes mo. A di fe ren ça, Se na dor Ro me ro
Jucá, é que não há ne nhu ma acu sa ção so bre o De pu-
ta do Alo i zio Mer ca dan te re fe ren te a um pe di do de
quin ze mi lhões. Aí é que está a di fe ren ça. Uma co i sa
é o De pu ta do ou o Se na dor pro cu rar in flu ir de uma
for ma ou de ou tra a fa vor de in te res ses bra si le i ros,
na ci o na is, e ou tra co i sa é pe dir quin ze mi lhões. Aí é
que está o pro ble ma. O Mi nis tro Pa u lo Re na to de cla-
rou ter es cu ta do o Sr. Ste in bruch fa zer a re ve la ção
des se pe di do de quin ze mi lhões. Essa é a ques tão.
Não me cons ta – e nin guém le van tou a hi pó te se – que 

o De pu ta do Mer ca dan te es te ja en vol vi do nes sa ope -
ra ção de quin ze mi lhões. Aí é que está o ne gó cio: en -
trou gra na e gra na alta. Então, isso é que é pre ci so
apu rar e in ves ti gar com pro fun di da de. Mas que ve nha
o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te dar seu de po i men to.
Cre io que isso é bom. Tudo bem. Va mos até ter opor -
tu ni da de de nos in for mar mos me lhor so bre a par ti ci-
pa ção de S. Exª nes se jogo. Qu e ro ape nas di zer que
eu fa ria o mes mo se ti ves se con di ções.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Ro ber to Sa-
tur ni no. Te nho cer te za de que con ta rei com o voto
de V. Exª ama nhã para apro var o con vi te; não se tra -
ta de re que ri men to de con vo ca ção.

Lon ge de mim fa zer in si nu a ções so bre qual quer
ques tão des sa or dem em re la ção De pu ta do Alo i zio
Mer ca dan te. Não é isso que es tou fa zen do. O que es -
tou di zen do é o se guin te: exis te uma con fluên cia, um
mes mo rumo, do De pu ta do Mer ca dan te e do Sr. Ri -
car do Sér gio no sen ti do de vi a bi li zar a mes ma em pre-
sa ou o mes mo gru po para “der ro tar” o Sr. Antô nio
Ermí rio de Mo ra es.

Na ver da de, quan do o Sr. Ri car do Sér gio dis se
pela im pren sa que ten tou vi a bi li zar ou tro gru po, ele
não usou como mo ti vo o ar gu men to de que o ou tro
gru po não se ria bra si le i ro, mas usou como mo ti vo a
ne ces si da de de ha ver con cor rên cia, de ha ver ou tros
gru pos, para que o pre ço da Vale au men tas se. No
caso do De pu ta do Mer ca dan te, S. Exª usa uma des -
cul pa que, a meu ver, é, no mí ni mo, in gê nua, ao di zer
que co lo car a Vale do Rio Doce na mão de Antô nio
Ermí rio de Mo ra es se ria co lo cá-la nas mãos dos es -
tran ge i ros. Des cul pem-me, al guém pode até ter mu i ta
dis cor dân cia com Antô nio Ermí rio de Mo ra es, mas
nin guém pode ne gar que ele é um gran de bra si le i ro,
um em pre en de dor com con di ções de ge rir a Vale com 
com pe tên cia.

Como exis tem pas sa gens obs cu ras nes sa ques -
tão, en ten di que, para dar uma opor tu ni da de ao PT, ao
De pu ta do Mer ca dan te e à Pre vi de se ex pli ca rem, de via
fa zer o con vi te. E te nho cer te za de que con ta rei com o
apo io da Opo si ção e de V. Exª ama nhã.

Ao en cer rar as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
peço a trans cri ção da ma té ria.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re -
gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to
Inter no des ta Casa, Se na dor Ro me ro Jucá.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por 20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos
te mas mais abor da dos nes ta Casa, tan to para de fen-
der como para re cla mar aten ção, é a ques tão da agri -
cul tu ra.

Nós da Ama zô nia, prin ci pal men te, ve mos uma
du pla si tu a ção de cons tran gi men to. De um lado, há
um lobby mu i to for te, in ter na ci o nal mes mo, ten tan do
as fi xi ar a agri cul tu ra na Ama zô nia, seja pela pro i bi ção
do des ma ta men to para o plan tio, seja pela fal ta de as -
sis tên cia téc ni ca e de fi nan ci a men to na hora cer ta,
seja pela di fi cul da de de es co a men to do pro du to. O
cer to é que o agri cul tor no Bra sil, de um modo ge ral,
mas na Ama zô nia em es pe ci al, tem efe ti va men te so -
fri do mu i to.

É la men tá vel ver mos que, ape sar de o Bra sil,
nes sa com pe ti ção in ter na ci o nal, des ta car-se como
um gran de pro du tor de soja, or ga ni za ções não-go ver-
na men ta is com sede no Ca na dá e nos Esta dos Uni -
dos ofe re cem ver da de i ros sub sí di os aos nos sos agri -
cul to res para que eles não plan tem, a fim de que a
nos sa soja não pos sa com pe tir com o pro du to nor -
te-ame ri ca no, prin ci pal men te, mas tam bém com o
pro du to de ou tras ori gens, que o Bra sil efe ti va men te
vem ame a çan do.

No que tan ge à Ama zô nia, que me in te res sa
mais e que me in cum be aqui de fen der como seu re -
pre sen tan te, le rei a se guir uma cor res pon dên cia que
re ce bi do Se cre tá rio de Agri cul tu ra do meu Esta do,
va za do nos se guin tes ter mos:

Sr. Se na dor,
te mos a sa tis fa ção de nos di ri gir a V.

Exª para cum pri men tá-lo e, ao en se jo, re fe-
rir-lhe a si tu a ção re la ci o na da com as ati vi da-
des pú bli cas de Assis tên cia Téc ni ca e Exten -
são Ru ral no nos so Esta do e no Bra sil.

Embo ra a im por tân cia e re le vân cia
des sa ati vi da de, es pe ci al men te para o in dis-
pen sá vel apo io que se pre ci sa e deve as se-
gu rar aos agri cul to res fa mi li a res, os re cur-
sos de ori gem fe de ral vêm sen do pa u la ti na-
men te re du zi dos a tal pon to que, para o pre -
sen te exer cí cio de 2002, o Esta do não ob te-
ve a trans fe rên cia de qual quer va lor para as
ati vi da des de ATER.

A per sis tir tal si tu a ção, em bo ra o re-
pas se de re cur sos pelo Go ver no do Esta do,
as di fi cul da des fi nan ce i ras exis ten tes se gu-
ra men te de ter mi na rão a re du ção da atu a-
ção da ATER, qui çá sua ex tin ção.

Os pre ju í zos daí de cor ren tes para a
po pu la ção ru ral, di re ta men te, e para o meio
ur ba no, como con se qüên cia, são inu me rá-
ve is e de sas tro sos, como o au men to da po -
bre za no cam po, o êxo do ru ral, a am pli a ção
dos cin tu rões de mi sé ria nas ci da des, en tre
mu i tos ou tros.

Por tal ra zão, es ta mos con vo can do to-
dos os bra si le i ros cons ci en tes e res pon sá-
ve is, atra vés das suas li de ran ças re pre sen-
ta ti vas, para se en ga ja rem nes se ver da de i ro
mu ti rão em de fe sa da ATER e da fa mí lia
bra si le i ra.

So li ci ta mos, com a re pre sen ta ti vi da de
de sua po si ção, que se di ri ja ao Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca, aos Srs. Mi nis tros da
Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, do De -
sen vol vi men to Agrá rio e da Fa zen da, para re -
fe rir-lhes a efe ti va si tu a ção em que se en con-
tra a ATER em todo o Bra sil, ins tan do-os a
des ti nar re cur sos or ça men tá ri os sig ni fi ca ti vos
para aque la im por tan te ati vi da de, evi tan do-se,
as sim, o pros se gui men to de um pro ces so que 
a está le van do a um pa u la ti no de fi nha men to
e, até, a sua ex tin ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re al-
men te, o que ob ser va mos é que os re cur sos da
União Fe de ral, que de ve ri am ser des ti na dos às en ti-
da des es ta du a is en car re ga das da exe cu ção de tais
ati vi da des es sen ci a is e fun da men ta is, es pe ci al men-
te para os pe que nos agri cul to res fa mi li a res que não
a po dem pa gar, vêm sen do pa u la ti na men te re du zi-
dos, ao lon go dos úl ti mos anos, a pon to de, nes te
exer cí cio, não ter ha vi do a des ti na ção de re cur sos
or ça men tá ri os da União para a exe cu ção, nos Esta -
dos, das ati vi da des de Ater.

A si tu a ção está se tor nan do a tal pon to crí ti ca,
que vá ri as en ti da des que in te gra vam o Sis te ma Bra si-
le i ro de Assis tên cia Téc ni ca e Exten são Ru ral – Si -
bra ter – ti ve ram suas ati vi da des en cer ra das.

O pre ju í zo que daí de cor re di re ta e es pe ci al-
men te para os pe que nos agri cul to res fa mi li a res do
nos so País é as sus ta dor e mons tru o so.

Sem Ater, per dem os pe que nos agri cul to res,
que não têm como se ha bi li tar à ori en ta ção téc ni ca e
aos cré di tos pú bli cos dis po ni bi li za dos, e per de a so ci-
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e da de, que vê o cres ci men to dos cin tu rões de mi sé ria
que se avo lu mam jun to às ci da des pelo êxo do do
cam po.

É fun da men tal, pois, que se des ti nem re cur sos
do Orça men to da União, di re ta men te ou por meio de
pro gra mas es pe cí fi cos, às en ti da des de Assis tên cia
Téc ni ca e Exten são Ru ral nos Esta dos.

Se tal pro vi dên cia não for to ma da com a ur gên-
cia que a si tu a ção de ter mi na, ha ve rá o agu do agra va-
men to da mi sé ria no cam po e nas ci da des, es pe ci al-
men te atin gin do as ca ma das mais vul ne rá ve is da po -
pu la ção.

A po pu la ção mais ca ren te ne ces si ta de to dos
nós. Lu te mos pela Assis tên cia Téc ni ca e Exten são
Ru ral em prol do Bra sil e dos bra si le i ros!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço, pois, 
des ta tri bu na, este ape lo, em nome dos agri cul to res
de Ro ra i ma, aos Srs. Mi nis tros do De sen vol vi men to
Agrá rio; da Agri cul tu ra, da Pe cuá ria e Abas te ci men to;
da Fa zen da; do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão; e
tam bém ao pró prio Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
que, nes te úl ti mo ano do seu Go ver no, te nho cer te za,
vai pro cu rar cor ri gir es ses ma les que atin gem prin ci-
pal men te os pe que nos agri cul to res. E, nes se caso, se -
rão atin gi dos exa ta men te os pe que nos pro du to res ru-
ra is que vi vem nos Esta dos onde mais di fi cul da des
exis tem, como é o caso dos Esta dos da Ama zô nia e,
es pe ci al men te, do meu Esta do, Ro ra i ma.

Era o re gis tro e a re i vin di ca ção que eu gos ta ria
de fa zer em nome do Se cre tá rio da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to e de to dos os pro du to res agrí co las do
meu Esta do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo,
pró xi mo ora dor ins cri to, por ces são do Se na dor Ri car-
do San tos.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – 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, tal vez
não te nha ter mi na do ain da a en tre vis ta co le ti va que o
Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, o Mi nis tro do Pla -
ne ja men to e ou tras au to ri da des da área eco nô mi ca
do Go ver no es tão con ce den do à im pren sa na ci o nal,
para dar co nhe ci men to ao País de al gu mas de ci sões
que o Go ver no Fe de ral foi obri ga do a to mar, prin ci pal-
men te em vir tu de da fal ta de apro va ção da CPMF ou
da pers pec ti va de que a sua apro va ção so men te
ocor ra em me a dos de ju nho.

Essa pers pec ti va tor nou-se bas tan te só li da a
par tir do mo men to em que o Re la tor da ma té ria, na

Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se -
na dor Ber nar do Ca bral, anun ci ou que pre ten de uti li-
zar todo o pra zo de que dis põe e que mu i to pro va vel-
men te o seu pa re cer será en tre gue à Co mis são em
tor no do dia 29 de maio. Se isso ocor rer, com as im po-
si ções re gi men ta is a que está su je i ta a tra mi ta ção da
CPMF, após a apre ci a ção da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de ter mi na rão ou tor na rão
pra ti ca men te im pos sí vel a sua apro va ção an tes de
me a dos de ju nho.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Digo a V.
Exª que o apar te io logo, pe din do des cul pas por que V.
Exª está no iní cio do seu dis cur so, para que mi nhas
pa la vras pos sam ser vir de sub sí dio.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Agra de ço a V. Exª.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Sem dú vi-
da. Não que ro adi an tar nada que pos sa pa re cer po lê-
mi co. O que que ro di zer é que esta ma té ria che gou às
mi nhas mãos no dia 7 de maio. Se o pra zo de 30 dias
fi cas se na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, iría mos até o dia 29. Des de o iní cio, res sal vei
que, se o nú me ro de emen das fos se re du zi do, eu, por
igual, re du zi ria o pra zo para o dia 22, uma vez que ha -
ve ria tem po ma te ri al para isso e uma vez que não sou 
je ju no em ma té ria de exa mi nar emen das. Não que ro
nem di zer que a Câ ma ra le vou um ano para cu i dar
dis so. Não es tou aqui para ati rar pe dras em nin guém;
es tou aqui para di zer do meu tra ba lho. Nes sa mi nha
aná li se, Se na dor Ge ral do Melo –- e su gi ro que V. Exª,
de po is, pro cu re ve ri fi car –-, ob ser vei que, em re la ção
à emen da que veio para cá, os ori gi na is, os au tó gra-
fos da Câ ma ra não tra tam ape nas da CPMF, mas
tam bém de pre ca tó ri os, de fun do de de ses ta ti za ção e 
de im pos to so bre ser vi ço. Quem co nhe ce o Re gi men-
to sabe que to das es sas ma té ri as te ri am que ser tra -
ta das se pa ra da men te. Ain da as sim, que ren do co la-
bo rar com a ques tão da CPMF, es tou ten tan do le van-
tar pre li mi na res para não atra pa lhar a vo ta ção em tor -
no des sa con tri bu i ção. Po rém, não é pos sí vel que, de
uma hora para ou tra, ten tem uti li zar ami gos ou o Par -
ti do para me pres si o na rem. Estou imu ne a pres sões
dos meus ami gos, por que o as sun to é ju rí di co, e o
meu Par ti do me res pe i ta, por que sabe que, na Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o que nor te-
a rá o meu pa re cer será a mi nha cons ciên cia ju rí di ca.
Não te nho in ten to al gum de re tar dar essa vo ta ção
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para be ne fi ci ar ter ce i ros e pre ju di car o Go ver no,
como não te nho mo ti vo para for çar a mi nha cons ciên-
cia ju rí di ca pelo fato de de ter mi na dos Mi nis tros es ta-
rem di zen do a toda hora que o Re la tor está re tar dan-
do a vo ta ção ma té ria. Fiz isso em ho me na gem a V.
Exª, por que, on tem, eu aqui não es ta va, e V. Exª foi
mu i to cor re to co mi go, o que de mons tra que a ami za-
de que há en tre mim e V. Exª su plan ta al guns de sen-
ten di men tos de ou tras áre as que não as nos sas.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Agra de ço mu i to a con tri bu i ção de V. Exª, que ba li za,
de cer ta for ma, os ter mos da mi nha in ter ven ção nes ta
tar de em re la ção ao as sun to.

Não te nho dú vi da al gu ma, Se na dor Ber nar do
Ca bral, de que V. Exª fará o me lhor que a sua cons -
ciên cia ju rí di ca per mi tir e de que V. Exª não as su mi rá,
em re la ção à CPMF, uma po si ção que seja di fe ren te
da que la que V. Exª mes mo já as su miu quan do ela foi
ins ti tu í da, quan do de po is foi pror ro ga da, mo men to
em que V. Exª teve opor tu ni da de de ab sor ver todo o
ba li za men to que a sua cons ciên cia ju rí di ca lhe dava e 
que, cer ta men te, não mu dou.

Se na dor Ber nar do Ca bral, co nhe cen do a com -
pe tên cia de V. Exª e a sua ade são ao co nhe ci men to
ju rí di co, que ins pi ra a sua con du ta em si tu a ções
como es sas, te nho cer te za de que em nada se ria o
seu pa re cer pre ju di ca do se V. Exª, que não tem a de -
ter mi na ção de re tar dar a vo ta ção da ma té ria, as su-
mis se ago ra a de ter mi na ção de ace le rá-la, pois a ca -
pa ci da de de ace le rar, sem pre ju í zo da qua li da de do
seu pa re cer, sei que V. Exª a tem.

Entre tan to, en quan to isso não ocor rer, se isso
não vier a ocor rer, se as Li de ran ças po lí ti cas des ta
Casa fo rem in ca pa zes de re pe tir aqui, em face de
uma pri o ri da de na ci o nal como essa, os en ten di men-
tos que já con se gui mos ce le brar, per mi tin do, como
em ou tras cir cuns tân ci as já foi pos sí vel, a ace le ra ção
do pro ces so de de ci são nes te caso. Se não con se-
guir mos, es ta re mos di an te de um fato con cre to: caso
o pa re cer do Se na dor Ber nar do Ca bral seja en tre gue
até o fi nal do mês de maio, não ha ve rá como apro var
a CPMF até 15 de ju nho, a não ser por in ter mé dio de
um acor do unâ ni me das Li de ran ças des ta Casa.

Em 15 de ju nho, man ti da a “no ven te na”, ou seja, 
o in ter va lo de 90 dias en tre a apro va ção e o iní cio da
co bran ça, não ha ve ria como de i xar de pri var o País
da re ce i ta que se ria au fe ri da pela co bran ça da CPMF
ao lon go des ses 90 dias. Foi essa a hi pó te se a par tir
da qual tra ba lhou o Go ver no para che gar à de ci são
que foi anun ci a da ago ra pelo Mi nis tro da Fa zen da e
pelo Mi nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão.

Sr. Pre si den te, eu pe di ria a aten ção des ta Casa
para as di men sões, as re per cus sões e a im por tân cia
da qui lo que aca ba de ser de ci di do. Para que não se
sa cri fi que a po lí ti ca de equi lí brio fis cal e para que o
Go ver no não de so be de ça – não pode faze-lo –, as
pres cri ções da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, ante a 
re du ção de uma re ce i ta, por um lado, o Go ver no terá
for ço sa men te, em obe diên cia à lei, de cor tar des pe-
sas; por ou tro, terá que ge rar uma re ce i ta adi ci o nal
com pen sa tó ria. Ou ain da, pode fa zer as duas co i sas,
que, so ma das, co bri rão a per da fi nan ce i ra que vai
ocor rer.

Sr. Pre si den te, a es ti ma ti va de per da, par tin do
da meta es ta be le ci da na LDO apro va da pelo Con-
gres so para o Orça men to Fis cal e o Orça men to da
Se gu ri da de So ci al, que é de R$29,2 bi lhões, fica em
tor no de R$6,4 bi lhões. Re pi to, Se na dor Tião Vi a na:
caso re al men te ocor ra esse cro no gra ma até o re i ni cio
da co bran ça da CPMF, es ses R$6,4 bi lhões têm que
ser co ber tos. O Go ver no não tem o di re i to, está pro i bi-
do, de as su mir uma ati tu de de in di fe ren ça, de com pla-
cên cia ou de pa gar para ver. Ele tem que to mar me di-
das. E as to mou. O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
aco lheu uma ex po si ção de mo ti vos dos Mi nis tros da
área eco nô mi ca, que tem como pri me i ro sig na tá rio o
Mi nis tro Pe dro Ma lan, e deve pu bli car ama nhã um de -
cre to que anun cia o se guin te: a par tir da data em que
se de i xar de co brar a CPMF ha ve rá, in ci din do so bre
as ope ra ções que nor mal men te in ci de – ope ra ções fi -
nan ce i ras e não so bre mo vi men ta ção fi nan ce i ra – um
acrés ci mo no IOF que seja ca paz de ge rar, du ran te o
tem po em que se de i xar de co brar a CPMF, R$1,1 bi -
lhão. Como a per da es ti ma da com a sus pen são da
co bran ça da CPMF é de R$6,4 bi lhões e o IOF está
co brin do R$1,1 bi lhão, res tam por co brir R$5,3 bi-
lhões. O Go ver no de ci diu, en tão, cor tar 25% das des -
pe sas pre vis tas em to dos os seus Mi nis té ri os, com
ex ce ção dos Mi nis té ri os da Sa ú de, da Edu ca ção, os
da área de as sis tên cia so ci al e os pro gra mas de re for-
ma agrá ria, de for ma que, a par tir do de cre to, fi quem
con tin gen ci a dos pre ci sa men te R$5,3 bi lhões. Isso
sig ni fi ca, em nú me ros re don dos, um con ge la men to,
um con tin gen ci a men to da or dem de 25% do que se
su pu nha ser a dis po ni bi li da de do Orça men to de 2002
para os pro gra mas de Go ver no.

É uma pena que es te ja mos sen do obri ga dos a
fa zer esse anún cio ao País. É uma pena! Ima gi no
quan tas co i sas im por tan tes se rão afe ta das por esse
cor te!

Fico pen san do, Sr. Pre si den te, em como se ria
fá cil se pu dés se mos, aqui no Se na do, res ta be le cer a
mes ma pos tu ra que teve o PFL ao lon go de to dos es -
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ses anos em re la ção a CPMF, quan do foi pro pos ta,
quan do foi pro pos ta a sua pri me i ra pror ro ga ção,
quan do foi pro pos ta a ele va ção de 0,30% para 0,38%
do va lor a ser co bra do. Por quan to, não pos so com pre-
en der por que as te ses que le va ram o PFL a nos aju -
dar, de fen den do a im plan ta ção, a pror ro ga ção, a ele -
va ção da alí quo ta da CPMF, mu da ram de uma hora
para ou tra? Não com pre en do, in clu si ve, o por quê de
te rem mu da do as ra zões que teve o PFL, na eta pa fi -
nal de tra mi ta ção da pror ro ga ção da CPMF na Câ ma-
ra dos De pu ta dos. Como te rão mu da do es sas ra zões
e por que te rão mu da do en tre a Câ ma ra dos De pu ta-
dos e o Se na do Fe de ral? Ao sair do Sa lão Ver de para
o Sa lão Azul mu da ram os con ce i tos, mu da ram as pri -
o ri da des, mu da ram as te ses. Pre o cu pa-me mu i to
isso. Não que eu es te ja aqui, em lá gri mas, com “pe ni-
nha” do Go ver no. Pre o cu pa-me, sim, por que a CPMF
é uma fon te. Em pri me i ro lu gar, trans for mou-se num
vi go ro so ins tru men to fis cal. É um tri bu to que in ci de in -
clu si ve so bre a mo vi men ta ção fi nan ce i ra dos so ne ga-
do res. É um tri bu to que in ci de so bre os que en con tra-
ram for mas de não pa gar ou tros im pos tos. É um tri bu-
to que ofe re ce à Re ce i ta Fe de ral, com per mis são do
Con gres so, a pos si bi li da de de apli car a sua len te so -
bre a mo vi men ta ção fi nan ce i ra de pes so as que mo vi-
men tam uma co i sa e de cla ram ou tra di fe ren te no seu
Impos to de Ren da. É tam bém um im pos to que fi nan-
cia o Fun do Na ci o nal de Sa ú de, que ab sor ve 42% da
re ce i ta da CPMF, e que ofe re ce os re cur sos para o
pa ga men to das des pe sas do Sis te ma Úni co de Sa ú-
de. É uma fon te tri bu tá ria que, no ano de 2001, des ti-
nou R$3,656 bi lhões ao or ça men to da Pre vi dên cia e
que, nas es ti ma ti vas de 2002, de ve ria des ti nar
R$4,261 bi lhões. É um tri bu to que fi nan cia – com os
0,8% que fo ram ma jo ra dos em sua alí quo ta an te ri or,
de 0,30% para 0,38%, o Fun do de Com ba te e Erra di-
ca ção da Po bre za.

Não pos so com pre en der o que se está pas san-
do. Por isso, di ri jo um ape lo ao PFL e, em par ti cu lar,
ao seu Lí der, meu con ter râ neo, meu ami go, Se na dor
José Agri pi no, na cer te za de que...

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Ge -
ral do Melo, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com o ma i or pra zer, Se na dor José Agri pi no.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Ge -
ral do Melo, o PFL sa be rá cum prir seus de ve res com
pa tri o tis mo e dig ni da de. Fi que V. Exª cer to dis so.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Não te nho dú vi da, Se na dor José Agri pi no, de que o
PFL en con tra rá a for ma de co me çar a fa zer isso em

re la ção à CPMF, em sua tra mi ta ção atu al no Se na do
Fe de ral.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor
Ge ral do Melo, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, con ce de rei o apar te a V.
Exª tão logo res pon da ao Se na dor José Agri pi no.

Não te nho dú vi da dis so, por que essa é a his tó ria
do PFL. Não es tou aqui para di zer ao PFL o que deve
fa zer. Essa res pon sa bi li da de, Se na dor José Agri pi no,
é de V. Exª, não mi nha. É pre ci so, na tu ral men te, que
V. Exª sa i ba que a Na ção in te i ra re co nhe ce em V. Exª
o ma i or de to dos os res pon sá ve is pelo que ve nha a
ocor rer com a CPMF no Se na do Fe de ral.

Por tan to, pode fi car tran qüi lo, Se na dor José
Agri pi no, de que es tou fa zen do a V. Exª ape nas um
ape lo em nome do equi lí brio fis cal que V. Exª e seu
Par ti do tan to nos aju da ram a de fen der. Ape lo em
nome dos mi lhões de be ne fi ciá ri os no Bra sil e em
nos sa ter ra, o Rio Gran de do Nor te, de pro gra mas,
como a Bol sa-Esco la, o Pro gra ma de Erra di ca ção do
Tra ba lho Infan til (PETI), a Bol sa-Ali men ta ção, o Pro -
gra ma Sa ú de da Fa mí lia. Estou ape nas fa lan do a V.
Exª, em meu nome e em nome des sas pes so as, para
lhe pe dir que não as pri ve de pro gra mas que se tor na-
ram vi ta is para mu dar suas con di ções de vida. É esse
o ape lo que faço.

O País re co nhe ce que fo mos ca pa zes de nos
en ten der, de mon tar en ten di men tos e acor dos, nes ta
Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos, tan tas ve zes, em
tor no de tan tos as sun tos, que não acre di to que haja
ra zões, ou al gu ma ra zão de in te res se na ci o nal, uma
úni ca que seja, que pos sa ex pli car o re tar da men to da
vo ta ção da CPMF com res pon sa bi li da de e numa li nha
de fen sá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se na dor Ge ral do Melo, o tem po de V. Exª já
está es go ta do.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Ape lo a V. Exª, Sr. Pre si den te, para que me dê a opor-
tu ni da de de ou vir o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pois não, V. Exª tem mais dois mi nu tos.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor
Ge ral do Melo, es tou ou vin do aten ta men te V. Exª.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Mu i to
obri ga do. V. Exª po de rá di zer de po is que res pe i to mu i-
to a sua in te li gên cia, o seu ca va lhe i ris mo, até por que
so mos ami gos.
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O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sem dú vi da.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Mas
con fes so a V. Exª, e me per mi ta a ob je ti vi da de da ob -
ser va ção, que não es tou en ten den do o pa pel de V.
Exª. V. Exª vem à tri bu na do Se na do da Re pú bli ca,
aos olhos de Rui Bar bo sa e aos olhos des ta Casa e
des ta Na ção, ma ni fes tar pre o cu pa ções di an te do
com por ta men to, da li su ra, da ido ne i da de, do pa tri o tis-
mo do Par ti do que in te gra mos.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Não, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. Não es tou res pon-
sa bi li zan do o PFL, ab so lu ta men te. Estou fa zen do um
ape lo.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – V. Exª
está fa zen do uma ad ver tên cia.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Quem sou eu, Se na dor!

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – O Se na-
dor José Agri pi no teve a de li ca de za de res pon der, em
qua tro ou cin co pa la vras, ao con ter râ neo e ami go. Eu
não sou de Mos so ró, não sou do Rio Gran de do Nor -
te. Sou de Mi nas Ge ra is e falo aqui em nome de 18 mi -
lhões de mi ne i ros. Eu gos ta ria que V. Exª aten tas se
para o fato de que es ta mos di an te de um de ba te al ta-
men te im por tan te para a Na ção e, ao mes mo tem po,
de ex tre ma gra vi da de. V. Exª sabe que o Bra sil in te i ro
é con tra a CPMF. Não há um só ci da dão, na face da
ter ra bra si le i ra, que seja fa vo rá vel.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Tal vez haja, Se na dor.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Os pró -
pri os Se na do res di zem: “Sou con tra, mas en ten do
que isso é im por tan te para a go ver na bi li da de, para o
ajus ta men to fis cal, para os pro gra mas so ci a is que fo -
ram cri a dos sob a ins pi ra ção de Anto nio Car los Ma -
ga lhães, nes ta Casa”. Com pre en do. Mas eu gos ta ria
que V. Exª se dis pen sas se de fa zer qual quer ob ser va-
ção a res pe i to do nos so com por ta men to, da nos sa li -
su ra e da nos sa ido ne i da de. Qu an do V. Exª se di ri ge
ao Se na dor José Agri pi no, está se di ri gin do à Ban ca-
da de S. Exª. Ocor re que te mos o ma i or res pe i to pelo
nos so Lí der.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Eu tam bém te nho, Se na dor.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Mas
nós, do PFL, so mos in di vi du al men te li vres e in de pen-
den tes. Não re ce bo nada de Go ver no, te nho o ma i or

res pe i to e ad mi ra ção pelo Pre si den te, mas não com -
pre en do essa do çu ra de V. Exª em de fen der essa co i-
sa acre da CPMF. Esta mos di an te de uma re a li da de.
Va mos dis cu ti-la. Era pro vi só ria, é per ma nen te; não
era im pos to, é im pos to. Pas sou um ano na Câ ma ra
dos De pu ta dos; nin guém lá se mo vi men tou, para,
quan do che gar aqui, como se o Se na do fos se o lixo
da Câ ma ra, vo tar a ma té ria às pres sas. Não. Não va -
mos cri ar ne nhu ma di fi cul da de. O Re gi men to será
obe de ci do li te ral men te. Não va mos to mar ne nhu ma
me di da para re tar dar. E con fes so a V. Exª que, res pe i-
tan do a sua in te li gên cia e o bri lho de seu ca rá ter, dis -
pen so in te i ra men te as re co men da ções que por ven tu-
ra V. Exª pos sa fa zer a ho mens li vres e in de pen den-
tes, que são os meus com pa nhe i ros de Par ti do.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. V. Exª
dis se que eu de i xas se para agra de cer no fi nal, e é o
que vou fa zer, por que V. Exª me dá opor tu ni da de de
lhe di zer que ou V. Exª não pres tou aten ção ao que eu
dis se até ago ra ou, por al gu ma ra zão, não com pre en-
deu. Infe liz men te, não vou con ce der ou tro apar te a V.
Exª por que o meu tem po está es go ta do. Fiz um ape lo
ao PFL e não de se jo con clu ir com re co men da ções.
Aca bei de di zer que não me sin to em con di ções de fa -
zer isso; pelo con trá rio, pre ten do en cer rar di zen do
que en ca ro com gran de con fi an ça o que o PFL vai fa -
zer, por que não acre di to que um Par ti do que tem lí de-
res como V. Exª, um Par ti do que tem lu mi na res nes ta
Casa, como o Se na dor Ber nar do Ca bral, um Par ti do
li de ra do por al guém como o Se na dor José Agri pi no,
que é meu ad ver sá rio po lí ti co, mas é meu ami go e
uma pes soa por quem te nho enor me res pe i to, não
acre di to que esse Par ti do as su ma ou que i ra as su mir
a res pon sa bi li da de por algo que, na ver da de, se cho -
ca com tudo quan to esse Par ti do fez até ago ra em re -
la ção, ri go ro sa men te, a esse as sun to. O PFL foi nos -
so par ce i ro, nos so, do PSDB, na cri a ção da CPMF. Foi 
nos so par ce i ro na pror ro ga ção da CPMF. Foi nos so
par ce i ro na ele va ção da alí quo ta da CPMF. E te nho
cer te za de que será nos so par ce i ro na so lu ção dos
im pas ses que pos sam es tar sen do cri a dos, exa ta-
men te por que acre di to na res pon sa bi li da de, no pa tri-
o tis mo, na se ri e da de das pes so as que in te gram a
Ban ca da do PFL. Essa era a con clu são a que ia che -
gar. Não ia fa zer ne nhum tipo de ad mo es ta ção, por -
que não me sin to em con di ções. E lon ge de mim a in -
ten ção de fazê-lo! Ago ra, o fato con cre to, Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, é o que me trou xe a esta tri bu na: o
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Go ver no aca ba de de ci dir pelo con ge la men to de 5,4
bi lhões do Orça men to; aca ba de anun ci ar que, na
hora em que pa rar a co bran ça da CPMF, au men ta rá o
IOF, de for ma a as se gu rar uma re ce i ta de 1,1 bi lhão.
O Go ver no aca ba de anun ci ar, por tan to, que to ma rá
es sas me di das. Por isso, sen ti-me no de ver de co mu-
ni car a esta Casa que está nas nos sas mãos, Srs. Se -
na do res, as se gu rar os re cur sos que im pe çam esse
con ge la men to, ou seja, a en tra da em vi gor ime di a ta
da CPMF, para que não se sa cri fi que o pro gra ma a
que se re fe riu V. Exª mu i to bem, o qual é fru to de ini ci-
a ti va do pró prio Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
que pro pôs a cri a ção do Fun do da Po bre za, do qual
es tão sen do sub tra í dos R$1bi lhão com esse con ge la-
men to. Era isso, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. Qu e ro
di zer-lhe, com o ca ri nho, o res pe i to, a es ti ma e a ami -
za de que te nho por V. Exª, que não es ta va pre ten den-
do pas sar ca rões ou dar ori en ta ção ao PFL ou a
quem quer que seja, nem subi a esta tri bu na para ou -
vir ca rões ou ad mo es ta ções de quem quer que seja.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa zer uma co mu ni-
ca ção em nome da Li de ran ça do PPS.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, tam bém peço a pa la vra para fa zer
uma co mu ni ca ção em nome da Li de ran ça do Blo co
da Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Fre i re,
por cin co mi nu tos.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, eu ti nha, pela ma nhã, ima gi na-
do te cer al gu mas con si de ra ções – no fi nal, elo gi o sas
– so bre as re cen tes de ci sões do Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so no to can te aos di re i tos hu ma-
nos. Re fi ro-me às quo tas, ao pro ble ma do tra ta men to
dos ho mos se xu a is no País, a toda uma sé rie de me di-
das que cor res pon dem a um pen sa men to avan ça do e 
de es quer da no mun do e que, evi den te men te, aqui
es ta vam ten do a sua con cre ti za ção, par ti cu lar men te
a ques tão do res ga te da nos sa dí vi da so ci al para com
os ne gros.

No en tan to, em vez de te cer elo gi os, ve nho aqui
mu i to pre o cu pa do com os ru mos que es tão sen do to -
ma dos pelo Go ver no, par ti cu lar men te pela sua equi -
pe eco nô mi ca. Tra ta-se da idéia do pen sa men to úni -

co, da di ta du ra do mer ca do, des se fe ti che. Eu não me
pre o cu pa va com isso, quan do eram con sul to res sem
nome, sem cri té ri os – não sa bía mos do seu ca rá ter
ou per so na li da de, por que eram anô ni mos –, de ban -
cos in ter na ci o na is, que mu i to mais pa re ci am agen tes
da es pe cu la ção do que algo que se pu des se le var a
res pe i to.

Mas ago ra, não! Hoje, são agen tes pú bli cos bra -
si le i ros, ho mens que exer cem au to ri da de pú bli ca, que 
se trans for mam em por ta-vo zes, vo ca li zam esse fe ti-
che, esse hu mor do mer ca do, num ter ro ris mo inad-
mis sí vel, por que, se fos se ver da de o que di zem, não
pre ci sa ria ha ver ele i ção. O mer ca do in di ca, o mer ca-
do faz, o mer ca do de ter mi na. É a di ta du ra do mer ca-
do, vo lá til, que tem hu mor, que se pre o cu pa com o
que pen sam os can di da tos de Opo si ção no Bra sil.

Para que ha ver can di da to de Opo si ção? Para que
ha ver de mo cra cia? Cabe ao mer ca do de ci dir o que fa -
zer, para não aten tar mos con tra os seus hu mo res.

Re al men te, ca u sa-me es pé cie ver o Mi nis tro
Pe dro Ma lan pres tar-se a esse pa pel, por que, in de-
pen den te men te das dis cor dân ci as que pos sa mos
ter, S. Exª man ti nha-se numa po si ção que po día-
mos res pe i tar.

Ago ra, co me ça a fi car di fí cil. Vir di zer que não se 
pode re ne go ci ar a dí vi da in ter na, S. Exª, que re ce beu,
in clu si ve, apla u sos nos sos, quan do re ne go ci ou a dí vi-
da ex ter na bra si le i ra, pac tu ou ou tros pra zos, ou tros
ju ros? S. Exª, que re ne go ci ou em nome do Bra sil, so -
be ra no, su bor di na-se à im pos si bi li da de de re ne go ci a-
ção da dí vi da in ter na? Que au to ri da de pú bli ca é
essa? Está vo ca li zan do o que in te res sa ao mer ca do
ou, en tão, sen do pro pa gan dis ta. Se ria le gí ti mo que o
fos se, mas não uti li zan do a au to ri da de pú bli ca que
lhe foi con fe ri da pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Se ria
le gí ti mo de fen der os seus can di da tos ou o sis te ma.

O que está fa zen do, evi den te men te, não é aten -
tar con tra o Bra sil, mas con tra a de mo cra cia. Por que
di zer que tem de ha ver um rumo e que aque le que dis -
ser ou tro rumo es ta rá co me ten do uma gra ve he re sia?
Pra ti ca a he re sia an ti de mo crá ti ca quem não quer ad -
mi tir que no vos ru mos se que rem dar ao Bra sil! E
quem vai de ci dir é o povo bra si le i ro, não vai ser bu ro-
cra ta al gum, mes mo que seja Mi nis tro.

Não adi an ta vir dis cu tir que não pode ha ver ou -
tra po lí ti ca eco nô mi ca, que não a po lí ti ca dele, a do
Sr. Armí nio Fra ga, de me tas in fla ci o ná ri as. Po de mos
ter ou tra, mes mo com ba ten do a in fla ção, mes mo ten -
do res pon sa bi li da de fis cal numa po lí ti ca di fe ren te da
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ado ta da por ele. E por que não? Quer ti rar esse di re i to
em nome de quê? Dos con sul to res dos ban cos in ter-
na ci o na is? Dos in te res ses es cu sos, da pro mis cu i da-
de exis ten te en tre o pri va do e o pú bli co des te Bra sil,
de mons tra da, in clu si ve, por de cla ra ções como essa? 

Qu e ro aqui di zer que a Opo si ção bra si le i ra –
falo, tal vez, em nome dos ou tros Parti dos de Opo si-
ção – não ad mi te esse tipo de co lo ca ção. Não es tou
fa lan do dos con sul to res, dos ban cos in ter na ci o na is,
que po dem di zer o que bem en ten de rem. O que es tou
que ren do di zer é que a au to ri da de pú bli ca bra si le i ra
não pode con fun dir-se com es ses in te res ses pri va-
dos, tem que exer cer o po der pú bli co que foi con fe ri do
pelo povo bra si le i ro. Não pode su bor di nar-se, ser por-
ta-voz ou vo ca li zar es ses in te res ses da es pe cu la ção.
Isso tem que ter um pa ra de i ro.

Peço ao Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so,
como Pre si den te da Re pú bli ca, que faça ca lar essa ir -
res pon sa bi li da de.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra, pela Li de ran ça, ao Se na dor
José Agri pi no. S. Exª dis põe de cin co mi nu tos para o
seu pro nun ci a men to.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ao en trar no ple ná rio, hoje à tar de, vi
que se en con tra va na tri bu na o Se na dor Ge ral do
Melo, do PSDB do Rio Gran de do Nor te, Lí der nes ta
Casa do PSDB.

Não es ta va acom pa nhan do seu dis cur so e, ao
sen tar para con ver sar com Co le gas, per ce bi que S.
Exª se di ri gia a mim, co bran do-me po si ção, em nome
do meu Par ti do, em re la ção à CPMF. De pron to, pedi
um apar te a S. Exª e res pon di, apre sen tan do-a.

O Se na dor Ge ral do Melo re to mou a pa la vra e,
em tom cu ri o so, con ti nu ou a res pon sa bi li za ção in di vi-
du al a mim da ques tão da CPMF, o que pro vo cou, cre -
io eu, o apar te do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, que, de 
for ma cor re ta, re a pre sen tou os fa tos.

Enquan to o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra fa zia
seu apar te ao Se na dor Ge ral do Melo, apro xi mou-se
de nós o Se na dor Ro me ro Jucá, vice-Lí der do Go ver-
no no Se na do, que apres sou-se em che gar até a mim
e di zer: “Enten do que esta não é a po si ção do Go ver-
no; en ten do que esta é uma ques tão de di ver gên cia
lo cal” – como que se re fe rin do ao Rio Gran de do Nor -

te; “en ten do que esta é uma dis pu ta de po si ção pes -
so al, es ta du al, e não uma po si ção do Go ver no”.

Como S. Exª fa lou o que es tou aca ban do de re -
pro du zir na pre sen ça dos Se na do res Ber nar do Ca-
bral, Anto nio Car los Jú ni or, Mo za ril do Ca val can ti e do
De pu ta do Ino cên cio de Oli ve i ra, re pro du zo as pa la-
vras de S. Exª para di zer o se guin te: se o in tu i to do Se -
na dor Ge ral do Melo foi o de co la bo rar para a apro va-
ção da CPMF com o dis cur so que pro fe riu, pen so que
S. Exª não agra dou a nin guém, nem co la bo rou no
sen ti do que pos sa ter pre ten di do.

Qu e ro di zer, no en tan to, ao Se na dor Ge ral do
Melo que se iras se ma ni fes ta ram no seio da mi nha
Ban ca da, ma ni fes ta ções de so li da ri e da de re ce bi à
mi nha pes soa. Na re u nião da Ban ca da que fa re mos
após a Ordem do Dia, pes so al men te cu i da rei de ze -
rar, por que de se jo que a Ban ca da do PFL, pela mi nha
opi nião, seja mo vi da por um úni co in te res se: o na ci o-
nal. Se que re las in di vi du a is e es ta du a is fo ram co lo ca-
das des ta tri bu na, não per mi ti rei que elas con ta mi-
nem a apre ci a ção de um fato que o PFL con du zi rá
com res pon sa bi li da de, en xer gan do ex clu si va men te o
in te res se na ci o nal.

Qu e ro co lo car es ses fa tos, re pe lin do à al tu ra
qual quer in si nu a ção de que o PFL es ta ria mo vi do por
esse ou aque le in te res se, que não seja o na ci o nal. Te -
nho cer te za ab so lu ta de que o Re la tor Ber nar do Ca -
bral, um ho mem de res pon sa bi li da de, com quem va -
mos con ver sar, sa be rá con du zir-se no rumo da pre-
ser va ção do in te res se na ci o nal.

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

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der e por ter
sido ci ta do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Para uma ex pli ca ção pes so al, con ce do a pa la-
vra a V. Exª.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro di zer
que es tou mu i to co mo vi do, por que é a pri me i ra vez
que me re ço um dis cur so es pe ci al no Se na do Fe de ral
di ri gi do à mi nha pes soa.

Em se gun do lu gar, eu gos ta ria de di zer ao Se -
na dor José Agri pi no que em mo men to al gum fui à tri -
bu na pen san do em pro ble ma es ta du al. O Rio Gran de
do Nor te não foi ob je to nem tema do meu dis cur so.
Fui à tri bu na co mu ni car me di das que o Go ver no Fe -
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de ral aca ba de to mar, anun ci a das pelo Mi nis tro da
Fa zen da e do Pla ne ja men to, e fa zer um ape lo a V.
Exª, como Lí der do PFL, para que con du za a sua
Ban ca da, com a ha bi li da de e a com pe tên cia que lhes
são ca rac te rís ti cas, no sen ti do de evi tar no vos re tar-
da men tos na CPMF.

Foi tudo o que foi dito. O res tan te foi res pos ta a
uma pro vo ca ção que V. Exª mes mo fez, quan do veio
di zer-me que o PFL sa be ria cum prir o seu de ver, co i sa
que to dos nós sa be mos e que eu aca ba ra de di zer. Do
mes mo modo que dis se ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra
que não ti nha a in ten ção de che gar a uma con clu são
que fos se a de di zer ao PFL o que de ve ria fa zer, e V.
Exª ima gi nou que fos se essa a mi nha in ten ção.

Na re a li da de, eu pre ten dia, em por tu guês cla ro
– não fa lei es pe ran to, la tim, chi nês ou ja po nês –, di zer
que fo ram to ma das me di das e que es tas já es ta vam
con su ma das e iri am com pen sar a CPMF. Cabe a nós,
como Se na do res, já que o as sun to está sen do dis cu ti-
do no Se na do, en con trar for mas de, an te ci pan do a
tra mi ta ção da CPMF, re du zir o ta ma nho da con ten ção
que o Go ver no está sen do obri ga do a fa zer.

Ale gra-me o co nhe ci men to que V. Exª me dá de
que vai, na re u nião da sua Ban ca da, tra tar de pro du zir
um re sul ta do que seja vol ta do para o in te res se do
País, por que, afi nal, nada mais do que isto está sen do
pe di do. É so men te isso. Te nho ab so lu ta cer te za de
que esse é o pri me i ro re sul ta do do dis cur so que V.Exª
dis se ter tido efe i to con tra pro du cen te

Fui in for ma do de que es tão a ca mi nho, den tro
do PFL, res pon sa vel men te, aná li ses e apre ci a ções
que ten dem a con du zir a que, res pe i ta da a cons ciên-
cia ju rí di ca do Se na dor Ber nar do Ca bral – S. Exª tem
todo o di re i to a isso, e não se ria ago ra di fe ren te a sua
con du ta nem a sua po si ção –, res pe i ta da a sua li ber-
da de, como Se na dor, como in te lec tu al, como ju ris ta,
pro fi ra o pa re cer que jul gar que deve, res pe i ta dos os
di re i tos de to dos de nós nos de bru çar mos res pon sa-
vel men te so bre isto.

Ao con clu ir as mi nhas pa la vras, que ro apro ve i-
tar a oca sião para re i te rar que o PFL teve uma re la ção
com este Go ver no, com o meu Par ti do, ao lon go de
sete anos que me obri ga, ain da que eu não qui ses se
– e eu que ro, faço isso es pon ta ne a men te – a re co-
nhe cer que o PFL deu uma enor me con tri bu i ção para
tor nar pos sí ve is mu i tos dos avan ços que fo ram con -
se gui dos nes ses sete anos. Isso não sig ni fi ca que o
PFL não pos sa, ago ra, con ti nu ar em re la ção à CPMF
na mes ma pos tu ra que teve até o mo men to em ou tras

opor tu ni da des. E te nho cer te za que com um Re la tor
da en ver ga du ra do Se na dor Ber nar do Ca bral e um Lí -
der como V. Exª o PFL en con tra rá a me lhor for ma de
re sol ver este pro ble ma.

O que fiz foi um ape lo. O ape lo pa re ce ter ofen di-
do V. Exª, mas foi um ape lo; e tão con ven ci do eu es ta-
va de que de ve ria fazê-lo que en cer ro as mi nhas pa la-
vras re no van do o ape lo que fiz.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor Mo re i-
ra Men des, in da go ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Fran ce li no Pe re i ra, que está ins cri to em se gun do
lu gar, se de se ja fa lar para uma co mu ni ca ção ina diá-
vel, de po is do Se na dor Mo re i ra Men des. (Pa u sa.)

(O Sr. Fran ce li no Pe re i ra faz uma in ter ven ção
lon ge do mi cro fo ne.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Faço essa in da ga ção por que a Se na do ra He lo í-
sa He le na es ta va pre ten den do fa lar e já há três ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men-
des, por cin co mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na úl ti ma
quin ta-fe i ra, ocu pei a tri bu na des ta Casa para fa zer
obs tru ção pes so al con tra o an da men to dos tra ba lhos
des ta Casa e tudo que fos se de in te res se do Go ver no
en quan to não fos se vo ta da a Me di da Pro vi só ria nº
2.166, que tra ta da re for mu la ção do Có di go Flo res tal
e que tan tos pro ble mas tem ca u sa do ao meu Esta do.

Aca bo de sair de uma re u nião de Lí de res para
dis cu tir a pa u ta das me di das pro vi só ri as que não fo -
ram dis cu ti das e vo ta das até o ad ven to da mo di fi ca-
ção, que ocor reu na nos sa Car ta Cons ti tu ci o nal. Tive
o des pra zer de ou vir da ma i o ria dos Lí de res, in clu si ve
dos Lí de res da Opo si ção, do PSB, do PT, do PDT, do
Go ver no – PSDB –, que não há con sen so para vo tar a 
re fe ri da Me di da Pro vi só ria. Por tan to, mais uma vez,
ela fi ca rá de lado, sob o pre tex to de que deve ain da
ser dis cu ti da. Esta mos dis cu tin do essa Me di da Pro vi-
só ria há qua se seis anos, fal tam ape nas 30 ou 40 dias 
para que ela com ple te seis anos de dis cus são.
Enquan to isso, o meu Esta do pena e paga um pre ço
que não deve pa gar, por que é um Esta do da Fe de ra-
ção e por isso me re ce res pe i to. Qu e ro di zer que por
isso vou con ti nu ar com esse meu tra ba lho de obs tru-
ção no que me for per mi ti do, de acor do com o Re gi-
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men to Inter no. Nes te mo men to, que ro di zer pu bli ca-
men te que en quan to essa ques tão não for vo ta da, in -
clu si ve a ques tão da CPMF, vou vo tar con tra. É a úni -
ca for ma que en con tro de cha mar a aten ção dos de -
ma is Par la men ta res do Se na do Fe de ral, bem como
dos Par la men ta res da Câ ma ra dos De pu ta dos e de
to dos os que com põem o Con gres so Na ci o nal, ten do
em vis ta a ur gên cia des sa me di da, que pode ser mu i-
to bo ni ta para com por dis cur so fora do Bra sil, so bre tu-
do por que traz essa ques tão do meio am bi en te. Na
ver da de, tal me di da está ma tan do o povo do meu
Esta do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, e por
isso vou con ti nu ar nes sa obs tru ção.

Na úl ti ma se ma na, no sá ba do, hou ve uma re u-
nião que pro du ziu um ma ni fes to em de fe sa de Ron -
dô nia, subs cri to por di ver sas en ti da des de todo o
Esta do de Ron dô nia, en tre as qua is a Fe de ra ção do 
Co mér cio, a Fe de ra ção das Indús tri as, a Fe de ra ção
da Agri cul tu ra, sin di ca tos, as so ci a ções co mer ci a is,
sin di ca to dos em pre ga dos e sin di ca to dos em pre-
ga do res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dado o
meu tem po já es tar se es go tan do, não te rei tem po de
ler o ma ni fes to, as sim, so li ci to a sua trans cri ção. O do -
cu men to é um ma ni fes to con tra al guns ar ti gos des sa
me di da pro vi só ria, que não po dem con ti nu ar como
es tão, sob pena, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, de in vi a bi li zar com ple ta men te o de sen vol vi men to
do Esta do de Ron dô nia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOREIRA MENDES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no)

MANIFESTO EM DEFESA DE RONDÔNIA

Nós da so ci e da de ci vil or ga ni za da de Ron dô nia,
em nome das en ti da des aba i xo re pre sen ta das, tra ze-
mos a pú bli co nos so re pú dio ao des ca so como vem
sen do tra ta da pelo Go ver no Fe de ral a vo ta ção da Me -
di da Pro vi só ria 2.166, cujo pro ces so já se ar ras ta por
qua se seis anos.

Essa MP, ao des con si de rar a Lei de Zo ne a men-
to So cio-eco nô mi co e Eco ló gi ca de Ron dô nia, in vi a bi-
li za a eco no mia do es ta do nos se guin tes as pec tos:

•     A apli ca ção de re cur sos des ti na dos ao se -
tor pro du ti vo;

• Impe de no vos in ves ti men tos;
• Au men ta o ní vel de de sem pre go;

• Au men ta o êxo do ru ral e ur ba ni za ção;
• Re duz a ar re ca da ção de im pos tos;
• Des va lo ri za as pro pri e da des ur ba nas e ru ra is

e,
• Di mi nui a área pro du ti va;
• Di mi nui o pro du to in ter no bru to re du zin do a

ren da e a qua li da de de vida da po pu la ção.

Des res pe i ta, por ou tro lado a au to no mia do
Esta do, ra zão pela qual so li ci ta mos do Go ver no do
Esta do e das ban ca das es ta du al e fe de ral que, jun-
ta men te co nos co unam-se para exi gir do Go ver no
Fe de ral uma so lu ção ime di a ta que ga ran ta os di re i-
tos do povo ron do ni en se.

A so ci e da de ron do ni en se quer seu pro gres so
sem des tru i ção da na tu re za, tan to ou mais que
qual quer ou tro seg men to da so ci e da de bra si le i ra,
mas não pode ser con de na da à po bre za e a es tag-
na ção.

Di an te do ex pos to, caso não se ja mos aten di dos
em nos so ple i to, con cla ma mos a so ci e da de para se
mo bi li zar em de fe sa dos seus le gí ti mos di re i tos, como 
úni ca for ma de ga ran tir a so bre vi vên cia das ge ra ções
atu a is e fu tu ras.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra, por ces são do Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, à Se na do ra He lo í sa He le na.

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 08023

    303MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou co
pre si dia a Co mis são de Re vi ta li za ção do rio São
Fran cis co e não pude es tar pre sen te no mo men to em
que per so na li da des da base go ver nis ta dis se ram que
apre sen ta ri am re que ri men to à Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le, so li ci tan do a vin da do De pu ta do
Alo i zio Mer ca dan te. É cla ro que, de pron to, nos sos
com pa nhe i ros, os Se na do res Tião Vi a na e Ro ber to
Sa tur ni no, se dis pu se ram a fa zer um pro nun ci a men to
co lo can do as co i sas em seus de vi dos lu ga res.

Há uma fra se an ti ga de Wil li am Sha kes pe a re,
que diz: “Que pre ten des fa zer, ve lho rei? Jul gas que o
de ver terá medo de fa lar quan do o po der se cur va à
adu la ção?” No caso es pe cí fi co da Opo si ção o de ver,
que não se cur va à adu la ção nem à ba ju la ção, irá
cum prir sua obri ga ção cons ti tu ci o nal. Por tan to, devo
di zer aos que es tão an si o sos para ter aqui o fu tu ro
Se na dor por São Pa u lo, o De pu ta do Alo i zio Mer ca-
dan te, que S. Exª já me li gou di zen do que vem. Terá o
ma i or pra zer em com pa re cer à Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le no sen ti do de pres tar os es cla re ci-
men tos que a base go ver nis ta gos ta ria de ob ter. Mas
é bom que se re gis tre mais uma vez que o fato não
tem nada a ver com o PT, com o fu tu ro Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, nada que se re la ci o ne a pas sa por te
para fur tar, nada que se re la ci o ne a um con lu io mon -
ta do para vi a bi li zar trá fi co de in fluên cia, in ter me di a-
ção de in te res se pri va do, ex plo ra ção de pres tí gio, en -
fim, o que no Có di go Pe nal leva à ca de ia, pois co lo car
a mão em di nhe i ro pú bli co, pelo me nos na lei, leva à
ca de ia.

É im por tan te que se diga que não te mos nada a
ver por que não sa í mos por aí con ce den do pas sa por-
te para rou bar. Mas o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te,
como é pes soa co ra jo sa e não tem nada a es con der,
já se pre dis pôs a com pa re cer na Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le.

E já que so li ci ta mos o de po i men to do fu tu ro Se -
na dor, se ria ló gi co e de bom-sen so so li ci tar tam bém
que o atu al Se na dor José Ser ra fos se à tri bu na pres -
tar es cla re ci men tos à Casa e à so ci e da de. O De pu ta-
do vem com todo o pra zer. Mas gos ta ria de ver o Se -
na dor José Ser ra – que ain da não re gis trou pre sen ça,
mas com cer te za re gis tra rá da qui a pou co para não
ter o des con to de R$500,00 – ocu par a tri bu na do Se -
na do Fe de ral, fato de ex tre ma im por tân cia, pois é
acu sa do de atos con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca.

Com re la ção àque les que se pre o cu pam, não
há pro ble ma, as si na re mos e apro va re mos qual quer
re que ri men to para que o De pu ta do Alo i zio Mer ca dan-
te com pa re ça à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa He -
le na, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-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 Ra-
mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como úl -
ti mo ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Chi co Sar to ri. Logo após, pas sa re mos à Ordem do
Dia.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes -
te fi nal de se ma na tive a opor tu ni da de de vi si tar a ci -
da de de Por to Ve lho, ca pi tal do Esta do de Ron dô nia,
e pude sen tir a in sa tis fa ção dos uni ver si tá ri os das ins -
ti tu i ções de en si no su pe ri or que pos su em seus cam -
pos uni ver si tá ri os na BR-364. Obser vei uma ver da de-
i ra re vol ta dos es tu dan tes em re la ção à fal ta de pro vi-
dên ci as por par te do DNIT para so lu ci o nar pro ble mas
de cor ren tes da má con ser va ção, si na li za ção e ilu mi-
na ção da re fe ri da BR nos tre chos cor res pon den tes
ao km 12, en tre a Faro (sen ti do Cu i a bá) e a Unir (sen -
ti do Rio Bran co).

Os es tu dan tes uni ver si tá ri os es tão tra fe gan do
nes sa ro do via com imen sas di fi cul da des, haja vis ta a
quan ti da de de bu ra cos exis ten tes nas pro xi mi da des
da que las es co las de en si no su pe ri or, prin ci pal men te
du ran te o pe río do no tur no.

To mei co nhe ci men to de inú me ros con fron tos
dos pró pri os es tu dan tes, que, no ta da men te, em vir tu-
de da fal ta de pro vi dên ci as por par te das au to ri da des
com pe ten tes, blo que a ram par te da BR e, por con se-
guin te, de fla ga ram con fron to com a Po lí cia Ro do viá-
ria Fe de ral.

Sr. Pre si den te, faço aqui um ape lo às au to ri da-
des com pe ten tes do Mi nis té rio dos Trans por tes para
que, no me nor es pa ço de tem po pos sí vel, to mem pro -
vi dên ci as ne ces sá ri as para a so lu ção des se gra ve
pro ble ma que tem ce i fa do inú me ras vi das hu ma nas.

Eu pre sen ci ei o lo cal onde, sá ba do à no i te, em
fren te à fa cul da de, um dos es tu dan tes foi atro pe la do
por uma car re ta e mor reu.
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Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Of. Nº 050/02-LPSDB

Bra sí lia, 14 de Maio de 2002-05-15

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 subs ti-
tu i ção do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha pelo Se na dor
Be ní cio Sam pa io, como ti tu lar e o Se na dor Luiz Pon -
tes pelo Se na dor Re gi nal do Du ar te, como su plen te,
na com po si ção do Blo co PSDB/PPS no Con se lho de
Éti ca e De co ro Par la men tar.

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 Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo-
ta ção as in di ca ções.

As Sr.ªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va das.
Os Srs. Se na do res Be ní cio Sam pa io e Re gi nal-

do Du ar te com ple men ta rão o man da to dos Se na do-
res que S. Exªs subs ti tu em.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 249, DE 2002 

Re quer a tra mi ta ção con jun ta dos
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 47/2002 e
124/2000, por dis po rem so bre ma té ria
cor re la ta.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet,

Com fun da men to no dis pos to no Art. 258, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a
Vos sa Exce lên cia a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 47, de 2002, que “Insti tui o Está gio
Re tri bu ti vo Obri ga tó rio e dá ou tras pro vi dên ci as”, e
do Pro je to de Lei do Se na do no 124, de 2002 que
“Insti tui es tá gio obri ga tó rio re mu ne ra do como con di-
ção para a con ces são do di plo ma de mé di co e o exer -

cí cio pro fis si o nal da Me di ci na”, por dis po rem so bre
ma té ria cor re la ta.

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo do PLS nº 47, de 2002, é con di ci o nar
o re ce bi men to do di plo ma de cur so su pe ri or, con clu í-
do nas ins ti tu i ções pú bli cas fe de ra is, à ob ten ção de
cer ti fi ca do de cum pri men to do que de no mi na Está gio
Re tri bu ti vo Obri ga tó rio.

Nor mas adi ci o na is tais como lo ca is de pres ta-
ção do es tá gio, ór gão ex pe di dor do cer ti fi ca do de
con clu são, aju da de cus to, en tre ou tras, são es ta be le-
ci das na pro po si ção, como for ma de re gu la men tar o
de sem pe nho do re fe ri do es tá gio.

So bre o Pro je to em ques tão, cabe fa zer as se -
guin tes con si de ra ções:

1. A idéia já cons ti tui ob je to de vá ri-
as ini ci a ti vas de par la men ta res e, in clu si-
ve, do Po der Exe cu ti vo. Na Câ ma ra dos
De pu ta dos, tra mi tam a Pro pos ta de
Emen da a Cons ti tu i ção nº 369, de 1996,
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
além da PEC nº 185, de 1999 e al guns
Pro je tos de Lei. No Se na do, en con-
tram-se, na CCJ, a PEC nº 59, de 1999 e
o PLS nº 124, de 2000.

2. Pro po si ções des sa na tu re za têm
sido apon ta das como in cons ti tu ci o na is,
as sim sen do, jul ga mos con ve ni en te a tra -
mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do
Se na do nº 47, de 2002, e do PLS nº 124,
de 2000.

Sala das Ses sões, 14 maio de 2002. – Pe dro
Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to lido será pu bli ca do e pos te ri or men te in clu í do
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II,
alí nea “c”, Item 8 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem
nº 149, de 2002 (nº 361/2002, na ori gem), de 9 do cor -
ren te, so li ci tan do, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, seja au to ri za da a ele va ção, no
va lor de dois bi lhões, no ven ta e sete mi lhões, du zen-
tos e vin te e três mil e no ve cen tos e cin qüen ta e um
ie nes ja po ne ses, da ope ra ção de cré di to ex ter no ce -
le bra da en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil–Mi nis-
té rio da Edu ca ção e o Ja pan Bank for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on (JBIC), na mo da li da de bu yer’s cre dit,
des ti na dos ao fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta e cin co
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por cen to) do va lor dos equi pa men tos for ne ci dos pela 
Ma ru be ni Cor po ra ti on e pela Niss ho Iwai Cor po ra-
ti on, no âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni za ção e Con -
so li da ção da Infra-Estru tu ra Aca dê mi ca das Insti tu i-
ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or e Hos pi ta is Uni ver-
si tá ri os.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 31, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu i ção nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 31, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, no va lor glo bal de
R$209.600.000,00 (du zen tos e nove mi-
lhões e se is cen tos mil re a is), em fa vor da
Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os
de Mi nas e Ener gia, do Espor te e Tu ris mo e
da Inte gra ção Na ci o nal, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
Fre i re Jú ni or, em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men to Pú bli co e Fis-
ca li za ção, con clu in do pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria e da Emen da nº 1 e, par -
ci al men te, pela Emen da nº 2, na for ma do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 12 de 2002,
que apre sen ta.

(Re la tor Re vi sor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:
du ran te o pra zo de seis dias após a pu bli ca ção da
Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, fo ram
apre sen ta das as Emen das nºs 1 e 2 pe ran te a Co-
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos
De pu ta dos no dia 4 de mar ço do cor ren te ano, ten do
sido apre ci a da no dia 19 de abril úl ti mo na que la Casa, 
que con clu iu pela apro va ção do pro je to de lei de con -
ver são.

O pra zo de 45 dias para apre sen ta ção da ma té-
ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo
dia 3 de abril e o pra zo de 60 dias de vi gên cia no úl ti-
mo dia 18 de abril pas sa do, ten do sido pror ro ga do por 
ato, do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, da ta do
de 18 de abril úl ti mo.

A me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9 de maio, pas san-
do a so bres tar to das as de ma is de li be ra ções le gis la ti-
vas nes ta Casa até que se ul ti me a sua vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. Antes, po rém, de sig no o no -
bre Se na dor Ju vên cio da Fon se ca Re la tor/Re vi sor da 
ma té ria.

Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria,
das emen das e do pro je to de lei de con ver são, 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 de Lei de Con ver são,
apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, em tur no úni -
co.(Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são nº 12,
de 2002; fi cam pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e as
Emen das nºs 1 e 2.

A ma té ria vai à san ção.

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

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 12, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio, no va lor glo bal de
R$209.600.000,00, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca e dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia, do Espor -
te e Tu ris mo e da Inte gra ção Na ci o nal, para os fins
que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, no

va lor glo bal de R$209.600.000,00 (du zen tos e nove 
mi lhões a se is cen tos mil re a is, em fa vor da Pre si-
dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os de Mi nas e
Ener gia, do Espor te e Tu ris mo e da Inte gra ção Na -
ci o nal, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta Lei.

08026 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002306    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 08027

    307MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



08028 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002308    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 08029

    309MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



08030 Qu ar ta-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002310    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  15 08031

    311MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 32, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção

dada pela Emen da Cons ti tu i ção nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 32, de 2002, que pror ro ga a
au to ri za ção de que tra ta a Lei nº 10.309, de
22 de no vem bro de 2001, que dis põe so bre
a as sun ção pela União de res pon sa bi li da-
des ci vis pe ran te ter ce i ros no caso de aten -
ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra con tra
ae ro na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, pro fe ri do em Ple ná-
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De -
pu ta do Ro ber to Ba les tra, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta.

(Re la tor Re vi sor: a ser de sig na do).

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos: a
Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre si dên cia
no dia 21 de fe ve re i ro do cor ren te ano e não che gou
a se ins ta lar.

Du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca ção
da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, não
fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis são
Mis ta.

A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos
De pu ta dos no dia 04 de mar ço do cor ren te ano, ten do
sido apro va da por aque la Casa no dia 17 de abril pas -
sa do. O pra zo de 45 dias para tra mi ta ção da ma té ria
no Con gres so Na ci o nal es go tou-se des de o úl ti mo
dia 04 de abril e o pra zo de 60 dias de vi gên cia, no dia
19 de abril pas sa do, ten do sido pror ro ga do por ato do
Pre si den te da Câ ma ra, de 19 de abril do cor ren te.

A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da por esta Casa
no úl ti mo dia 09 de maio, pas san do a so bres tar to das
as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até
que se ul ti me a vo ta ção.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Em dis cus são a Me di da Pro vi só ria, 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 a Me di da Pro vi só ria, apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e Srs. Se na do res que apro vam a Me di da
Pro vi só ria que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 32, DE 2002

Pror ro ga a au to ri za ção de que tra ta
a Lei nº 10.309, de 22 de no vem bro de
2001, que dis põe so bre a as sun ção pela
União de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te
ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris-
tas ou atos de guer ra con tra ae ro na ves
de em pre sas aé re as bra si le i ras.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pror ro ga da por trin ta dias a au to ri za-

ção de que tra ta a Lei nº 10.309, de 22 de no vem bro
de 2001.

Art.2º O Po der Exe cu ti vo po de rá pror ro gar por 
mais cen to e cin qüen ta dias o pra zo de que tra ta o
art. 1º.

Art. 3º Fi cam man ti das as de ma is dis po si ções
de que tra ta a Lei nº 10.309, de 22 de no vem bro de
2001.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 34, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da Cons ti tu i ção nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 34 de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor dos Mi nis té ri os de
Mi nas e Ener gia e da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor glo bal de R$ 805.000.000,00 (oi to-
cen tos e cin to mi lhões de re a is), para os fins 
que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do Mil -
ton Mon ti, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men to Pú bli co e Fis ca li-
za ção, con clu in do pela apro va ção da Me di-
da Pro vi só ria e con trá rio à Emen da nº 1.

(Re la tor Re vi sor: Se na dor Gil ber to
Mes tri nho).
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Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, pres to
os se guin tes es cla re ci men tos: du ran te o pra zo de
seis dias após a pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no
Diá rio Ofi ci al da União, foi apre sen ta da a Emen da nº
1 pe ran te a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men to
Pú bli co e Fis ca li za ção.

A Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos
De pu ta dos no dia 7 de mar ço pas sa do, ten do sido apro -
va da na que la Casa no dia 17 de abril úl ti mo. O pra zo de
45 dias para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so Na ci-
o nal es go tou-se des de o dia 20 de abril pas sa do e o
pra zo de 60 dias de vi gên cia, no dia 5 úl ti mo, ten do sido
pror ro ga do por ato do Pre si den te da Mesa do Con gres-
so Na ci o nal, da ta do de 3 do cor ren te.

A Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9 do cor ren te, pas -
san do a so bres tar to das as de ma is de li be ra ções le-
gis la ti vas des ta Casa até que se ul ti me a vo ta ção.

De sig no o no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Re la tor Re vi sor da ma té ria.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Dis cus são, em con jun to, da Me di da Pro vi só ria e 
da Emen da, em tur no úni co.

Para dis cu tir, con ce do a pa la vra à Se na do ra He -
lo í sa He le na. Logo em se gui da, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ape nas re lem brar
que a Me di da Pro vi só ria que es ta mos vo tan do hoje
tem vín cu lo di re to com o re cen te de ba te que fi ze mos
na Casa so bre a su pos ta com pen sa ção de per das do
se tor elé tri co, em fun ção do ra ci o na men to.

Nun ca é de ma is lem brar que, no dia 21 de de -
zem bro de 2001, no Diá rio Ofi ci al da União, foi pu bli-
ca da a Me di da Pro vi só ria nº 14, que ver sa so bre o ra -
te io dos cus tos re la ti vos à aqui si ção de ener gia elé tri-
ca emer gen ci al; o re pas se aos con su mi do res dos va -
lo res re la ti vos à par ce la das des pe sas com com pra
de ener gia no âm bi to do MAE – Mer ca do Ata ca dis ta
de Ener gia, e a ex pan são da ofer ta de ener gia emer -
gen ci al – que de emer gen ci al não tem nada.

É bom enu me rar al gu mas lem bran ças im por-
tan tes. Lem bran ças são sem pre algo bom. Algu mas
são do lo ro sas, não é Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, em
nos sas vi das, mas ou tras são im por tan tes e de vem
ser re co bra das.

Em 1994, o en tão can di da to à Pre si dên cia da
Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do so, em sua pro -
pos ta de Go ver no para o pri me i ro man da to, aler ta va:

“Em se to res como ener gia e co mu ni ca ções, es -
ta mos pró xi mos do es tran gu la men to e o co lap so só
não ocor reu de vi do ao me nor rit mo de cres ci men to
eco nô mi co da úl ti ma dé ca da”.

Di zia ele que o se tor de ener gia es ta va pró xi mo
do es tran gu la men to e do co lap so em 1994. Por tan to,
o co nhe ci men to do es tran gu la men to do se tor de
ener gia não era so men te de co nhe ci men to pú bli co e
de im por tan tes per so na li da des do mun do da Ciên cia,
no nos so País, des de o iní cio da dé ca da de 90, como
tam bém era uma pro mes sa do en tão can di da to à Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

Em ja ne i ro de 1995, o Pre si den te ele i to, Fer nan-
do Hen ri que Car do so, anun cia a ado ção de um gran -
de pro gra ma de pri va ti za ção. A Ele tro brás co me çou a
ser de sa ti va da e suas sub si diá ri as pre pa ra das para a
ven da. Inves ti men tos em no vas hi dre lé tri cas são cor -
ta dos. As usi nas em fun ci o na men to au men tam a sua
pro du ção às cus tas de seus re ser va tó ri os. Esta va,
por tan to, ini ci a do o pro ces so que agra va ria ain da
mais a ine vi tá vel cri se no se tor de ener gia elé tri ca.

Como se pode ob ser var, nós, da Opo si ção, tí -
nha mos como evi den te o fato de que a Me di da Pro vi-
só ria nº 14, na for ma do Pro je to de Con ver são nº 3, de 
2002, era ina ce i tá vel. Por isso, vo ta mos con tra.

Impe dir, por meio de su pres são de de ter mi na-
dos ar ti gos, que no vos sa cri fí ci os vi es sem a ser trans -
fe ri dos pelo Go ver no Fe de ral aos mi lhões de con su-
mi do res que par ti ci pa ram do ra ci o na men to de ener -
gia, nos anos de 2001 e 2002, de ter mi na do pelo Go -
ver no Fe de ral, te ria sido um ca mi nho re gi men tal ca bí-
vel. Mas, mes mo as sim, nin guém quis ace i tar que a
gran de par ce la da po pu la ção que deu sua con tri bu i-
ção com o ra ci o na men to não fos se du pla men te pu ni-
da com a Me di da Pro vi só ria.

A su pres são do art. 2º pre ten deu evi tar que a
“par ce la das des pe sas com a com pra de ener gia no
âm bi to do MAE, re a li za das pe las con ces si o ná ri as,
per mis si o ná ri as e au to ri za das de ge ra ção e de dis tri-
bu i ção até de zem bro de 2002,(...) fos sem re pas sa das
aos con su mi do res aten di dos pelo Sis te ma Elé tri co.”

Ten ta mos mu i to vi a bi li zar isso. Enten de mos es -
tar por de ma is com pro va do que tal res pon sa bi li da de
não se apli ca e não cabe aos con su mi do res, vis to que 
a cul pa dis so não era nem de São Pe dro, com a pre -
ten sa fal ta de chu vas, mas, efe ti va men te, fal ta de in -
ves ti men tos. Ima gi ne res pon sa bi li zar o con su mi dor
de uma for ma ge ral em re la ção a isso.

É como eu ha via dito an te ri or men te. As usi nas
usa ram vo lu mes de águas para as tur bi nas fun ci o na-
rem aci ma da sua ca pa ci da de na tu ral de re po si ção e,
tam bém, que, quan do fo ram for ma li za dos os con tra-
tos de aqui si ção de ener gia emer gen ci al, o ra ci o na-
men to já ha via sido sus pen so.

Ima gi ne – que vi ga ri ce! –, não ha via mais ne-
ces si da de de com prar a ener gia emer gen ci al, por que
não ha via mais ra ci o na men to. E o pró prio ope ra dor do 
sis te ma di zia que nem nos pró xi mos 70 anos irá se re -
pro du zir a mes ma si tu a ção que le vou ao ra ci o na men-
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to. Mas, mes mo as sim, es ta be le ceu-se a ne ces si da-
de da tal da com pra de ener gia emer gen ci al. E aí
ocor reu o que dis cu ti mos aqui e que fi cou mu i to cla ro:
o tal do Pro er da Luz. E vi mos exa ta men te como o Go -
ver no con tra tou pelo cha ma do “se gu ro-apa gão”.
Hou ve con tra ta ção de pe que nas usi nas, mo vi das a
óleo, com bus tí vel e di e sel. Pe los pla nos do Go ver no,
es sas usi nas só en tra rão em fun ci o na men to se fal tar
ener gia no País nos pró xi mos três anos.

Ora, o ope ra dor do sis te ma, to dos os téc ni cos, a 
Co mis são Mis ta de Ener gia di zem que nem nos pró xi-
mos 70 anos vai es ta be le cer a mes ma si tu a ção que
pode le var ao ra ci o na men to. Então, por que com prar
ener gia emer gen ci al? Nada me nos que qua se sete
bi lhões. E to dos os téc ni cos bra si le i ros di zi am que,
com me nos de três bi lhões, é pos sí vel im ple men tar
não ape nas a con tra ta ção, o alu guel des sas má qui-
nas, des sas car ca ças ori un das de ou tros pa í ses, in-
clu si ve para ga nhar di nhe i ro aqui, no Bra sil. Tra ta-se
de car ca ças, re vi ta li za das com o di nhe i ro pú bli co,
para ven der uma ener gia emer gen ci al – que não vão
ven der, por que ne ces si da de não há. Com um mon-
tan te me nor, com 25% des se va lor, po de ría mos não
ape nas alu gar má qui nas, mas cons tru ir equi pa men-
tos para, se ne ces sá rio, vi a bi li zar a ener gia emer gen-
ci al, que po de ria, in clu si ve, ser dis po ni bi li za da no se -
tor pro du ti vo pos te ri or men te, a fim de que o pró prio
se tor pro du ti vo, me di an te co-ge ra ção, ti ves se a pos si-
bi li da de de ter ener gia emer gen ci al, caso fos se ne-
ces sá rio.

Nada dis so foi fe i to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res. Mais pe na li za ção para o con su mi dor de
for ma ge ral, para o se tor pro du ti vo, mais au men to de
ta ri fa para o con su mi dor e o se tor pro du ti vo. Sa be mos
exa ta men te o que o au men to de ta ri fa acar re ta no ci -
clo pro du ti vo de qual quer eco no mia ca pi ta lis ta. Mes -
mo as sim, es ta mos aqui hoje, abrin do cré di to ex tra or-
di ná rio em fa vor dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia,
no va lor glo bal, no caso es pe cí fi co da ener gia emer -
gen ci al, de R$800 mi lhões.

É por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, que a Opo si ção, como no de ba te téc ni co, no to -
can te à Me di da Pro vi só ria nº 14, vê-se na obri ga ção
de man ter o voto con trá rio.

Não exis te fal ta de pro pos tas al ter na ti vas, con -
cre tas, áge is e efi ca zes para su pe rar este pro ble ma.
No Bra sil, exis tem gran des pos si bi li da des; há tec no lo-
gia su fi ci en te para sa nar esta ques tão.Já se pro du ziu
mu i to co nhe ci men to téc ni co para vi a bi li zar in ves ti-
men tos em ou tros com po nen tes em ma triz ener gé ti-
ca. Mas nada dis so ser ve. Ser ve sim ples men te a al -
gu mas per so na li da des, que es tão aqui.

Os se nho res acom pa nha ram, acre di to, na re vis-
ta IstoÉ Di nhe i ro, a re por ta gem das car ca ças que fo -
ram re vi ta li za das à cus ta do di nhe i ro pú bli co. Era mais 

ou me nos as sim: or ga ni zou-se uma car ca ça para, su -
pos ta men te, ge rar ener gia emer gen ci al. Da qui a 70
anos, eles gas ta ri am, va mos su por, R$20 mi lhões. E
quan to ga nha ri am nos con tra tos? Du zen tos mi lhões.
E po dem ga nhar mu i to mais, caso, efe ti va men te, pas -
sem a ge rar a su pos ta ener gia emer gen ci al.

De fato, por todo co nhe ci men to téc ni co apre-
sen ta do – no Go ver no, no ope ra dor do sis te ma, na
Co mis são Mis ta da Casa –, não há ab so lu ta men te
qual quer men ção à ne ces si da de de se com prar ener -
gia emer gen ci al, mu i to me nos de se es ta be le cer
com pen sa ção de per das para quem não per deu, por -
que, efe ti va men te, quem per deu foi o con su mi dor de
uma for ma em ge ral, o se tor pro du ti vo, que per deu
mais de dez bi lhões, de i xou de cres cer, de ge rar em -
pre go e de di na mi zar a eco no mia lo cal. Infe liz men te,
nada dis so acon te ce.

Por isso, nós, da Opo si ção, vo ta mos con tra, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, esta Me di da Pro vi só ria é de ex tre ma sim pli ci da de.
Ela re pre sen ta um com po nen te de so lu ção de emer -
gên ci as que fo ram to ma das por oca sião da cri se
ener gé ti ca que o Bra sil vi veu e com a qual fi cou ator -
men ta do.

Qu e ro di zer que o nos so voto é fa vo rá vel a esta
Me di da Pro vi só ria, mas faço um des ta que: o Go ver-
no, na úl ti ma hora, agre gou a es ses R$800 mi lhões a
im por tân cia de R$5 mi lhões para ações emer gen ci a is
de de fe sa ci vil, em vir tu de de en chen tes ocor ri das no
meu Esta do, Mi nas Ge ra is, es pe ci fi ca men te no Mu ni-
cí pio de Teó fi lo Oto ni e nas ci da des vi zi nhas.

Acom pa nha mos de per to essa si tu a ção de
emer gên cia que le vou ao de ses pe ro e à in con for mi-
da de a po pu la ção de Teó fi lo Oto ni e de todo o Vale do
Mu cu ri. La men to que te nham sido des ti na dos para
essa re gião ape nas a im por tân cia de R$5 mi lhões,
que é ex tre ma men te pe que na para aten der a uma si -
tu a ção que exi giu gas tos su pe ri o res a R$20 mi lhões
ou R$30 mi lhões.

De ma ne i ra que o pou co agra de ce mos, mas
não agra de ce mos tan to, pois que o Go ver no po de ria
dar mu i to mais.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ape nas re gis tro a opi nião do meu
Par ti do e, em es pe ci al, da base do Go ver no.
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Essa me di da pro vi só ria, como mu i to bem ex pli-
cou o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, pro pi ci ou a di mi nu-
i ção dos pro ble mas e dos so fri men tos por que a po -
pu la ção bra si le i ra pas sou du ran te aque le pe río do de
di fi cul da de no for ne ci men to de ener gia.

Mas so bre esse as sun to, em ou tra opor tu ni da-
de, vol ta rei a fa lar em con di ções de apro fun dar-me na 
sua dis cus são, qual seja, a me di da pro vi só ria que tra -
ta da ar re ca da ção de re cur sos para a for ma ção de
um fun do que de ve rá ser uti li za do na ge ra ção e trans -
mis são de ener gia, re du zin do a qua se zero a pos si bi-
li da de de ocor rên cia de um novo “apa gão”. É ne ces-
sá rio que te nha mos cons ciên cia de que o Go ver no
Fe de ral to mou essa ati tu de, ado tou essa me di da para 
pro te ger a ge ra ção de em pre go e de ren da.

Não po de mos ace i tar ape nas o ar gu men to de
que, com a cri a ção do fun do, o re a jus te da ta ri fa em
tor no de 2%, não para a clas se mé dia, ou para a clas -
se mé dia ba i xa, mas para aque les que con so mem
aci ma de 300 KW, fez com que, por exem plo, no Esta -
do do Pará, um Esta do ge ra dor de ener gia, que abas -
te ce gran de par te do País com a ener gia de Tu cu ruí –
e, fu tu ra men te, abas te ce rá com a de Belo Mon te, que
terá o do bro da ca pa ci da de de ge ra ção de ener gia de
Tu cu ruí –, a so lu ção en con tra da pela em pre sa ge ra-
do ra de ener gia do meu Esta do, a Rede Cel pa, fos se
a apro va ção de um pro je to di na mar quês que co lo ca rá
um cabo sub ma ri no, par tin do de San ta rém, ci da de lo -
ca li za da no Ba i xo Ama zo nas, aten di da hoje pela Hi -
dre lé tri ca de Tu cu ruí, que fará a trans fe rên cia da
ener gia de Tu cu ruí para a Su bes ta ção de San ta rém,
al can çan do toda a mar gem es quer da do rio Ama zo-
nas. Mais de dez Mu ni cí pi os, como Mon te Ale gre,
Pra i nha, Cu ru çá e Alen quer, te rão ener gia fir me du -
ran te 24 ho ras.

Esse pro je to já exis te há al guns anos – eu di ria
mes mo al gu mas dé ca das – e faz com que a ge ra ção
de ener gia nos Mu ni cí pi os lo ca li za dos à mar gem es -
quer da do rio Ama zo nas seja por ter mo e lé tri cas, gas -
tan do-se mi lhões de li tros de óleo di e sel por ano na -
que las lo ca li da des. Com o ad ven to des se fun do, te re-
mos re cur sos para fi nan ci ar a subs ti tu i ção da ener gia
a di e sel pela ener gia da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí por um 
ter ço do pre ço. Assim, te re mos ener gia fir me du ran te
24 ho ras e uma ca pa ci da de mu i to ma i or de pro du ção.
Além dis so, da re mos se gu ran ça e con di ções de in-
ves ti men to para que te nha mos um par que in dus tri al
ca paz de ge rar em pre go em todo o Esta do. Isso pro va
que esse re cur so é mu i to ne ces sá rio e, com cer te za,
tra rá de sen vol vi men to para o meu Pará e tam bém
para a re gião ama zô ni ca.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té-
ria con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção a me di da pro vi só ria apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre ju í zo da emen da.
(Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da, com vo tos con trá ri os dos Srs. Se na-
do res Pa u lo Har tung, He lo í sa He le na, Ge ral do Cân di-
do, José Edu ar do Du tra e La u ro Cam pos.

Em vo ta ção a Emen da nº 1, de pa re cer con trá-
rio.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá
para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, a Li de ran ça en ca mi nha de acor do
com o pa re cer, ou seja, con tra ri a men te à emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção, en -
cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam a
Emen da nº 1 que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta da.
A me di da vai à pro mul ga ção.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 34, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa vor dos Mi nis-
té ri os de Mi nas e Ener gia e da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor glo bal de R$805.000.000,00, para os fins que 
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio, em fa -

vor dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia e da Inte gra-
ção Na ci o nal, no va lor de R$805.000.000,00 (oi to-
cen tos e cin co mi lhões de re a is), para aten der à pro -
gra ma ção cons tan te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$5.000.000,00 (cin -
co mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin gên cia,
con for me in di ca do no Ane xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, nos sa pa u ta está de sobs tru í da. Por tan to,
pas so à apre ci a ção dos de ma is itens.

Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 42, de 2000, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que dá nova re da ção ao art. 217 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção
dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis tra-
ção do des por to por mais de um pe río do
con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre -
sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e
Bel lo Par ga.

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e das
emen das. (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 o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes para
gas tos com a pu bli ci da de de obras go ver na-
men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 1.362, 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 José Agri pi no Maia,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e da
emen da.

Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor
Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-

te, no bres Se na do res, de se jo ape nas en dos sar essa
pro pos ta. O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no foi fe liz em
pro por a ques tão quan ti ta ti va em re la ção a gas tos
com pu bli ci da de de obras pú bli cas.

No que tan ge à ques tão qua li ta ti va, a atu al le gis-
la ção já pre vê a im pes so a li da de. Re pi to que acer tou o 
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no ao pro por es ti pu lar tam -
bém os va lo res em re la ção à pu bli ci da de de obras pú -
bli cas. Não é pos sí vel ter, como se diz, o céu por li mi te
em re la ção a gas tos com obras pú bli cas. Re a li za-se
uma obra pú bli ca e, di re ta ou in di re ta men te, usam-se, 
mu i tas ve zes, os me i os de co mu ni ca ção sem se es ti-
pu lar li mi tes no que diz res pe i to à di vul ga ção do que
se está fa zen do. Cos tu ma-se di zer que, para se pro -
mo ver essa ou aque la obra, gas ta-se o mes mo va lor
da obra. Ora, além da qua li da de da obra, em re la ção
aos usos, aos cos tu mes, à im pes so a li da de, à
não-pro mo ção pes so al, de vem cons tar da di vul ga ção
os be ne fí ci os co le ti vos na pro mo ção de um fe i to pú bli-
co e deve ha ver, tam bém, li mi te de gas to em re la ção à 
pu bli ci da de.

Qu e ro, mais uma vez, cum pri men tar o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no e tam bém o Re la tor, o Se na dor
José Agri pi no, que faz re fe rên ci as e se es me ra em
apo i ar esta pro pos ta. Sem dú vi da, esta PEC vem, de
uma vez por to das, dar um pou co mais de tran qüi li da-
de à Na ção. Há li mi tes em re la ção aos va lo res de uma 
obra pú bli ca, e os que os des cum pri rem po de rão ser
cha ma dos à res pon sa bi li da de, quer ci vil men te, quer
pe nal men te. Apro van do-se esta pro pos ta de emen da
à Cons ti tu i ção, es ta re mos co lo can do um pon to fi nal e
cor ro bo ran do o sen ti do de bem ge rir a co i sa pú bli ca.

Sr. Pre si den te, mais uma vez, que ro cum pri men-
tar o au tor, o pri me i ro sig na tá rio des ta emen da, que é o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, com os de ma is Se na do res
que su bes cre ve ram, como tam bém o Re la tor da ma té-
ria, o emi nen te Se na dor José Agri pi no Maia.

Eram as con si de ra ções que que ria fa zer, Sr.
Pre si den te, ao apro var esta ma té ria.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o ilus tre Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tam bém
en ten do que, na ver da de, é bem opor tu na esta me di-
da pro vi só ria.

Qu an do se im põem ou se fi xam os li mi tes ope -
ra ci o na is em gas tos de pu bli ci da de, pelo me nos em
re la ção ao fa tor qua li da de, como dis se há pou cos mi -
nu tos o Se na dor Ca sil do Mal da ner, evi den te men te
es ta mos dis ci pli nan do o uso des sas ver bas que, na
ma i o ria das ve zes, é fe i to a cri té rio do Go ver no e ser -
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ve, prin ci pal men te em épo cas de ele i ções, como
cam pa nha efe ti va a fa vor do seu man da to.

Re al men te lou vo a ini ci a ti va do Re la tor José
Agri pi no Maia como tam bém a do pri me i ro sig na tá rio,
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Nos sos cum pri men tos!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a ma -
té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 8, de 2001, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Osmar Dias, que al te ra
a re da ção do in ci so IV do art. 52 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para in clu ir os che fes de mis sões
di plo má ti cas de ca rá ter tran si tó rio, in cum bi das
das fun ções que es pe ci fi ca, en tre as au to ri da-
des cuja es co lha seja apro va da pre vi a men te
pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to, após
ar güi ção em ses são se cre ta, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.187, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 245, de 2002 –
art. 357 do Re gi men to Inter no)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta o
art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is

Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral de
Ron dô nia aos Qu a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

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 o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 105, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que dis põe so bre o ca das tra men to de
usuá ri os de te le fo nes ce lu la res pré-pa gos e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co
dias úte is, pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re-
ci das emen das à ma té ria.

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

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à ilus tre Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro je to de Lei do Se na do
nº 105, de 2002, é o re sul ta do con cre to e ob je ti vo que
esta Casa já co lo ca em vo ta ção, ten do em vis ta o cri -
té rio de al ter nân cia, pre vis to na dis po si ção do Re gi-
men to Co mum, no que se re fe re a co mis sões mis tas.
Ele é o re sul ta do dos tra ba lhos da co mis são mis ta es -
pe ci al que teve a res pon sa bi li da de de le van tar e di ag-
nos ti car as ca u sas e efe i tos da vi o lên cia que as so la o
País. Por tan to, a Casa já tem como vo tar este pro je to,
que, de acor do com a pro po si ção, pre vê que as pres -
ta do ras de ser vi ços de te le fo nia ce lu lar fi cam obri ga-
das a man ter ca das tro com da dos re la ti vos aos usuá -
ri os de te le fo nes pré-pa gos e as ocor rên ci as de fur tos
e rou bos de apa re lhos, in clu si ve por as si na tu ra, a ser
dis po ni bi li za do à au to ri da de ju di ci al ou ao Mi nis té rio
Pú bli co e à au to ri da de po li ci al, quan do ne ces sá rio,
sob pena de no ti fi ca ção, de mul ta va riá vel de R$10
mil a R$100 mil por in fra ção e res ci são con tra tu al. Os
es ta be le ci men tos co mer ci a is que tam bém ven dem
apa re lhos ce lu la res pré-pa gos fi cam obri ga dos a re -
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pas sar as in for ma ções às pres ta do ras de ser vi ços
para a de vi da cen tra li za ção de da dos, sob pena de
mul ta de R$500,00 por in fra ção. Igual men te, os usuá -
ri os fi cam tam bém obri ga dos a co mu ni car o rou bo,
fur to ou o ex tra vio de apa re lhos, bem como a trans fe-
rên cia de ti tu la ri da de, as sim como al te ra ções de in-
for ma ções ca das tra is, sob pena de blo que io de si nal
e mul ta de até R$50,00 por in fra ção.

Assim, Sr. Pre si den te, a pro po si ção afir ma a au -
to ri da de da Ana tel para im por as mul tas ca bí ve is,
des ti nan do-se os re cur sos ar re ca da dos ao Fun do
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, da qual tra ta a Lei nº
10.201, de 16 de fe ve re i ro de 2001. 

O Re la tor da Co mis são lem brou mu i to bem que
isso dis ci pli na a or ga ni za ção dos ser vi ços de te le co-
mu ni ca ções, dis pon do, de um lado, o de ver do Po der
Pú bli co de as se gu rar o aces so às con di ções apro pri-
a das a todo ci da dão e, de ou tro, a res pon sa bi li da de
do usuá rio de usar ade qua da men te os ser vi ços, equi -
pa men tos e re des de te le co mu ni ca ção, as si na lan do
que o di re i to de pro pri e da de deve su bor di nar-se à
fun ção so ci al.

O que sa be mos hoje? Os ce lu la res pré-pa gos es -
tão sen do uti li za dos por se qües tra do res para fa zer todo
tipo de con ta to e ex tor são, sem ne nhum ris co de se rem
lo ca li za dos pela po lí cia. Tais te le fo nes es tão sen do uti li-
za dos con tra o ob je ti vo so ci al, que é o bem-es tar do ci -
da dão, a qua li da de do ser vi ço ofe re ci do.

Essa im pos si bi li da de tem se mos tra do prá ti ca,
já que a po lí cia não con se gue che gar aos se qües tra-
do res e a ou tros cri mi no sos, não con se gue fa zer o
ras tre a men to ne ces sá rio para lo ca li zar esse tipo de
qua dri lhas e ban dos, den tro ou fora das ins ta la ções
do sis te ma pri si o nal, in clu si ve para co or de na ção e
ori en ta ção de ati vi da des cri mi no sas. O sis te ma
pré-pago é um atra ti vo para aque les que pre ci sam
man ter-se na clan des ti ni da de para ob ter su ces so em
suas ações. Des sa for ma, Sr. Pre si den te, está sen do
es ta be le ci da uma res pon sa bi li da de do usuá rio e das
em pre sas, ob je ti van do a di mi nu i ção do ín di ce de vi o-
lên cia no País.

Por isso, apro va mos e en ten de mos ser al ta men-
te fa vo rá vel a in di ca ção da Co mis são de Se gu ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

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

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1ª Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro-
cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 250, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, do art. 8º (cláu su la re vo ga tó ria ge né ri ca), cons-
tan te do Pro je to de Lei do Se na do nº 105, de 2002, de 
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca,
que dis põe so bre o ca das tra men to de usuá ri os de te -
le fo nes ce lu la res pré-pa gos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 2002. – Anto-
nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cha mo a
aten ção da Casa.

Em vo ta ção o re que ri men to de des ta que para
vo ta ção em se pa ra do do art. 8º do pro je to para ade -
qua ção ao dis pos to no art. 9º da Lei Com ple men tar nº 
95/1998, ex clu são de cláu su la re vo ga tó ria ge né ri ca.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to de des ta que.
O art. 8º, des ta ca do, será apre ci a do opor tu na-

men te.
Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do nº 105,

de 2002, sem pre ju í zo do art. 8º des ta ca do. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da a ma té ria.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, gos ta ria de sa ber se hou ve al gu ma al te ra ção na
re da ção do pro je to ou se são adap ta ções para as no -
vas exi gên ci as da re da ção ofi ci al.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tra ta-se
ape nas da ex clu são da cláu su la re vo ga tó ria.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) 
Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o art. 8º do pro je to, des ta ca do  cláu su la re vo ga tó-
ria ge né ri ca. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 431, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 431, de 2001 (nº
1.029/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Angi cal (ARCA) a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Angi cal, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 153, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orne las.

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.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
431, DE 2001

(Nº 1.029/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Ra di o di fu SãO Co mu ni tá ria de
Angi cal (ARCA) a exe cu tar ser vi ço do ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Angi cal, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 451, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Angi cal
(ARCA) a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Angi cal, Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 443, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 443, de 2001 (nº

355/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Rá dio de Pio IX a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pio IX, Esta do do Pi a uí, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 177, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

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.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 443, DE 2001

(Nº 355/1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Rá dio de Pio IX a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Pio IX, Esta 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 98, de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio de Pio IX 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 Pio IX,
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.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 449, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 449, de 2001 (nº
1.010/2001, 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 Pro gres so de São Car los
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de São Car los, Esta do de São Pa u lo, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 156, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ções do
Se na dor 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.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 449, DE 2001

(Nº 1.010/2001, 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 Pro gres so De São 
Car los Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de São Car los, 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 286, de 20 de ju nho de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 6 de ju lho de 1997, a per mis são
ou tor ga da à Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda.
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de São Car los, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 10, de 2002 (nº
1.525/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Edu car Bra sil de Ra di o di fu 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 na ci da de de Vi -
tó ria da Con quis ta, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 323, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Ju ni or, com abs ten-
ções dos Se na do res Ge ral do Cân di do e
Edu ar do Su plicy.

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.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 10, DE 2002

(Nº 40 1.525/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Edu car Bra sil de Ra di o di fu-
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 na
ci da de de Vi tó ria da Con quis ta, 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 357, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu car Bra sil de Ra di o di fu são
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 Vi tó ria da Con quis ta, Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 200, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 200, de 2002, da Se na do ra Emi lia
Fer nan des, so li ci tan do que, so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 16, de 2001, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de
Assun tos So ci a is.

Em vo ta ção o re que ri men to.
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra por cin co mi nu tos, para en ca mi nhar a
vo ta ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, pri me i ra-
men te, que ro de i xar de fi ni ti va men te re gis tra do que
apro vo o mé ri to do PLS nº 16, de 2001, de au to ria do
Se na dor Ma u ro Mi ran da. O re fe ri do pro je to tra ta da
con ces são de tí tu lo de trans fe rên cia de pos se e de
do mí nio das mo ra di as fi nan ci a das pelo Po der Pú bli-
co, tí tu lo esse que de ve rá ser con fe ri do pre fe ren ci al-
men te à mu lher, in de pen den te men te de seu es ta do
ci vil. Con tu do, que ro re gis trar e jus ti fi car meu re que ri-
men to para que o mé ri to des se pro je to seja ana li sa do
pela Co mis são de Assun tos So ci a is.

Em 19 de mar ço de 1997, dei en tra da num pro -
je to que re ce beu o nú me ro PLS nº 41, de 1997 e che -
gou a re ce ber re la tó rio fa vo rá vel na Co mis são de
Assun tos So ci a is. De po is foi ar qui va do, no fim da que-
la le gis la tu ra.

Con si de ran do a im por tân cia do meu pro je to, re -
a pre sen tei-o na nova le gis la tu ra, re ce ben do o nú me-
ro PLS nº 133, de 1999. Por tan to, Sr. Pre si den te, faz
três anos que ele está na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Em 2001, che gou à Co mis são um pro je to de au -
to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran da. O que esse pro je to
tem em co mum com o meu? Os dois têm in ter fa ce
ape nas quan to ao pú bli co alvo  a mu lher , no que se
re fe re à ques tão da ha bi ta ção. O que me sur pre en de,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é que, en ten-
den do que a ma té ria de am bos os pro je tos era se me-
lhan te, pois tra ta vam de ha bi ta ção e va lo ri za vam a fi -
gu ra da mu lher nes ses pro ces sos, se ria im por tan te
que eles tra mi tas sem con jun ta men te. Pedi o apen sa-
men to para que fos sem ana li sa dos no mé ri to e para
que fos sem apro ve i ta dos os pon tos po si ti vos de cada
um. Ele che gou a re ce ber pa re cer fa vo rá vel, mas de -
po is foi de sa pen sa do, e o meu pro je to per ma ne ce na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, até
hoje sem pa re cer – e o pro je to, re pi to, teve ori gem
nes ta Casa em 1997.

Sou fa vo rá vel ao pro je to do Se na dor Ma u ro Mi -
ran da. Fa rei a de fe sa dele e vo ta rei fa vo ra vel men te –
já que foi apre ci a do pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e já está para ser vo ta do pelo Ple -
ná rio. To da via, Sr. Pre si den te, con cluo fa zen do um

ape lo aos no bres Pa res e às Co mis sões para que
haja con si de ra ção se me lhan te para com to dos os
mem bros da Casa. O pro ces so le gis la ti vo pre ci sa va -
lo ri zar to dos os tra ba lhos apre sen ta dos, e V. Exªs sa -
bem que apre sen to o meu tra ba lho e faço o seu
acom pa nha men to. Não fal tou em pe nho nos so com
re la ção à ma té ria. Con tu do, até hoje ela está na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, sem ter
sido ana li sa da.

Por isso, apre sen tei este re que ri men to pe din do
que o meu pro je to, cujo pra zo de aná li se pela Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia já se es go-
tou, vá para a Co mis são de Assun tos So ci a is a fim de
ser ana li sa do.

O pro je to do Se na dor Ma u ro Mi ran da é bom, im -
por tan te, ne ces sá rio, por que con ce de rá às mu lhe res
a le gi ti mi da de para te rem as ca sas es cri tu ra das em
seu nome – fato mu i to im por tan te di an te da re a li da de
de que mu i tas mu lhe res são che fes de fa mí lia e sus -
ten tam seus fi lhos so zi nhas. Assim, elas te rão o di re i-
to de pos su í rem uma casa mes mo quan do fo rem ori -
un das de pro gra mas ha bi ta ci o na is pú bli cos e so ci a is.
Ape sar dis so, Sr. Pre si den te, em si nal de pro tes to,
peço que este pro je to aguar de a so lu ção que será
dada ao meu, por que es tou me sen tin do des res pe i ta-
da no meu tra ba lho le gis la ti vo.

Por tan to, com todo o res pe i to ao Se na dor Ma u-
ro Mi ran da  que re co nhe ço, res pe i to e que tem sido
um ba ta lha dor nes sa área da ha bi ta ção , que ro uma
res pos ta po si ti va des ta Casa em re la ção ao meu pro -
je to, que pre vê um per cen tu al de 20% dos re cur sos
des ti na dos a fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is para mu-
lhe res che fes de fa mí lia.

O úl ti mo cen so de mons trou que mais de 30%
das fa mí li as des te País são che fi a das ex clu si va men te
por mu lhe res. Então, nada mais jus to do que am pa rar,
por lei, as mu lhe res que te nham di fi cul da de para che -
gar a um ban co e pe dir um fi nan ci a men to.

São dois pro je tos im por tan tes, mas, em nome
de se va lo ri zar e res pe i tar o tra ba lho le gis la ti vo de to -
dos os Se na do res, peço que este pro je to vá à Co mis-
são de Assun tos So ci a is e aguar de uma ma ni fes ta-
ção po si ti va do meu, que está en ga ve ta do na Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sr. Pre si den te, era esse o re gis tro que eu pre ci-
sa va fa zer, di zen do, des de já, que fa rei a de fe sa des -
se pro je to na Co mis são de Assun tos So ci a is. Mas
que ro que se jam de vi da men te ana li sa dos os dois.

Mu i to obri ga da.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs e
os Srs. Se na do res que apro vam o Re que ri men to nº
200, de 2002, que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de 2001, vai

ao exa me da Co mis são de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
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 Lei do Se na-
do nº 105, de 2002, que, nos ter mos do art. 320, do
Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná-
rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 362, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 105, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 105, de 2002, que dis -
põe so bre o ca das tra men to de usuá ri os de te le fo nes
ce lu la res pré-pa gos e dá ou tras pro vi dên ci as, pro mo-
ven do a ex clu são do art. 8º (cláu su la re vo ga tó ria ge -
né ri ca), con for me de li be ra ção do Ple ná rio, e pro mo-
ven do ade qua ções re da ci o na is em obe diên cia ao dis -
pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 28 de fe ve re i ro
de 1998, com as al te ra ções pro mo vi das pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 14 de maio 
de 2002. – Ra mez Te bet - Anto nio Car los Va -

la da res - Mo za ril do Ca val can ti - Ante ro Paes de
Bar ros.

ANEXO AO PARECER Nº 362, DE 2002

Dis põe so bre o ca das tra men to de
usuá ri os de te le fo nes ce lu la res pré-pa-
gos e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Incum be aos pres ta do res de ser vi ços de

te le co mu ni ca ções na mo da li da de pré-paga, em ope -
ra ção no ter ri tó rio na ci o nal, man ter ca das tro atu a li za-
do dos usuá ri os.

§ 1º O ca das tro re fe ri do no ca put, além do
nome e do en de re ço com ple tos, de ve rá con ter:

I – no caso de pes soa fí si ca, o nú me ro do do cu-
men to de iden ti da de ou o nú me ro de re gis tro no ca -
das tro do Mi nis té rio da Fa zen da;

II – no caso de pes soa ju rí di ca, o nú me ro de re -
gis tro no ca das tro do Mi nis té rio da Fa zen da;

III – o re gis tro da in for ma ção a que se re fe re o
art. 3º, in ci so II, quan do for o caso.

§ 2º Os atu a is usuá ri os de ve rão ser con vo ca dos
para for ne ci men to dos da dos ne ces sá ri os ao aten di-
men to do dis pos to nes te ar ti go, no pra zo de 90 (no-
ven ta) dias, a par tir da data da pro mul ga ção des ta
Lei, pror ro gá vel por igual pe río do, a cri té rio do Po der
Exe cu ti vo.

§ 3º Os da dos cons tan tes do ca das tro, sal vo
mo ti vo jus ti fi ca do, de ve rão ser ime di a ta men te dis po-
ni bi li za dos pe los pres ta do res de ser vi ço para aten der
so li ci ta ção da au to ri da de ju di ci al, sob pena de mul ta
de até R$10.000,00 (dez mil re a is), por in fra ção co -
me ti da.

Art. 2º Os es ta be le ci men tos que co mer ci a li zam
apa re lhos de te le fo nia ce lu lar, na mo da li da de
pré-paga, fi cam obri ga dos a in for mar aos pres ta do res
de ser vi ços, no pra zo de 24 (vin te e qua tro) ho ras
após exe cu ta da a ven da, os da dos re fe ri dos no art.
1º, sob pena de mul ta de até R$500,00 (qui nhen tos
re a is), por in fra ção.

Art. 3º Os pres ta do res de ser vi ços de que tra ta
esta Lei de vem dis po ni bi li zar para con sul ta do juiz, do 
mi nis té rio pú bli co ou da au to ri da de po li ci al, me di an te
re qui si ção, lis ta gem das ocor rên ci as de rou bos e fur -
tos de apa re lhos de te le fo ne ce lu lar, con ten do nome
do as si nan te, nú me ro de sé rie e có di go dos te le fo nes.

§ 1º O ca das tro de que cu i da o ca put de ve rá ser 
dis po ni bi li za do no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, 
a par tir da pro mul ga ção des ta Lei.

§ 2º As em pre sas que não cum pri rem o dis pos to
no ca put so fre rão as se guin tes pe na li da des:

I – no ti fi ca ção;
II – mul ta de R$100.000,00 (cem mil

re a is);
III – res ci são con tra tu al.

Art. 4º Os usuá ri os fi cam obri ga dos a:

I – aten der à con vo ca ção a que se re-
fe re o § 2º do art. 1º;

II – co mu ni car ime di a ta men te ao pres -
ta dor de ser vi ços ou seus cre den ci a dos:

a) o rou bo, fur to ou ex tra vio de apa re-
lhos;

b) a trans fe rên cia de ti tu la ri da de do
apa re lho;

c) qual quer al te ra ção das in for ma ções
ca das tra is.
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Pa rá gra fo úni co. O usuá rio que de i xar de aten -
der ao dis pos to nes te ar ti go fi ca rá su je i to à mul ta de
até R$50,00 (cin qüen ta re a is), por in fra ção, cu mu la da
com o blo que io do si nal te le fô ni co.

Art. 5º As mul tas pre vis tas nes ta Lei se rão im -
pos tas pela Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
— ANATEL, me di an te pro ces so pro ce di men to ad mi-
nis tra ti vo, con si de ran do-se a na tu re za, a gra vi da de e
o pre ju í zo re sul tan te da in fra ção.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos fi nan ce i ros re sul-
tan tes do re co lhi men to das mul tas es ta be le ci das nes -
ta Lei se rão des ti na dos ao Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca, de que tra ta a Lei nº 10.201, de 16 de
fe ve re i ro de 2001.

Art. 6º A Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca-
ções - ANATEL, de co mum acor do com os pres ta do-
res de ser vi ços de que tra ta esta Lei, de ve rá pro mo-
ver am pla cam pa nha ins ti tu ci o nal nos me i os de co-
mu ni ca ções, com men sa gens a res pe i to da con vo ca-
ção de que tra ta o art. 1º, § 2º, des ta Lei.

Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

REQUERIMENTO Nº 251, DE 2002

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 do Se na do nº 105, de 2002, de ini ci a ti va da 
Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que dis põe
so bre o ca das tra men to de usuá ri os de te le fo nes ce lu-
la res pré-pa gos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 2002. _ Mo za-
ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Sras e os Srs Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro o

en ca mi nha men to.
As Sras e os Srs Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 363, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 17, de
2002 (nº 1.440/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo no 17, de 2002 (nº 1.440, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Qu i xa dá, Esta -
do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 752, de
2001, 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 269,
de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per mis são para a 
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
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 Inte gra do de Rá dio Ltda. (cf. fl. 6):

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

• Ana Amé lia Gu i ma rães Sam pa io 90.000

• Ra i mun do No na to Mes si as       10.000

To tal de Co tas  100.000

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

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je 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 – 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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 17, de 2002, 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 Sis te ma Inte gra do 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 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, 14 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor –
Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia
Fer nan des – Ger son Ca ma ta – Ge ral do Cân di do
(Absten ção) – Ge ral do Althoff – Ro me ro Jucá – Ca -
sil do Mal da ner  – Ro meu Tuma – Ro ber to Sa tur ni-
no – Chi co Sar to ri – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 364, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de
2002 (nº 1.598/2002, 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 Te le vi são Ba hia
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 Sal -
va dor, Esta do da Ba hia

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

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 104, de 2002 (nº 1.598, de
2002, 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 Te le vi são Ba hia
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens na ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 703, de
2001, 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 25 de
ju nho de 2001, que re no va a con ces são para a ex plo-
ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens,
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nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223.
§ 3º, 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 Te le vi são Ba hia Ltda., (cf. fl. 243):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Arlet te Ma ron de Ma ga lhães 9

• Pa u la Ma ron Ma ga lhães Gus mão 586.919

• Ca ro li na de Ma ga lhães Gu in le 586.919

• Luís Edu ar do Ma ron de Ma ga lhães Fi lho 586.919

• Antô nio Car los Pe i xo to de Ma ga lhães Jú ni or 1.760.757

• Cé sar de Ara ú jo Mata Pi res 1.760.757

To tal de Co tas 5.282.280

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

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

II – Aná li se

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 104, de 2002, 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 Te le vi são Ba hia Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar -se à re no va ção da con ces são, opi na mos

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

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002, – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re la tor  -
Antô nio Car los Jú ni or (abs ten ção) – Emí lia Fer-
nan des – Ge ral do Althoff – Ca sil do Mal da ner –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – 
Ro ber to Sa tur ni no – Ger son Ca ma ta – Ro me ro
Jucá – Re gi nal do Du ar te – Val mir Ama ral – Be ní-
cio Sam pa io.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
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PARECER Nº 365, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 133, de
2002 (nº 1.439/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Bre jo San to, Esta do do Ce a rá.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 133, de 2002 (nº 1.439, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Bre jo
San to, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 752, de
2001, 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 261,
de 16 de maio de 2001 que ou tor ga per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
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 Inte gra do de Rá dio Ltda., (cf. fl. 5):

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

• Ana Amé lia Gu i ma rães Sam pa io 90.000

• Ra i mun do No na to Mes si as 10.000

To tal de Co tas 100.000

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

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je 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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 133, de 2002, 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 Sis te ma Inte gra do 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 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, 14 de maio de 2002, – Ri car-
do San tos, Pre si den te  - Lú cio Alcân ta ra, Re la tor  -
Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Ge ral-
do Althoff – Ro me ro Jucá – Ca sil do Mal da ner –
Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma – Ro ber to Sa tur ni-
no – Chi co Sar to ri – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 366, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 173, de
2002 (nº 1.441/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que ”apro va o ato que ou tor ga per -
mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Ca mo cim, Esta do do Ce a rá“.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 173, de 2002 (nº 1.441, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Ca mo-
cim, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 752, de
2001, 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 270,
de 16 de maio de 2001 que ou tor ga per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
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 Inte gra do de Rá dio Ltda. (cf. fl. 6):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Ana Amé lia Gu i ma rães Sam pa io 90 000

• Ra i mun do No na to Mes si as 10.000

To tal de Co tas 100.000

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

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je 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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou 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, 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 Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro -
ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu -
ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 173, de 2002, 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 Sis te ma Inte gra do 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 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, 14 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re -
la tor – Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or
– Emí lia Fer nan des – Ge ral do Cân di do (Absten -
ção) – Ge ral do Althoff – Ro me ro Jucá – Ca sil do
Mal da ner – Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma – Ro-
ber to Sa tur ni no – Chi co Sar to ri – Edu ar do Si-
que i ra Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Wal deck
Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

so Na ci o nal:

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que em adi ta men to ao
Ofí cio nº 105, de 2002, do Con gres so Na ci o nal, en ca-
mi nhou ao Tri bu nal de Con tas da União, nos ter mos do
art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000, o Re la tó-
rio de Pres ta ção de Con tas da Se cre ta ria do Con se lho
da Jus ti ça Fe de ral e da Jus ti ça Fe de ral de 1º e 2º Gra us,
re la ti vas ao exer cí cio de 2001 (OFN nº 1, de 2002-CN).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Álva ro Dias, como Lí der,
para uma co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos
ter mos do art. 14, II, b, do Re gi men to Inter no.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs
Se na do res, con fes so que te nho di fi cul da des para
com pre en der a ló gi ca da po lí ti ca usa da pe las na ções
mais ri cas do mun do ao ado ta rem po lí ti cas pro te ci o-
nis tas que as fi xi am as na ções em de sen vol vi men to.
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Ampa ra das pe las mais mo der nas te o ri as eco-
nô mi cas, sus ten tam o prin cí pio da li vre ini ci a ti va. No
en tan to, na prá ti ca, ado tam po lí ti cas pú bli cas que as
con tra ri am fron tal men te.

A agri cul tu ra é con si de ra da ques tão de se gu-
ran ça na ci o nal pe las na ções im por tan tes, exa ta men-
te pela peso so ci al no que diz res pe i to à se gu ran ça
ali men tar, ao com ba te à fome, ao aces so à ter ra pelo
tra ba lha dor ru ral, as so ci a da à gran de in fluên cia de
na tu re za eco nô mi ca, com a ofer ta de ali men tos a pre -
ços com pa tí ve is e o for ne ci men to de ma té ria-pri ma
para o pro ces so de in dus tri a li za ção. Além dis so, a
agri cul tu ra tem es tre i ta re la ção com os pro ble mas
am bi en ta is, a bi o di ver si da de, o efe i to es tu fa e a qua li-
da de da água. Por tan to, esta im por tân cia es tra té gi ca
é ra zão do for te pro te ci o nis mo ado ta do pe las na ções
po de ro sas do mun do.

Con tu do, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
não me pa re ce ser in te li gen te a pos tu ra das na ções
ri cas ao ado ta rem, além das bar re i ras ta ri fá ri as e
não-ta ri fá ri as para pro du tos como açú car, ál co ol,
suco de la ran ja, pro du tos de ori gem ani mal e ou tros,
sub sí di os por ten to sos. Cer ca de US$1 bi lhão por dia
em sub sí di os, su por tan do o in te res se de na ções po -
de ro sas em de tri men to do in te res se das na ções em
de sen vol vi men to. Enquan to as na ções ri cas sub si di-
am a agri cul tu ra, a nos sa so bre vi ve com di fi cul da des,
em fun ção dos im pos tos pro i bi ti vos e das enor mes di -
fi cul da des de in fra-es tru tu ra.

Hoje a co mer ci a li za ção su pe ra a pro du ção como
fa tor li mi ta ti vo da ati vi da de agrí co la. É di fí cil ven der. É
mu i to mais di fí cil ven der que pro du zir. Pro du zir, o pro du-
tor bra si le i ro o faz com com pe tên cia; ven der, o Go ver no
bra si le i ro o faz com in com pe tên cia.

Cer ta men te a nos sa agri cul tu ra se ria mu i to mais
for te e os agri cul to res bra si le i ros es ta ri am mu i to mais
fe li zes se o Go ver no bra si le i ro fos se com pe ten te na su -
pe ra ção de al guns obs tá cu los da po lí ti ca in ter na ci o nal e 
ade quas se os in te res ses na ci o na is com pa ti bi li zan do-os
aos in te res ses das na ções po de ro sas.

Pa re ce-me, Sr. Pre si den te, não ser mu i to in te li-
gen te esta ati tu de ime di a tis ta das na ções po de ro sas.
Afi nal, es ta mos pre sen ci an do uma re du ção cada vez
ma i or da área de plan tio no mun do. No ano de 2000,
fo ram ape nas 674 mi lhões de hec ta res uti li za dos para 
pro du ção agrí co la no mun do, a me nor área de plan tio
des de 1972. Com isso, o es to que de pro du tos ali men-
tí ci os se ria su fi ci en te para ape nas 86 dias de con su-
mo mun di al. Por tan to, in su fi ci en te se ocor res se uma
má co lhe i ta.

Cre io que esse é um ris co pre sen te e vi sí vel que 
não está sen do con si de ra do pe las na ções po de ro sas

do mun do. Cer ta men te essa po lí ti ca pro te ci o nis ta,
com as bar re i ras ta ri fá ri as ou não, so bre tu do com os
sub sí di os nos pre ços, há de de ses ti mu lar os plan ta-
do res em todo mun do.

Há uma pre vi são de re du ção ain da ma i or da
área de plan tio. O que hou ve para essa re du ção até
aqui foi o apro ve i ta men to das fa zen das de en cos tas
no Ja pão, uti li za das para flo res tas e pas ta gens; tam -
bém a re ti ra da de doze mi lhões de hec ta res nos Esta -
dos Uni dos para o pro gra ma de re ser va para pre ser-
va ção. Áre as com ris co de ero são fo ram pro te gi das,
sen do re ti ra das do pro ces so pro du ti vo e in clu í das no
pro gra ma de re ser va para pre ser va ção. Áre as tam-
bém pró xi mas a aqüí fe ros, com a pre o cu pa ção na tu-
ral do Go ver no nor te-ame ri ca no em re la ção ao abas -
te ci men to de água da sua po pu la ção.

Há ago ra, Se na dor Ade mir Andra de, uma pre vi-
são, ain da mais dra má ti ca, em re la ção à re du ção da
área de plan tio no mun do. Anun cia-se que, es pe ci al-
men te na Chi na e na Índia, a pro du ção de grãos, com
ir ri ga ção, so fre rá uma re du ção sig ni fi ca ti va. Há aqüí -
fe ros em exa us tão e, por con se qüên cia, enor mes áre -
as de plan tio se rão tam bém, bre ve men te, re ti ra das do 
pro ces so pro du ti vo.

Cre io que é ne ces sá rio fa zer esse aler ta às na -
ções po de ro sas. A po lí ti ca do ego ís mo, do ime di a tis-
mo, do opor tu nis mo, que com pro me te os in te res ses
das na ções em de sen vol vi men to, pode ser fa tal, in-
clu si ve para a po pu la ção das na ções mais po de ro-
sas.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – V. Ex.ª me
con ce de um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Con ce do
com pra zer o apar te ao Se na dor Ade mir Andra de.

O Sr. Ade mir Andra de (PSB – PA) – Se na dor
Álva ro Dias, ouço com toda a aten ção o dis cur so de V.
Ex.ª. Sei que o tema tem ca u sa do enor me pre o cu pa-
ção ao Bra sil e, de cer ta for ma, pro vo ca do es cân da lo,
em fun ção do enor me sub sí dio que os Esta dos Uni -
dos de ci di ram con ce der aos seus pro du to res; mas te -
nho um pen sa men to um pou co di fe ren te. A ati vi da de
agrí co la, não só no Bra sil mas no mun do, tam bém a
ati vi da de da pe cuá ria, a ati vi da de no cam po, a ati vi-
da de ru ral, de ma ne i ra ge ral, ten de a ser cada vez
mais cara. Num mun do que se mo der ni za, se au to ma-
ti za, se in for ma ti za, essa ati vi da de ten de a ser sub si-
di a da. Isso ocor re prin ci pal men te nas prin ci pa is eco -
no mi as do Pla ne ta, como, por exem plo, na Eu ro pa e,
mais acen tu a da men te, nos Esta dos Uni dos. O Bra sil
já foi a oi ta va eco no mia do mun do – hoje so mos a dé -
ci ma pri me i ra. De qual quer for ma, ain da so mos uma
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eco no mia ex tre ma men te im por tan te. Pro du zi mos
atu al men te 100 mi lhões de to ne la das de grãos, mas
po de mos atin gir a ci fra de 800 mi lhões – te mos po ten-
ci al para isso. Cre io que é che ga do o mo men to de o
Bra sil as se me lhar-se aos pa í ses de sen vol vi dos e co -
me çar a pen sar a sua agri cul tu ra, sua pe cuá ria, sua
ati vi da de de cam po, de pro du ção da ter ra como uma
ati vi da de tam bém a ser sub si di a da pelo Go ver no. To -
das as eco no mi as mais ri cas do Pla ne ta já o fa zem. V.
Exª sabe que o ci da dão do in te ri or, nos pa í ses da Eu -
ro pa, está re ce ben do mais do que o do bro do va lor
que efe ti va men te pro duz para per ma ne cer no cam po.
Inte res sa a es ses pa í ses que es sas pes so as per ma-
ne çam no cam po, pois as sim não su per po vo am os
cen tros ur ba nos e se man têm em pre ga das e ocu pa-
das. Em vez de o Bra sil cri ti car e se la men tar, tal vez
fos se a hora de co me çar a pen sar como um gran de
país, sub si di an do seu se tor pro du ti vo, ga ran tin do pre -
ços e dan do pro te ção a quem pro duz, a quem vive no
cam po. No Bra sil, ain da é um sa cri fí cio vi ver no cam -
po. Por tan to, é che ga da a hora de mu dar. Não há sub -
sí dio para a agri cul tu ra no País. Ao con trá rio, o pro du-
tor toma di nhe i ro em pres ta do e ain da pre ci sa pa gar
ju ros mu i to ma i o res do que a in fla ção. Em ou tros pa í-
ses, re ce bem pra ti ca men te o do bro do va lor da qui lo
que pro du zem a pre ço de mer ca do. O Bra sil de ve ria
re pen sar no as sun to. Em vez de usar o di nhe i ro ar re-
ca da do do povo bra si le i ro para be ne fi ci ar um sis te ma
fi nan ce i ro na ci o nal e in ter na ci o nal, como vem ocor -
ren do, com pro me ten do, nes te ano, R$92 bi lhões para 
pa ga men to de ju ros da nos sa dí vi da, o Bra sil de ve ria
co me çar a sub si di ar a agri cul tu ra, da mes ma for ma
que os Esta dos Uni dos e os pa í ses eu ro pe us. Cre io
que é che ga do o mo men to de se pen sar numa mu-
dan ça de rumo nes se se tor. Essa é a mi nha idéia. Se -
na dor Álva ro Dias, ouço com aten ção as ar gu men ta-
ções de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Se na dor
Ade mir Andra de, sou eu que agra de ço o ilus tre apar te
de V. Exª.

Evi den te men te, não te mos nem po de mos ter a
pre ten são de in flu ir nas de ci sões das gran des na ções
do mun do, es pe ci al men te os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca e os pa í ses da Eu ro pa. Se os go ver nos eu ro-
pe us de se jam pa tro ci nar a mor do mia dos agri cul to res
da Eu ro pa na Ave ni da Champs Elysées, em Pa ris,
esse é um pro ble ma dos go ver nos. Se de se jam sub si-
di ar os pro du tos agrí co las e, por tan to, ala van car a ati -
vi da de dos pro du to res ru ra is da Eu ro pa, tam bém é
um pro ble ma que com pe te aos go ver nos da que les
pa í ses re sol ver. A nós não cabe in flu ir. Enten de mos
que é ne ces sá ria a de mo cra ti za ção das de ci sões in -

ter na ci o na is. Os pa í ses em de sen vol vi men to pre ci-
sam es ta be le cer uma luta po lí ti ca nos fó runs in ter na-
ci o na is para com pa ti bi li zar in te res ses. O tra ta men to
que de se ja mos aos nos sos pro du tos na Eu ro pa é o
mes mo que o nos so País ofe re ce aos pro du tos eu ro-
pe us no Bra sil quan do im por ta mos.

Por tan to, cabe ao Go ver no bra si le i ro de ci dir se
há con di ções de sub si di ar a nos sa agri cul tu ra ou se
os ser vi ços da dí vi da con so mem to dos os re cur sos
dis po ní ve is no País, nada res tan do para o sub sí dio à
ati vi da de agrí co la, que é tão im por tan te, in clu si ve
con si de ra da de se gu ran ça na ci o nal pe las na ções de
go ver nos mais in te li gen tes.

Pre ga mos des ta tri bu na, em apo io até mes mo
às pa la vras do Mi nis tro da Agri cul tu ra no dia de hoje,
que os go ver nos dos pa í ses em de sen vol vi men to de -
vem re u nir-se nes sa luta po lí ti ca a ser tra va da nos fó -
runs in ter na ci o na is, para, nes sa de mo cra ti za ção das
de ci sões, es ta be le cer po lí ti cas que com pa ti bi li zem os 
in te res ses e ja ma is ad mi tir que na ções em de sen vol-
vi men to se jam sub ju ga das por po lí ti cas im pos tas por
na ções po de ro sas, que im pe çam o pro ces so de de-
sen vol vi men to, já que são mer ca dos emer gen tes que
cer ta men te in te res sam, e mu i to, às Na ções mais po -
de ro sas nes se pro ces so de glo ba li za ção da eco no-
mia.

Cito como exem plo es pe ci al o meu Esta do do
Pa ra ná. O agro ne gó cio é res pon sá vel por 64% do
Pro du to Inter no Bru to em meu Esta do. O Pa ra ná, que
tem um Pro du to Inter no Bru to ao re dor de R$71 bi -
lhões, tem sua agri cul tu ra res pon den do por cer ca de
64% des se to tal. Por tan to, é inad mis sí vel que a agri -
cul tu ra no nos so País con ti nue de sas sis ti da. Além
dis so, das nos sas ex por ta ções para o ex te ri or, 36%
se di re ci o nam para os pa í ses da Eu ro pa. Por isso fiz
re fe rên cia es pe ci al aos pa í ses eu ro pe us, evi den te-
men te sem ex clu ir a im por tân cia, nes se pro ces so de
co mer ci a li za ção dos nos sos pro du tos, dos Esta dos
Uni dos e Mé xi co, res pon sá ve is pela aqui si ção de
18% dos pro du tos agrí co las ex por ta dos pelo meu
Esta do.

Sr. Pre si den te, só nos cabe, in te gran do um par -
ti do de opo si ção, apo i ar o es for ço que o Mi nis tro da
Agri cul tu ra pre ten de de sen vol ver nes te mo men to. O
Go ver no bra si le i ro tem sido tí mi do em ex ces so no tra -
to des ta ques tão. Não tem tido o Pre si den te da Re pú-
bli ca a ha bi li da de ne ces sá ria para en vol ver e li de rar
os de ma is pa í ses em de sen vol vi men to num mes mo
pro je to, com o mes mo ob je ti vo de ten tar de mo cra ti zar
as de ci sões in ter na ci o na is, a fim de que as na ções
em de sen vol vi men to não se jam sub ju ga das por uma
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po lí ti ca in ter na ci o nal de per ver si da de in co mum que
se exa cer ba a cada mo men to.

Não é só a ques tão dos pro du tos pri má ri os, ori -
un dos da agri cul tu ra. Os pro du tos da nos sa si de rur-
gia são tam bém al vos de sal va guar das nor te-ame ri-
ca nas, que con tra ri am os nos sos in te res ses.

A nos sa pre o cu pa ção ma i or, pela vo ca ção agrí -
co la in dis cu tí vel do nos so país, é exa ta men te com as
po lí ti cas pro te ci o nis tas ado ta das em re la ção aos pro -
du tos agrí co las pro du zi dos em nos so País e ex por ta-
dos es pe ci al men te para Eu ro pa, Ja pão e Esta dos
Uni dos da Amé ri ca do Nor te.

Sr. Pre si den te, ao con clu ir o nos so pro nun ci a-
men to, que ro mais uma vez as si na lar o nos so des-
con ten ta men to em re la ção à fra que za das ações do
nos so Go ver no, mas fir mar o nos so apo io, nes te mo -
men to, quan do há mais uma ini ci a ti va que par te do
Mi nis tro da Agri cul tu ra, com o ob je ti vo de su pe rar di fi-
cul da des e es ta be le cer um novo ce ná rio de ma i or
res pon sa bi li da de in ter na ci o nal, com pa ti bi li zan do os
in te res ses, sim, so bre tu do dos pa í ses em de sen vol vi-
men to, em fa vor da paz mun di al. Por que, sem som bra
de dú vi das, a paz é a irmã pre fe ri da da jus ti ça so ci al.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí-
nio, por per mu ta com o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de po is de lon gos e so fri dos anos de
do mi na ção es tran ge i ra, o pe que no Ti mor Les te verá
re a li za do, no dia 20 de maio pró xi mo, seu tão al me ja-
do so nho de au to de ter mi na ção. Ter mi nam, as sim, 28
lon gos anos em que os ti mo ren ses lu ta ram bra va-
men te para de fen der sua ter ra da sa nha des tru i do ra
dos in va so res in do né si os.

O Bra sil teve, nes sa eta pa fi nal de fun da ção da
na ção in de pen den te do Ti mor Les te, um pa pel pre-
pon de ran te. A par tir da in ter ven ção pa ci fi ca do ra da
ONU, em 1999, ofe re ce mos um con tin gen te mi li tar
para as se gu rar a tran qüi li da de e a or dem no ter ri tó rio,
como tam bém o ad mi nis tra dor tran si tó rio do país
para a in de pen dên cia, o bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de
Mel lo. Nos so com pa tri o ta me re ce to dos os elo gi os
pela for ma hon ra da e equi li bra da como sou be con du-
zir o de li ca do pro ces so que co man dou. Sua ação fir -
me e, ao mes mo tem po, con ci li a do ra fez com que os
âni mos se re nas sem e, hoje, o Pre si den te Xa na na

Gus mão pu des se as su mir suas fun ções num país
cal mo, mes mo que so fri do.

Ape sar de an tí po das do pon to de vis ta ge o grá fi-
co, Bra sil e Ti mor Les te são si a me ses pela cul tu ra
lusa que her da ram de seus co lo ni za do res ibé ri cos.
Como dis se Fer nan do Pes soa, nos sa pá tria é nos sa
lín gua, o que nos faz, ti mo ren ses e bra si le i ros, de cer-
to modo, con ci da dãos da mes ma na ção lu só fo na, o
que não é pou co, pois a iden ti da de pri me i ra de to dos
nós está um bi li cal men te li ga da à cul tu ra na qual nas -
ce mos. É dela que re ti ra mos nos sos pa ra dig mas,
nos sas re fe rên ci as his tó ri cas, nos sos va lo res fun da-
men ta is. São la ços que nos unem a to dos, na mes ma
cos mo vi são.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, fru to da in sa ni da de
dos in va so res in do né si os, o Ti mor Les te en con tra-se
hoje se mi des tru í do. Sua in fra-es tru tu ra fí si ca foi ar ra-
sa da pela ação dos mi li ci a nos in do né si os, no in sa no
pro je to de de i xar como he ran ça para os no vos tem-
pos de in de pen dên cia um país in te i ra men te des tru í-
do. Uma re e di ção mo di fi ca da da avil tan te prá ti ca da
an ti güi da de de sal gar a ter ra para im pe dir que os
seus le gí ti mos do nos pu des sem re co me çar a vida.

To da via, Sr. Pre si den te, não há for ça bru ta que
pos sa des tru ir a uni da de de um povo. A his tó ria está
che ia de exem plos de per se gui ções se cu la res con tra
po vos, que nem por isso de sa pa re ce ram ou de sis ti-
ram de sua iden ti da de. Assim foi com os ti mo ren ses e
com o Ti mor Les te.

Ao Bra sil, hoje, cabe o or gu lho de ter par ti ci pa do
do pro ces so de res ga te de um povo e da cri a ção de
um país. Res ta-nos, ain da, a so li da ri e da de com nos -
sos ir mãos de cul tu ra, tra du zi da no apo io in con di ci o-
nal à re cons tru ção des sa pe que na ilha. Cons ci en tes
de que te mos nos sas pró pri as li mi ta ções e nos sas
cha gas so ci a is a cu rar, não po de mos, con tu do, nos
omi tir na aju da aos que são ain da mais mi se rá ve is do
que nós.

Se a re mes sa de re cur sos fi nan ce i ros pode ser
algo com pli ca do para nos so aper ta do or ça men to, a
so li da ri e da de pode ser tra du zi da em re cur sos hu ma-
nos, em apo io lo gís ti co, em trans fe rên cia de tec no lo-
gia, em ces são de mão-de-obra es pe ci a li za da em ad -
mi nis tra ção pú bli ca, em edu ca ção, em Me di ci na e
tan tos ou tros cam pos em que o Bra sil é hoje um país
ca pa ci ta do para a ex por ta ção.

Sr. Pre si den te, des de que co me çou o do lo ro so
pro ces so de li ber ta ção do Ti mor Les te, te nho-me ma -
ni fes ta do des ta tri bu na, vi san do a que a opi nião pú bli-
ca bra si le i ra se sen si bi li ze com as do res da que le so -
fri do povo, e que o Go ver no bra si le i ro se man te nha
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aten to ao im pe ra ti vo de uma so li da ri e da de ati va para
com os ti mo ren ses.

Para mu i to além de uma so li da ri e da de mo men-
tâ nea, em pe río do de in for tú nio, de ve mos cons tru ir
uma so li da ri e da de de cul tu ras ir mãs, que po de rá fru -
ti fi car em be ne fí cio de am bos os pa í ses, unin do po vos
an tí po das ge o grá fi cos, mas fra ter nos na sua his tó ria
cul tu ral.

No idi o ma na ti vo – té tum – o nome des sa na ção
que res sur ge é Ti mor Lo ro sae, que sig ni fi ca Ti mor Les -
te ou Ti mor do Sol Nas cen te. Ofi ci al men te, o país se de -
no mi na rá Re pú bli ca De mo crá ti ca do Ti mor Les te.

Que o Pre si den te Xa na na Gus mão te nha a for ça
e a sa be do ria ne ces sá ri as para con du zir os ti mo ren ses
ao me re ci do des ti no de paz e de sen vol vi men to.

Ama nhã, Sr. Pre si den te, será exi bi do um fil me,
no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la, pro du zi do pela gran de
atriz bra si le i ra Lu cé lia San tos, que ha ve rá de mos trar
o so fri men to dos ti mo ren ses.

Sob os aus pí ci os da Se na do ra Ma ri na Sil va, por
in ter mé dio de seu ga bi ne te, eu gos ta ria de con vi dar
S. Exªs para as sis tir ao fil me, pro du zi do por uma bra -
si le i ra, que re tra ta a luta so fri da dos ti mo ren ses, que,
afi nal de con tas, re sul tou na in de pen dên cia des se
país-ir mão, o Ti mor Les te, que dia 20 em pos sa rá seu
Pre si den te ele i to, Xa na na Gus mão.

Mu i to obri ga do.

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

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na-
do Fe de ral es ta rá cum prin do bre ve men te uma de
suas atri bu i ções cons ti tu ci o na is quan do apre ci ar a in -
di ca ção do emi nen te ju ris ta Dr. Gil mar Fer re i ra Men -
des, pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para ocu par uma
das va gas de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Ama nhã, ocor re rá a sa ba ti na do in di ca do, na re -
u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia.

Des ta ca-se, na ava li a ção do ilus tre can di da to,
sua vas ta fo lha de bons ser vi ços pres ta dos, no ta da-
men te à ca u sa pú bli ca. De ten tor de res pe i tá vel co-
nhe ci men to ju rí di co, aliás de exi to sa car re i ra ju rí di ca,
vem o Dr. Gil mar Fer re i ra Men des se ha ven do com

mu i ta com pe tên cia, se ri e da de e fir me za nas mais va -
ri a das e com ple xas mis sões que lhe fo ram con fi a das.

Embo ra te nha mos acom pa nha do ma ni fes ta-
ções con tro ver sas so bre a in di ca ção do emi nen te ju -
ris ta Gil mar Fer re i ra Men des a uma das va gas do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, des ta ca ria as afir ma ções do
emi nen te Pro fes sor Cel so Bas tos, do Insti tu to Bra si le-
i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal:

... a po lê mi ca com re la ção à in di ca ção de Men -
des é “sem pre ce den tes”. “A con tro vér sia é po lí ti ca.
Não há ra zão para re sis tên cia ao dou tor Gil mar Men -
des, um ad vo ga do de atu a ção re co nhe ci da men te bri -
lhan te...

Já a Aca de mia Inter na ci o nal de Di re i to e Eco no-
mia, em nota as si na da pelo Pre si den te, Arnol do
Wald, e pelo Pre si den te do Con se lho, Ives Gan dra
Mar tins, con si de ra que “o in di ca do pre en che to das as 
con di ções para exer cer a fun ção de ma gis tra do su-
pre mo”.

É da tra di ção do Su pre mo que os in di ca dos não
se sub me tam a qual quer tipo de pres são, vis to que
seu úni co com pro mis so é com a jus ti ça e or dem.

Tam bém nes sa mes ma di re ção se ma ni fes ta o
emi nen te Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
Mar co Au ré lio de Mel lo, que es pe ra que o Advo ga-
do-Ge ral da União, Gil mar Men des, re pi ta sua tra je tó-
ria na que le Tri bu nal:

Ele en tra com o de sa fio [de su pe rar a
pres são] e es pe ro que re pi ta a mi nha tra je-
tó ria...

Enfim, Sr. Pre si den te, a in di ca ção do emi nen te
ju ris ta cum pre os pre ce i tos le ga is e re ú ne ao emi nen-
te Dr. Gil mar Fer re i ra Men des as con di ções de re pu-
ta ção ili ba da, ho mem pro bo, con ce i tu a do, de con du-
ção sé ria e fir me de to das as ações que já lhe fo ram
con fi a das. Pre en che, por tan to, os re qui si tos ne ces sá-
ri os para as su mir a Cor te Su pre ma.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro-
cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 252, DE  2002

Re quer a in ser ção em ata de voto de 
con gra tu la ções pelo iní cio das ati vi da des
da Emis so ra de Te le vi são Na za ré.
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Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 222 do Re gi men to

Inter no e de acor do com as tra di ções des ta Casa, re -
que i ro se jam pres ta das as se guin tes ho me na gens
pela ina u gu ra ção da Emis so ra de Te le vi são Na za ré,
ca nal 30:

a) in ser ção em ata de voto con gra tu la-
ções;

b) Dar co nhe ci men to des te voto de
con gra tu la ções ao Arce bis po Me tro po li ta no
de Be lém, D. Vi cen te Zico; ao Bis po Au xi li ar,
D. Ânge lo Ver ze let ti; ao jor na lis ta Wal ter
Mon te i ro, edi tor-che fe do Jor nal Voz de Na-
za ré; à Rá dio Na za ré FM e à TV Na za ré.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to tem por fi na li da de a in -
ser ção em ata de voto de con gra tu la ções pelo iní cio
das ati vi da des da Emis so ra de Te le vi são Na za ré, ca -
nal 30.

Tra ta-se da con cre ti za ção de um an ti go so nho
da po pu la ção ca tó li ca do meu Esta do: a ina u gu ra ção
de uma emis so ra de te le vi são pró pria, a TV Na za ré,
ca nal 30. Esta emis so ra é o re sul ta do de uma cam pa-
nha de cin co anos, le va da avan te pela Arqui di o ce se
de Be lém e por to dos os ca tó li cos do Pará. A TV Na -
za ré foi ina u gu ra da no sá ba do pas sa do, numa ce ri-
mô nia re a li za da no Cen tro de Cul tu ra e For ma ção
Cris tã, em Ana nin de ua. No do min go à tar de, data em
que se co me mo rou o Dia Mun di al das Co mu ni ca ções
So ci a is, os ca tó li cos se re u ni ram na Ba sí li ca para
con sa grar o novo ca nal te le vi si vo à Nos sa Se nho ra de 
Na za ré.

É uma obra do povo ca tó li co que aten deu aos
ape los dos di ri gen tes da igre ja ca tó li ca do Pará por
en ten der a im por tân cia de um meio de co mu ni ca ção
como a te le vi são para a di vul ga ção da men sa gem do
evan ge lho.

A TV Na za ré vai fun ci o nar em ca rá ter ex pe ri-
men tal, das seis da ma nhã às dez e meia da no i te,
com dez pro gra mas de uma gra de de pro du ção lo cal
e na ci o nal. Esta emis so ra será o ve í cu lo de di vul ga-
ção dos even tos pas to ra is das pa ró qui as de Be lém e
do in te ri or. Trans mi ti rá mis sas ao vivo e terá um pro -
gra ma com os bis pos, onde eles po de rão con ver sar
com a po pu la ção, atra vés de te le fo ne mas e car tas.

Com a TV Na za ré os ca tó li cos pra ti ca men te ga -
nha rão de pre sen te mais duas emis so ras ca tó li cas: a
Can ção Nova e a Sé cu lo Vin te e Um, que che ga rão
ao Pará atra vés da tor re e dos trans mis so res da TV
Na za ré. Ago ra o Esta do terá ima gens de qua tro ca na-

is ca tó li cos: Na za ré, Can ção Nova, Sé cu lo Vin te e Um 
e Rede Vida.

A TV Na za ré com ple ta o cír cu lo da co mu ni ca-
ção ca tó li ca pa ra en se. Jun ta-se à Rá dio Na za ré FM e
ao se ma ná rio Voz de Na za ré, que é o se gun do mais
an ti go jor nal no Pará. Foi cri a do em 1910 pelo pa dre
Bar na bi ta Flo rên cio Du bo is e está até hoje a ser vi ço
da Arqui di o ce se de Be lém. Mais um mo ti vo de ale gria
para a po pu la ção ca tó li ca, este jor nal, que foi fe cha do
há 30 dias para re for mas no pré dio e na li nha edi to ri-
al, vol tou a cir cu lar com ti ra gem de cin co mil exem pla-
res, im pres sos no par que grá fi co do jor nal O Li be ral.

São es ses os mo ti vos que leva-nos a re que rer a
este Ple ná rio a in ser ção em ata de voto de con gra tu-
la ções pelo iní cio das ati vi da des da Emis so ra de Te le-
vi são Na za ré, pa ra be ni zan do a Arqui di o ce se de Be -
lém, nas pes so as do ar ce bis po me tro po li ta no D. Vi -
cen te Zico e do bis po au xi li ar D. Car los Ver ze let ti, que
foi o res pon sá vel pela exe cu ção do pro je to da TV Na -
za ré, toda a equi pe que está atu an do nes te novo ins -
tru men to de di fu são dos en si na men tos de Cris to,
mas, so bre tu do, es sas con gra tu la ções são di ri gi das
ao povo ca tó li co pa ra en se, por to das es sas con quis-
tas no cam po da co mu ni ca ção.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 2002. - Se na-
dor Ade mir Andra de, PSB-PA.

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

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e des pa cha do à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro-
cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 253, DE 2002

Se nhor 1º Vice-Pre si den te,

Ten do sido con vi da do pelo Exce len tís si mo Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca para in te grar a co mi-
ti va pre si den ci al em vi si ta ofi ci al ao Re i no da Espa -
nha, ao Esta do da Ci da de do Va ti ca no e à Re pú bli-
ca Ita li a na, re que i ro, nos ter mos do art. 40 do Re gi-
men to Inter no, au to ri za ção para de sem pe nhar a re -
fe ri da mis são.

Co mu ni co a V. Exª que de ve rei au sen tar-me do
País no pe río do de 15 a 22 de maio de 2002.

Sala das Ses sões, 14 de maio de 2002. _ Se na-
dor Ra mez Te bet.
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MENSAGEM Nº 368/2002

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for-

má-los de que me au sen ta rei do Pais no pe río do de
15 a 21 de maio de 2002, para re a li zar vi si ta ofi ci al ao
Re i no da Espa nha, ao Esta do da Ci da de do Va ti ca no
e à Re pú bli ca Ita li a na, a con vi te, res pec ti va men te, do
Che fe do Go ver no Espa nhol, Pre si den te do Go ver no
José Ma ria Aznar, de Sua San ti da de o Papa João Pa -
u lo II e do Pre si den te da Re pú bli ca Ita li a na, Car lo
Aze glio Ci am pi.

Na Espa nha, en tre os dias 16 e 18 de maio, par-
ti ci pa rei, em Ma dri, da II Ci me i ra União Eu ro-
péia-Amé ri ca La ti na e Ca ri be e Mer co sul-União Eu ro-
péia e, em Sa la man ca, re ce be rei o ti tu lo de Dou tor
Ho no ris Ca u sa que me foi con ce di do pela Uni ver si da-
de de Sa la man ca, uma das mais an ti gas e pres ti gi o-
sas do mun do.

Na Ci da de do Esta do do Va ti ca no, en tre os dias
18 e 20 de maio, par ti ci pa rei da ce ri mô nia de ca no ni-
za ção de Ma dre Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de
Je sus e man te rei en con tros com Sua San ti da de o
Papa João Pa u lo II, e com o Se cre tá rio de Esta do do
Va ti ca no, Car de al Ange lo So da no.

Na Itá lia, que vi si ta rei, no pla no bi la te ral, nos
dias 20 e 21 de maio, man te rei en con tro com o Pre si-
den te da Re pú bli ca Car lo Aze glio Ci am pi e com li de-
ran ças em pre sa ri a is.

Mi nha par ti ci pa ção nas re u niões de cú pu la
União Eu ro péia-Amé ri ca La ti na e Ca ri be e União Eu -
ro péia-Mer co sul cons ti tu i rá im por tan te opor tu ni da de
para a dis cus são, com os lí de res eu ro pe us e de nos -
sa re gião, de te mas de in te res se di re to para o Bra sil
nas agen das re gi o nal e in ter na ci o nal. Da mes ma for -
ma, as vi si tas de ca rá ter bi la te ral ao Esta do da Ci da-
de do Va ti ca no e à Itá lia de ve rão con tri bu ir para in ten-
si fi ca ção de nos so re la ci o na men to com a cú pu la da
Igre ja Ca tó li ca e com o Go ver no e se tor pri va do ita li a-
nos.

Bra sí lia, 13 de maio de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Os Srs. Se -

na do res Ro me ro Jucá, Ma u ro Mi ran da, a Sra. Se na-
do ra Ma ria do Car mo Alves e o Sr. Se na dor Ade mir

Andra de en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu -
bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em uma ini ci a-
ti va da Di re to ria Co le gi a da, a Agên cia Na ci o nal de
Águas (ANA) di vul gou, há pou co, o seu Re la tó rio de
Ges tão, com pre en den do as ati vi da des do ano de
2001. Tra ta-se de do cu men to que, pela im por tân cia e
ex ten são de seu con te ú do, me re ce de nós aten ta,
con quan to re su mi da, apre ci a ção.

A Agên cia, é bom que se re cor de, dis põe de
nove Su pe rin ten dên ci as vol ta das para ati vi da des fi-
na lís ti cas e uma para a Admi nis tra ção; uma es tru tu ra
que com pre en de a ci ta da di re ção e suas as ses so ri as;
a Se cre ta ria-Ge ral, a Pro cu ra do ria-Ge ral e a Su pe rin-
ten dên cia de Admi nis tra ção e Fi nan ças.

Cum pre-nos as si na lar, ini ci al men te, que a
Agên cia en trou em fun ci o na men to efe ti vo no mês de
ja ne i ro do ano pas sa do, a fim de im ple men tar o Sis te-
ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri-
cos, con for me pre vi são da Car ta Mag na, para ga ran tir
o uso sus ten tá vel de nos sos rios e la gos, em be ne fí-
cio da atu al e de fu tu ras ge ra ções.

Para tan to, em con jun to com os go ver nos es ta-
du a is, se gun do os prin cí pi os da des cen tra li za ção,
ins ti tu í ram-se nor mas de uti li za ção dos cor pos hí dri-
cos, seja para a cap ta ção de água, seja para o lan ça-
men to de eflu en tes.

A fis ca li za ção cons ti tui ga ran tia de que as li cen-
ças con ce di das se jam efe ti va men te res pe i ta das, im-
pon do a uti li za ção par ci mo ni o sa dos re cur sos hí dri cos.

Com isso, ge ram-se tam bém re cur sos fi nan ce i-
ros para a re cu pe ra ção e con ser va ção dos rios e la -
gos, em cada ba cia hi dro grá fi ca, me di an te atu a ção
con jun ta com os go ver nos es ta du a is, se gun do os
prin cí pi os da des cen tra li za ção.

Aten de-se, com isso, às di re tri zes es ta be le ci das
pela Lei 9.433, de 1997, co nhe ci da como a “Lei das
Águas”, que ado ta, por igual, os prin cí pi os da ges tão
par ti ci pa ti va.

Nes te pri me i ro ano de atu a ção da ANA, foi in -
cen ti va da a cri a ção de co mi tês de ba cia e fo ram es ta-
be le ci das as con di ções para a fu tu ra im plan ta ção das 
res pec ti vas agên ci as.

Na ges tão ra ci o nal dos re cur sos hí dri cos, a
Agên cia Na ci o nal de Águas de fe riu pri o ri da de à di vul-
ga ção de mé to dos de con vi vên cia com as se cas do
semi-ári do e com o im pres cin dí vel com ba te à po lu i-
ção das águas.
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No pri me i ro caso, pro cu rou-se de mons trar que
a di mi nu i ção do de se qui lí brio en tre a ofer ta e a de-
man da pode ser con se gui da pela ra ci o na li za ção do
uso da água, e não ape nas pela re a li za ção de gran -
des obras.

No se gun do, op tou-se pelo es tí mu lo à re a li za-
ção, re u nin do go ver nos, se to res que uti li zam o re cur-
so e a so ci e da de ci vil, de pac tos vi san do à re cu pe ra-
ção de cam pos hí dri cos de gra da dos.

Em de ter mi na das ba ci as hi dro grá fi cas, o Go-
ver no Fe de ral, por in ter mé dio da ANA, vem pro mo-
ven do a cons tru ção de di ver sas es ta ções de tra ta-
men to de es go to, no cur so do seu Pro gra ma de Des -
po lu i ção que fi nan cia, a fun do per di do, a me ta de do
cus to da obra.

Po rém, mes mo que re co nhe ci do o di re i to de a
po pu la ção re cla mar so lu ções de cur to pra zo, deve-se
ter em con ta que o Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a-
men to de Re cur sos Hí dri cos re quer, para a sua to tal
im ple men ta ção, não ape nas um pe río do de me ses,
mas de dé ca das.

Em sua am pli tu de, o Re la tó rio dis cor re tam bém
so bre os ele men tos es tra té gi cos da ges tão das ba ci as
hi dro grá fi cas; os pro gra mas do “Avan ça Bra sil”, a car go
da Agên cia Na ci o nal de Águas; as ações nas áre as de
ciên cia, tec no lo gia e ino va ção; a ca pa ci ta ção e tre i na-
men to; a co o pe ra ção in ter na ci o nal; a exe cu ção or ça-
men tá ria e a po lí ti ca de re cur sos hu ma nos.

Entre es sas ações e pro gra mas, e se gun do dis -
po si ções do Pla no Plu ri a nu al do Go ver no, no pe río do
de 2000 a 2003, es tão as pro vi dên ci as que ob je ti vam
me lho rar a ges tão am bi en tal, por quan to a ofer ta de
água para con su mo hu ma no, para ir ri ga ção e para
uso in dus tri al é o gran de de sa fio a ser ven ci do pelo
Bra sil e pe las de ma is na ções do glo bo, nes te sé cu lo.

A ANA é res pon sá vel, por tan to, por ou tros pro -
gra mas ins cri tos no Pla no do Go ver no, como o
“Águas do Bra sil, Proá gua–Ges tão”; “Nos sos Rios:
Pa ra í ba do Sul”; “Nos sos Rios: São Fran cis co”; e
“Nos sos Rios: Ara gua ia-To can tins”, que en vol vem re -
cur sos su pe ri o res a 202 mi lhões de re a is.

No Pro gra ma Pan ta nal, a Agên cia res pon de
pela im ple men ta ção do sis te ma de ge ren ci a men to de 
re cur sos hí dri cos na ba cia do Alto Pa ra guai – Pan ta-
nal, na Re gião Cen tro-Oes te.

Nes sas ba ci as hi dro grá fi cas, o ges to res de
cada pro gra ma de ci dem so bre a co bran ça pelo uso
de re cur sos hí dri cos.

Essa pro vi dên cia tem por base o prin cí pio
“usuá rio-po lu i dor-pa ga dor”, pres su pon do a cons ci en-
ti za ção de to dos quan to ao re co nhe ci men to da água

como bem eco nô mi co, o que se apli ca às ba ci as cujo
rio prin ci pal é de do mí nio da União.

Para a nos sa Re gião, a ANA, em con jun to com a 
ANEEL e a Co mis são para Co or de na ção do Pro je to
do Sis te ma para Vi gi lân cia da Ama zô nia, es ta be le ce-
ram acor do de co o pe ra ção téc ni ca e ci en tí fi ca, ob je ti-
van do o pla ne ja men to de 200 pla ta for mas de co le ta
de da dos e a ins ta la ção, ma nu ten ção e ope ra ção do
sis te ma, des ti na das a mo ni to rar os pa râ me tros hi dro-
ló gi cos, em tem po real.

Na Ba cia Ama zô ni ca, ape nas no ano pas sa do,
fo ram ins ta la das 25 des sas pla ta for mas, que ope ram
via sa té li te. Com o res pec ti vo pro je to de Hi dro lo gia,
pro cu ra-se de sen vol ver es tu dos e pes qui sas so bre as 
suas ca rac te rís ti cas, de sor te a co nhe cer as par ti cu-
la ri da des das va zões e des car gas só li das do rio Ama -
zo nas.

Em Ro ra i ma, prin ci pal men te, as sim como no
Acre, no Ama zo nas, no Ama pá, no Pará e em Ron dô-
nia, fo ram co le ta das in for ma ções e or ga ni za dos os
pa râ me tros de mons tra dos em cada es ta ção des ti na-
da à me di ção da qua li da de das águas.

Em re su mo des ses bre ves co men tá ri os, Srªs
Se na do ras e Srs. Se na do res, o Re la tó rio de Ges tão
da Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA), re fe ren te ao
exer cí cio pre té ri to, re a fir ma o acer to de sua cri a ção,
ex põe a qua li da de e vo lu me de seus tra ba lhos e re co-
men da a ain da jo vem or ga ni za ção ao re co nhe ci men-
to e apla u so de to dos os bra si le i ros.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é nos sa obri ga-
ção, como Se na do res e ho mens pú bli cos, de fen der o
in te res se de nos sos Esta dos, do nos so povo, das
nos sas ins ti tu i ções.

Ge ral men te lu ta mos pela me lho ria dos trans-
por tes, ener gia, mo ra dia, sa ne a men to bá si co, sa ú de,
edu ca ção, jus ti ça, de sen vol vi men to eco nô mi co e so -
ci al e tudo que con tri bui para o bem-es tar de nos sas
po pu la ções.

Hoje ocu po esta Tri bu na para apre sen tar uma
re i vin di ca ção di fe ren te, mas não me nos im por tan te
do que to das es sas men ci o na das, por que tam bém
con tri bui para a me lho ria das con di ções de nos sa po -
pu la ção.

Tra ta-se de uma re i vin di ca ção le gí ti ma e im por-
tan te dos ha bi tan tes do mu ni cí pio de Ipa me ri, pela
per ma nên cia, na que le mu ni cí pio, da 23ª Com pa nhia
de Enge nha ria de Com ba te, que deve re pre sen tar um 
mo ti vo de or gu lho para o Exér ci to.
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Não há dú vi da de que o povo de Ipa me ri re co-
nhe ce a im por tân cia da mis são atri bu í da à 23ª Com -
pa nhia de Enge nha ria de Com ba te e sua con tri bu i ção
ao de sen vol vi men to de nos sa re gião.

É gran de a con fi an ça do povo bra si le i ro em suas 
For ças Arma das. Em to dos os mo men tos em que a
so be ra nia e as ins ti tu i ções na ci o na is cor re ram ris cos,
em to dos os mo men tos em que os ide a is de mo crá ti-
cos es ti ve ram em pe ri go, nos sas For ças Arma das
sou be ram cum prir sua mis são cons ti tu ci o nal.

A pre sen ça fí si ca das For ças Arma das em todo
o ter ri tó rio na ci o nal é con di ção es sen ci al para nos so
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al, para que se
cum pra a Cons ti tu i ção e para que a or dem ju rí di ca as -
se gu re a to dos os bra si le i ros as con di ções ne ces sá ri-
as para a paz e o pro gres so.

O povo de Ipa me ri re co nhe ce a im por tân cia do
tra ba lho de sen vol vi do pela 23ª Com pa nhia de Enge -
nha ria de Com ba te, ao lon go de mais de meio sé cu lo
de uma con vi vên cia em que hou ve uma per fe i ta in te-
gra ção en tre a so ci e da de ci vil e as ins ti tu i ções mi li ta-
res que es ti ve ram se di a das em Ipa me ri.

Não se tra ta sim ples men te de uma re i vin di ca-
ção em be ne fí cio da se gu ran ça pú bli ca, pois as ins ti-
tu i ções mi li ta res não re a li zam fun ção po li ci al.

A in te gra ção en tre a po pu la ção do mu ni cí pio de
Ipa me ri e a 23ª Com pa nhia de Enge nha ria de Com -
ba te é de mons tra da pelo tra ba lho de con ser va ção de
es tra das, cons tru ção e re cu pe ra ção de pon tes e ou -
tras obras de en ge nha ria, as sim como pe las ações de 
apo io so ci al, como va ci na ção, do a ção e co le ta de
san gue, apo io aos abri gos de ido sos, com ba te a epi -
de mi as, como a den gue e ou tras, que tor na ri am mu i to
ex ten sa a enu me ra ção.

Hoje po de mos afir mar que exis tem im por tan tes
ra í zes his tó ri cas en tre a po pu la ção e as ins ti tu i ções
mi li ta res se di a das em Ipa me ri, o que se deu des de os 
anos 20 do sé cu lo pas sa do, quan do Ipa me ri se tor -
nou sede do 6º Ba ta lhão de Ca ça do res, que tan to
con tri bu iu para a de fe sa de nos sa so be ra nia, com re -
le van tes ser vi ços pres ta dos du ran te a 2ª Gu er ra Mun -
di al.

A his tó ria da 23ª Com pa nhia de Enge nha ria de
Com ba te se con fun de com a his tó ria do Mu ni cí pio de
Ipa me ri, pela con tri bu i ção mú tua e per fe i ta in te gra ção
du ran te mais de meio sé cu lo, em vín cu los de con fi an-
ça, ami za de e co o pe ra ção, que se for ti fi ca ram e se
con so li da ram.

A ju ven tu de de Ipa me ri tem sido be ne fi ci a da por 
li ções de pa tri o tis mo, dis ci pli na, or ga ni za ção, obe-
diên cia à lei, res pe i to e de di ca ção ao in te res se pú bli-

co, li ções es sas ti ra das da prá ti ca co ti di a na que se ex -
pres sa nos tra ba lhos re a li za dos na co mu ni da de pela
23ª Com pa nhia de Enge nha ria de Com ba te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as sis ti-
mos hoje, num gran de nú me ro de ci da des de todo o
Bra sil, um sen ti men to ge ne ra li za do de in se gu ran ça,
de cor ren te da fal ta de de ter mi na ção de al guns di ri-
gen tes para exer cer a au to ri da de, con for me es ta be le-
ce a Cons ti tu i ção.

O povo de Go iás não to le ra nem de se ja con vi ver
com au to ri da des omis sas e sem von ta de po lí ti ca para 
en fren tar a cri mi na li da de.

Nos so povo, tra ba lha dor, or de i ro e pa cí fi co, re -
pe le a ação dos cri mi no sos e não ace i ta a vi o lên cia
nem o cri me or ga ni za do.

A per ma nên cia da 23ª Com pa nhia de Enge nha-
ria de Com ba te no mu ni cí pio de Ipa me ri é uma jus ta
re i vin di ca ção do nos so povo e tam bém um mo ti vo de
or gu lho para o Exér ci to Bra si le i ro, como ins ti tu i ção da 
mais alta cre di bi li da de na ci o nal e que sem pre es te ve
li ga da à vida e à his tó ria dos Ipa me ri nos.

De i xo aqui o meu ape lo aos Exce len tís si mos
Se nho res Mi nis tro da De fe sa e Co man dan te do Exér -
ci to, para que ga ran tam a per ma nên cia da 23ª Com -
pa nhia de Enge nha ria de Com ba te no mu ni cí pio de
Ipa me ri, tan to por mo ti vos es tra té gi cos, ins ti tu ci o na is
e his tó ri cos, como pelo im por tan te tra ba lho que tem
sido re a li za do em be ne fí cio do Esta do de Go iás e de
toda a Re gião Cen tro-Oes te.

Te nho ple na con vic ção de que esta re i vin di ca ção
da po pu la ção de Ipa me ri, por sua re le vân cia, está aci -
ma de in te res ses par ti cu la res, par ti dá ri os ou po lí ti cos.

De i xo meu agra de ci men to an te ci pa do aos
Exce len tís si mos Se nho res Mi nis tro da De fe sa e Co -
man dan te do Exér ci to, que cer ta men te da rão a me -
lhor so lu ção para ga ran tir a per ma nên cia da 23ª
Com pa nhia de Enge nha ria de Com ba te no mu ni cí pio
de Ipa me ri.

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, o Pre si den te
da Re pú bli ca cri ou, no dia de on tem, o Con se lho Na -
ci o nal dos Di re i tos do Ido so. A ini ci a ti va é bas tan te
lou vá vel, uma vez que o ór gão irá cor ri gir uma in jus ti-
ça que já se es ten dia por mais de 7 anos, quan do o
pró prio Fer nan do Hen ri que Car do so, ao pro mul gar a
lei que ins ti tu iu a po lí ti ca na ci o nal do ido so, ve tou todo 
o ar ti go, apro va do, en tão, no Con gres so Na ci o nal,
que cri a va o re fe ri do Con se lho.

Já não é no vi da de que o Bra sil não é mais um
país de jo vens. Nos sa na ção, as sim como toda a hu -
ma ni da de, se be ne fi cia da me lho ria da sa ú de e da cri -
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a ção de ações es pe cí fi cas para os ci da dão aci ma de
60 anos e, com isso, vê a ex pec ta ti va de vida cres cer
ano a ano. Hoje não é ne nhu ma sur pre sa ver pes so as
aci ma de se ten ta, oi ten ta anos, com ple ta men te ati vas
e par ti ci pan tes de todo o pro ces so so ci al.

No meu es ta do – Ser gi pe, des de 1993, fun ci o na
o Con se lho Esta du al do Ido so, cri a do na ad mi nis tra-
ção do en tão Go ver na dor João Alves Fi lho, que tive a
hon ra de pre si dir. Já há qua se dez anos atuá va mos
para ade quar o per fil da ter ce i ra ida de às ações de
sa ú de, edu ca ção, la zer e en tre te ni men to ade qua dos.
E, mu i tas ve zes, Srªs e Srs. Se na do res, nos sur pre-
en de mos com a for ça, a ener gia e a von ta de de vi ver
da que les que mu i to nos en si na ram com sua ex pe-
riên cia e sua ló gi ca de ver o pas sar do tem po com sa -
be do ria.

O Con se lho Na ci o nal do Ido so fun ci o na rá jun to
à Se cre ta ria de Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da
Jus ti ça, em con so nân cia com os di ver sos ór gãos que
cu i dam da cri a ção e im plan ta ção de ações es pe cí fi-
cas para a ter ce i ra ida de. Já é hora de o País en ten der
que seus ci da dãos aci ma de ses sen ta anos não são
ape nas “adul tos que en ve lhe ce ram”, mas, sim, pes-
so as dig nas e ati vas que têm ca rac te rís ti cas es pe cí fi-
cas de sua fa i xa etá ria, como as cri an ças e os ado les-
cen tes.

Qu e ro con gra tu lar-me com o Po der Exe cu ti vo,
com meus co le gas par la men ta res que, des de 1994,
lu tam pela cri a ção des se Con se lho e com os mais de
60 mi lhões de ido sos que te rão ago ra seus di re i tos
aten di dos de for ma mais efi ci en te. Por fim, Sr. Pre si-
den te, es pe ro que esta ini ci a ti va bra si le i ra seja um
exem plo para or ga nis mos como a ONU, que es tão em 
dí vi da com os ci da dãos da ter ce i ra ida de de todo o
mun do, que, mais que ur gen te men te, de ve ri am cri ar,
a exem plo do Uni cef, uma agên cia es pe cí fi ca para o
ido so.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje que ro fa zer
uma ho me na gem à con cre ti za ção de um an ti go so-
nho da po pu la ção ca tó li ca do meu Esta do: a ina u gu-
ra ção de uma emis so ra de te le vi são pró pria, a TV Na -
za ré, ca nal 30. Essa emis so ra é o re sul ta do de uma
cam pa nha de cin co anos, le va da avan te pela Arqui di-
o ce se de Be lém e por to dos os ca tó li cos do Pará. A
TV Na za ré foi ina u gu ra da no sá ba do pas sa do, numa
ce ri mô nia re a li za da no Cen tro de Cul tu ra e For ma ção
Cris tã, em Ana nin de ua. No do min go à tar de, data em
que se co me mo rou o Dia Mun di al das Co mu ni ca ções
So ci a is, os ca tó li cos se re u ni ram na Ba sí li ca para
con sa grar o novo ca nal te le vi si vo à Nos sa Se nho ra de 
Na za ré.

É uma obra do povo ca tó li co que aten deu aos
ape los dos di ri gen tes da igre ja ca tó li ca do Pará por
en ten der a im por tân cia de um meio de co mu ni ca ção
como a te le vi são para a di vul ga ção da men sa gem
evan gé li ca. Tal vez seja isso o que Je sus Cris to, como
pes soa à fren te do tem po em que vi veu na Ter ra, quis
di zer quan do man dou que a pa la vra fos se pre ga da
aci ma dos te lha dos.

A TV Na za ré vai fun ci o nar em ca rá ter ex pe ri-
men tal, das seis da ma nhã às dez e meia da no i te,
com dez pro gra mas de uma gra de de pro du ção lo cal
e na ci o nal. Essa emis so ra será o ve í cu lo de di vul ga-
ção dos even tos pas to ra is das pa ró qui as de Be lém e
do in te ri or. Trans mi ti rá mis sas ao vivo e terá um pro -
gra ma com os bis pos, em que eles po de rão con ver sar
com a po pu la ção, atra vés de te le fo ne mas e car tas.

Com a TV Na za ré os ca tó li cos pra ti ca men te ga -
nha rão de pre sen te mais duas emis so ras ca tó li cas: a
Can ção Nova e a Sé cu lo Vin te e Um, que che ga rão
ao Pará atra vés da tor re e dos trans mis so res da TV
Na za ré. Ago ra o Esta do terá ima gens de qua tro ca na-
is ca tó li cos: Na za ré, Can ção Nova, Sé cu lo Vin te e Um 
e Rede Vida. 

A TV Na za ré com ple ta o cír cu lo da co mu ni ca-
ção ca tó li ca pa ra en se. Jun ta-se à Rá dio Na za ré FM e
ao se ma ná rio Voz de Na za ré, que é o se gun do mais
an ti go jor nal no Pará. Foi cri a do em 1910 pelo pa dre
bar na bi ta Flo rên cio Du bo is e está até hoje a ser vi ço
da Arqui di o ce se de Be lém. Mais um mo ti vo de ale gria
para a po pu la ção ca tó li ca. Esse jor nal, que foi fe cha-
do há 30 dias para re for mas no pré dio e na li nha edi -
to ri al, vol tou a cir cu lar nes te do min go, com ti ra gem de 
cin co mil exem pla res, im pres sos no par que grá fi co do 
jor nal O Li be ral.

Fi na li zo este pro nun ci a men to pa ra be ni zan do a
Arqui di o ce se de Be lém, nas pes so as do ar ce bis po
me tro po li ta no D. Vi cen te Zico e do bis po au xi li ar D.
Car los Ver ze let ti, que foi o res pon sá vel pela exe cu ção
do pro je to da TV Na za ré, mas, so bre tu do as mi nhas
con gra tu la ções são di ri gi das ao povo ca tó li co pa ra en-
se, por to das es sas con quis tas no cam po da co mu ni-
ca ção.

Con si de ro-me hon ra do, como mem bro da ban -
ca da fe de ral pa ra en se, pela par ti ci pa ção so bre a re a-
li za ção do pro je to da TV Na za ré.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – 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 pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, a re -
a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te
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ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
42, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Ma gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção
dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des -
por to por mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, 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
Alva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na-
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel -
lo Par ga.

– 2 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001

Qu ar ta se 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 1, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes para
gas tos com a pu bli ci da de de obras go ver na men ta is,
ten do

Pa re cer sob nº 1.362, 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
José Agri pi no Maia, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 8, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Osmar Dias, que al te ra a re da ção do in ci so IV do art.

52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir os che fes de
mis sões di plo má ti cas de ca rá ter tran si tó rio, in cum bi-
das das fun ções que es pe ci fi ca, en tre as au to ri da des
cuja es co lha seja apro va da pre vi a men te pelo Se na do
Fe de ral, por voto se cre to, após ar güi ção em ses são
se cre ta, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.187, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pé res.

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re que ri men to nº 245, de 2002 – 

art. 357 do Re gi men to Inter no)

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de
2002 (nº 289/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta
o art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran -
si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to
Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos Qu a dros da
União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

– 5 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 106, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que dis põe so bre os cri -
mes con tra a pes soa, con tra o pa tri mô nio, con tra os
cos tu mes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Álva ro Dias) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 03 
mi nu tos.)

(OS 14662/02)
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SENADO FEDERAL

Ata da 61ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 15 de maio de 2002 

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares, 
Mozarildo Cavalcanti, da Sra. Marluce Pinto e dos Srs. Tião Viana e Lindberg Cury

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ENCON–
TRAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias
– Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio
Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari
Stad ler – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio
Sam pa io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra –
Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da-
ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ri -
be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co Escór cio –
Geral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo
– Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam
Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer-
son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du -
tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Ser ra – Ju -
vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – 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 – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor
Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har -
tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Re gi nal do Du -
ar te – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber-
to Fre i re – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro -
cha – Sér gio Ma cha do – Te o tô nio Vi le la Fi lho –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 74 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1° Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 448/2002, de 10 do cor ren te, en ca mi nhan do as 
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 70, de
2002, de ini ci a ti va da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le. (Ane xa do ao pro ces sa do do Re que ri men to nº 70,
de 2002). À Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

As in for ma ções fo ram ane xa das ao pro-
ces so do Re que ri men to nº 70, de 2002, que
vai à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.

AVISO

 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 877/2002, de 24 de abril úl ti mo, en ca mi-
nhan do có pia da De ci são nº 404/2002 – TCU (Ple -
ná rio), e dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, re fe ren te à au di to ria re a li za da na Pre fe-
i tu ra de Co a ri para fis ca li zar re cur sos re la ti vos aos
ro yal ti es pa gos pela Pe tro brás àque le Mu ni cí pio,
em aten di men to ao Re que ri men to nº 63, de 2001,
do Se na dor Jef fer son Pe res, e in for man do que con -
ver teu a re fe ri da au di to ria em To ma da de Con tas
Espe ci al e que, tão logo aque le Tri bu nal se pro nun-
cie so bre o seu mé ri to, pro ce de rá nova co mu ni ca-
ção a esta Casa le gis la ti va. O Re que ri men to aguar -
da rá na Se cre tá ria-Ge ral da Mesa a con clu são da
To ma da de Con tas Espe ci al.

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

O Re que ri men to fi ca rá na Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa aguar dan do con clu são da 
To ma da de Con tas Espe ci al.
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PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2002
(Nº 3.872/97, na Casa de ori gem)

Dá nova re da ção ao art. 11 do De-
cre to–Lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro de
1967, al te ra do pelo art. 1º da Lei nº 8.901,
de 30 de ,ti nho de 1994

O Con gres so Nacional de cre ta:
Art. 1º O art. 11 do De cre to-Lei nº 227, de 28 de

fe ve re i ro de 1967, al te ra do pelo art. 1º da Lei nº 8.901,
de 30 de ju nho de 1994, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

”Art. 11. Se rão res pe i ta dos na apli ca-
ção dos re gi mes de au to ri za ção, li cen ci a-
men to e con ces são:

1 – o di re i to de pri o ri da de à ob ten ção
da au to ri za ção de pes qui sa ou do re gis tro
de li cen ça, atri bu i do ao in te res sa do cujo re -
que ri men to te nha por ob je to área con si de ra-
da li vre, para a fi na li da de pre ten di da, à data
da pro to co li za ção do pe di do no De par ta-
men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral -
DNPM, aten di do sos de ma is re qui si tos ca bí ve-
is, es ta be le ci dos nes te Có di go; e 

II – o di re i to do pro pri e tá rio do solo à
par ti ci pa ção nos re sul ta dos da la vra.

§ 1º A par ti ci pa ção de que tra ta o in ci-
so II do ca put des te ar ti go será igual ao va -
lor to tal de vi do aos Esta dos, Dis tri to Fe de-
ral, Mu ni cí pi os e ór gãos da ad mi nis tra ção
di re ta da União, a ti tu lo de com pen sa ção fi -
nan ce i ra pela ex plo ra ção de re cur sos mi ne-
ra is, con for me pre vis to no ca put do art. 6º
da Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de
1989, e no art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de
mar ço de 1990.

§ 2º  A par ti ci pa ção de que tra ta o § 1º será
de vi da:

I – ao DNPM, quan do o pro pri e tá rio for a União
ou o apro ve i ta men to mi ne ral ocor rer nas ter ras de vo-
lu tas a que se re fe re o art. 20, in ci so II, da Cons ti tu i-
ção;

II – à Fun da ção Na ci o nal do Índio - FUNAI,
quan do o apro ve i ta men to mi ne ral ocor rer nas ter ras
de que tra ta o art. 20, in ci so XI , da Cons ti tu i ção;

III – ao Mi nis té rio da Ma ri nha, quan do o apro ve i-
ta men to mi ne ral se der nas áre as re fe ri das no art. 20,
in ci sos III, IV, V, VI e VII, da Cons ti tu i ção.

§ 3º o pa ga men to da .ar ti ci pa ção do pro pri e tá rio
do solo nos re sul ta dos da la vra de re cur sos mi ne ra is
será efe tu a do men sal men te, até o úl ti mo dia útil do
mês sub se qüen te ao do fato ge ra dor, de vi da men te
cor ri gi do pela taxa de ju ros de re fe rên cia, ou ou tro pa -
râ me tro que ve nha a subs ti tui-la.

§ 4º o não cum pri men to do pra zo es ta be le ci do
no § 30 im pli ca rá cor re ção do dé bi to pela va ri a ção
diá ria da taxa de ju ros de re fe rên cia, ou ou tro pa râ-
me tro que ve nha a subs ti tui-la, ju ros de mora de um
por cen to ao mês e mul ta de dez por cen to apli ca da
so bre o mon tan te apu ra do.“ (NR) Art. 30 Esta Lei en -
tra em vi gor ses sen ta dias con ta dos da data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.872, DE 1997

Dá nova re da ção ao art. 11 do De-
cre to-Lei nº 227, de 28 de fe ve re i ro de
1967, al te ra do pelo art. 1º da Lei nº 8.901,
de 30 de Ju nho de 1994.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 11 do De cre to-Lei nº 227, de 28 de

fe ve re i ro de 1967, al te ra do pelo art. 10 da Lei nº
8.901, de 30 de ju nho de 1994, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

”Art. 11. Se rão res pe i ta dos na apli ca-
ção dos re gi mes de au to ri za ção, li cen ci a-
men to e con ces são:

a) o di re i to de pri o ri da de à ob ten ção
da au to ri za ção de pes qui sa ou do re gis tro
de li cen ça, atri bu í do ao in te res sa do cujo re -
que ri men to te nha por ob je to área con si de ra-
da li vre, para a fi na li da de pre ten di da, à data
da pro to co li za ção do pe di do no De par ta-
men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral –
DNPM, aten di dos os de ma is re qui si tos ca bí-
ve is, es ta be le ci dos nes te Có di go; e

b) o di re i to do pro pri e tá rio do solo à
par ti ci pa ção nos re sul ta dos da la vra.

§ 1º A par ti ci pa ção de que a ata  alí-
nea b do ca put des te ar ti go será igual ao
va lor to tal de vi do aos Esta dos, Dis tri to Fe-
de ral, Mu ni cí pi os e ór gãos da ad mi nis tra ção
di re ta da União, a tí tu lo de com pen sa ção fi -
nan ce i ra pela ex plo ra ção de re cur sos mi ne-
ra is, con for me pre vis to no ca put do art. 6º
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da Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de
1989, e no art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de
mar co de 1990.

§ 2º A par ti ci pa ção de que tra ta o pa-
rá gra fo an te ri or será de vi da:

I – ao DNPM, c~ando o pro pri e tá rio for 
a União ou o apro ve i ta men to mm’’ ocor rer
nas ter ras de vo lu tas a que se re fe re o art.
2º, in ci so II, da Cons ti tu i ção,

II – à Fun da ção Na ci o nal do Indio –
FUNAI, quan do o apro ve i ta men to mi ne ral
ocor rer nas ter ras de que tra ta o art. 20, in -
ci so XI, da Cons ti tu i ção;

III – ao Mi nis té rio da Ma ri nha, quan do
o apro ve i ta men to mi ne ral se der nas áre as
re fe ri das no art. 20, in ci sos III, IV, V, VI e VII, 
da Cons ti tu i ção.

§ 3º O pa ga men to da par ti ci pa ção do
pro pri e tá rio do solo nos re sul ta dos da la vra
de re cur sos mi ne ra is será efe tu a do men sal-
men te, até o úl ti mo dia útil do mês sub se-
qüen te ao do fato ge ra dor, de vi da men te cor -
ri gi do pela taxa de juro de re fe rên cia, ou ou -
tro pa râ me tro que ve nha a subs ti tuí-la.

§ 4º O não cum pri men to do pra zo es -
ta be le ci do no pa rá gra fo an te ri or im pli ca rá
cor re ção do dé bi to pela va ri a ção diá ria da
taxa de ju ros de re fe rên cia, ou ou tro pa râ-
me tro que ve nha a subs ti tuí-la, ju ros de
mora de um por cen to ao mês e mul ta de
dez por cen to apli ca da so bre o mon tan te
apu ra do.”

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

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

Jus ti fi ca ção

A prá ti ca in di ca que na ma i or par te dos ca sos
de mi ne ra ção de por te ex pres si vo, o ti tu lar da con-
ces são de la vra é tam bém o pro pri e tá rio do solo. A
con se qüên cia da apli ca ção do tex to pro pos to re sul-
ta, pois, ape nas em pro vi dên cia con tá bil.

No caso em que o pro pri e tá rio do solo é ter ce i ro
em re la ção à con ces são, tor na-se mis ter ana li sar, em
ex ten são, as con se qüên ci as do de sen vol vi men to de
ati vi da des de mi ne ra ção em sua pro pri e da de.

A ocor rên cia de apro ve i ta men to de re cur sos mi -
ne ra is em de ter mi na da pro pri e da de oca si o na todo o
tipo de agres são am bi en tal, tan to que o Cons ti tu in te
re ser vou à ati vi da de de mi ne ra ção pro vi dên ci as es-
pe ci a is nes se sen ti do.

Além do as pec to am bi en tal, pela mu dan ça im -
pres sa à pa i sa gem, al te ra ção no re gi me hi dro grá fi co,
emis são de po lu en tes, mu dan ça drás ti ca no ce ná rio
so no ro, a mi ne ra ção traz a pre sen ça de con tin gen tes
hu ma nos e as con se qüên ci as daí ad vin das.

Adi ci o nal men te, a pro pri e da de, não so men te a
par ce la efe ti va men te atin gi da, so fre to lhi men to e, em
de cor rên cia, ma ni fes ta-se o pre ju í zo pela im pos si bi li-
da de de pros se gui men to da ex plo ra ção tra di ci o nal,
le van do o su per fi ciá rio a di ver sos gra us de adap ta-
ção, nem sem pre sa tis fa tó ri os.

A le gis la ção vi gen te, a seu tur no, per mi te a de -
du ção das des pe sas de trans por te, se gu ro e tri bu tos
in ci den tes so bre a co mer ci a li za ção do pro du to mi ne-
ral do to tal das re ce i tas de ven da, sig ni fi can do que a
par ti ci pa ção do pro pri e tá rio in ci de ape nas so bre o fa -
tu ra men to lí qui do da em pre sa.

No ge ral e prin ci pal men te no caso de em pre sas
ver ti ca li za das, o trans por te re pre sen ta par ce la pon-
de rá vel na for ma ção do pre ço, res tan do, pois, base ir -
ri só ria so bre a qual in cie a com pen sa ção fi nan ce i ra,
re sul tan do daí va lo res que não co brem os trans tor-
nos, per das e di fi cul da des pelo abri go de ati vi da des
de mi ne ra ção em suas pro pri e da des.

Qu an to à obri ga to ri e da de do pa ga men to da com -
pen sa ção fi nan ce i ra tam bém em ter re nos da União ou
áre as sob sua ju ris di ção, tra ta-se de me di da de ca rá ter
iso nô mi co, que es ta be le ce a igual da de a to dos os que
se de di cam ao apro ve i ta men to mi ne ral. O di re ci o na-
men to da re ce i ta aos ór gãos fe de ra is leva em con ta o
es pí ri to do dis pos to no § 1º do art. 20 da Cons ti tu i ção e
visa do tar aque las en ti da des de ins tru men tos para me -
lhor de sem pe nho de sua ação fis ca li za do ra.

Eis por que con si de ra mos a ini ci a ti va me re ce-
do ra do aco lhi men to dos no bres pa res.

Sala das Ses sões, 18 de no vem bro de 1997. –
De pu ta da Rita Ca ma ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 20. São bens da União:

....................................................................................
II – as ter ras de vo lu tas in dis pen sá ve is à de fe sa

das fron te i ras, das for ti fi ca ções e cons tru ções mi li ta-
res, das vias fe de ra is de co mu ni ca ção e à pre ser va-
ção am bi en tal, de fi ni das em lei;

III – os la gos, rios e qua is quer cor ren tes de água 
em ter re nos de seu do mí nio, ou que ba nhem mais de
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um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros pa í ses, ou
se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro ou dele pro ve-
nham, bem como os ter re nos mar gi na is e as pra i as
flu vi a is;

IV – as ilhas flu vi a is e la cus tres nas zo nas li mí-
tro fes com ou tros pa í ses; as pra i as ma rí ti mas; as fa -
lhas oceâ ni cas e as cos te i ras, ex clu í das, des tas, as
áre as re fe ri das no art. 26, II;

V – os re cur sos na tu ra is da pla ta for ma con ti nen-
tal e da zona eco nô mi ca ex clu si va;

VI – o mar ter ri to ri al;
VII – os ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos;

....................................................................................
XI – as ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das pe los

ín di os.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 227,
 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dá nova re da ção ao De cre to-Lei nº
1.985 (Có di go de Mi nas) de 29 de ja ne i ro
de 1940.

....................................................................................
Art. 11. Se rão res pe i ta dos na apli ca ção do re gi-

me de Au to ri za ção Con ces são, su bor di na dos aos
pre ce i tos des te Có di go:

a) o di re i to de pri o ri da de, que é a pre ce dên cia
de en tra da do re que ri men to no DNPM, ple i te an do a
au to ri za ção de pes qui sa ou con ces são de la vra de-
sig nan do-se por pri o ri tá rio o res pec ti vo re que ren te; b)
o di re i to de par ti ci pa ção nos re sul ta dos da la vra, que
cor res pon de ao dí zi mo do im pos to úni co so bre mi ne-
ra is, apli ca-se às con ces sões ou tor ga das após 14 de
mar ço de 1967.
....................................................................................

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Insti tui para os Esta dos, Dis tri to Fe-
de ral e Mu ni cí pi os, com pen sa ção fi nan-
ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de pe -
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri-
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is em seus res-
pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for mas con ti-
nen tal, mar ter ri to ri al ou zona eco nô mi ca
ex clu si va, e dá ou tras pro vi dên ci as.

...........................................................................
Art. 6º A com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra-

ção de re cur sos mi ne ra is, para fins de apro ve i ta men-

to eco nô mi co, será de até 3% (três por cen to) so bre o
va lor do fa tu ra men to lí qui do re sul tan te da ven da do
pro du to mi ne ral, ob ti do após a úl ti ma eta pa do pro-
ces so de be ne fi ci a men to ado ta do e an tes de sua
trans for ma ção in dus tri al.

§ 1º (Ve ta do).
§ 2º (Ve ta do).
I – (Ve ta do).
II – (Ve ta do).
III – (Ve ta do).
§ 3º (Ve ta do).
I – (Ve ta do).
II – (Ve ta do).
III – (Ve ta do).
...........................................................................

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

De fi ne os per cen tu a is da dis tri bu i-
ção da com pen sa ção fi nan ce i ra de que
tra ta a Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 
1989, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 2º Para efe i to do cál cu lo de com pen sa ção
fi nan ce i ra de que tra ta o art. 6º da Lei nº 7.990, de
28 de de zem bro de 1989, en ten de-se por fa tu ra-
men to lí qui do o to tal das re ce i tas de ven das, ex clu í-
dos os tri bu tos in ci den tes so bre a co mer ci a li za ção
do pro du to mi ne ral, as des pe sas de trans por te e as
de se gu ros.

§ 1º O per cen tu al da com pen sa ção, de acor do
com as clas ses de subs tân ci as mi ne ra is, será de:

I – mi né rio de alu mí nio, man ga nês, sal-gema e 
po tás sio: 3% (três por cen to);

II – fer ro, fer ti li zan te, car vão e de ma is subs tân-
ci as mi ne ra is: 2% (dois por cen to), res sal va do o dis -
pos to no in ci so IV des te ar ti go;

III – pe dras pre ci o sas, pe dras co ra das la pi dá-
ve is, car bo na dos e me ta is no bres: 0,2% (dois dé ci-
mos por cen to);

IV – ouro: 1% (um por cen to), quan do ex tra í do
por em pre sas mi ne ra do ras, isen tos os ga rim pe i ros.

§ 2º A dis tri bu i ção da com pen sa ção fi nan ce i ra
de que tra ta este ar ti go será fe i ta da se guin te for ma:

I – 23% (vin te e três por cen to) para os Esta-
dos e o Dis tri to Fe de ral;

II – 65% (ses sen ta e cin co por cen to) para os
Mu ni cí pi os;
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III – 12% (doze por cen to) para o De par ta men-
to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral (DNPM), que des ti-
na rá 2% (dois por cen to) à pro te ção am bi en tal nas
re giões mi ne ra do ras, por in ter mé dio do Insti tu to Bra -
si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is
Re no vá ve is (Iba ma) ou de ou tro ór gão fe de ral com -
pe ten te, que o subs ti tu ir.

§ 3º O va lor re sul tan te da apli ca ção do per cen-
tu al, a tí tu lo de com pen sa ção fi nan ce i ra, em fun ção
da clas se e subs tân cia mi ne ral, será con si de ra do na 
es tru tu ra de cus tos, sem pre que os pre ços fo rem
ad mi nis tra dos pelo Go ver no.

§ 4º No caso das subs tân ci as mi ne ra is ex tra í-
das sob o re gi me de per mis são da la vra ga rim pe i ra,
o va lor da com pen sa ção será pago pelo pri me i ro ad -
qui ren te, con for me dis pu ser o re gu la men to.

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

LEI Nº 8.901, DE 30 DE JUNHO DE 1994

Re gu la men ta o dis pos to no § 2º do
art. 176 da Cons ti tu i ção Fe de ral e al te ra
dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 227, de 28
de fe ve re i ro de 1967 – Có di go de Mi ne ra-
ção, adap tan do-o às nor mas cons ti tu ci o-
na is vi gen tes.

...........................................................................
Art. 1º O art. 11 do De cre to-Lei nº 227, de 28 de

fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

”Art. 11. ...............................................
............................................................

b) o di re i to a par ti ci pa ção do pro pri e tá-
rio do solo nos re sul ta dos da la vra.

1º A par ti ci pa ção de que tra ta a alí nea
b do ca put des te ar ti go será de cin qüen ta
por cen to do va lor to tal de vi do aos Esta dos,
Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e ór gãos da ad -
mi nis tra ção di re ta da União, a tí tu lo de com -
pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção de re-
cur sos mi ne ra is, con for me pre vis to no ca put
do art. 6º da Lei nº 7.990, de 29 de de zem-
bro de 1989 e no art. 2º da Lei nº 8.001, de
13 de mar ço de 1990.

2º O pa ga men to da par ti ci pa ção do
pro pri e tá rio do solo nos re sul ta dos da la vra
de re cur sos mi ne ra is será efe tu a do men sal-
men te, até o úl ti mo dia útil do mês sub se-
qüen te ao do fato ge ra dor, de vi da men te cor -

ri gi do pela taxa de ju ros de re fe rên cia, ou
ou tro pa râ me tro que ve nha a subs ti tuí-la.

3º O não cum pri men to do pra zo es ta-
be le ci do no pa rá gra fo an te ri or im pli ca rá cor -
re ção do dé bi to pela va ri a ção diá ria da taxa
de ju ros de re fe rên cia, ou ou tro pa râ me tro
que ve nha a subs ti tuí-la, ju ros de mora de
um por cen to ao mês e mul ta de dez por
cen to apli ca da so bre o mon tan te apu ra do.”

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

(À Co mis são de Ser vi ços de Infra–
Estru tu ra.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2002
(Nº 4.802/94, na Casa de ori gem,

 de ini ci a ti va do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho)

Cria e trans for ma, no Qu a dro Per-
ma nen te de Pes so al da Se cre ta ria do Tri -
bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da Nona Re -
gião, os car gos que men ci o na e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam cri a dos, no Qu a dro Per ma nen te

de Pes so al. da Se cre ta ria do Tri bu nal Re gi o nal do
Tra ba lho da 9ª Re gião, os car gos efe ti vos e em co mis-
são cons tan tes dos Ane xos I e II, res pec ti va men te,
des ta lei.

Art. 2º Fi cam trans for ma dos, no Qu a dro Per-
ma nen te de Pes so al da Se cre ta ria do Tri bu nal Re gi-
o nal do Tra ba lho da 9ª Re gião, os car gos efe ti vos e
os en car gos de re pre sen ta ção de ga bi ne te na for ma
dos Ane xos III e IV, res pec ti va men te, des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A trans for ma ção dos car gos
efe ti vos cons tan tes do Ane xo III não acar re ta rá,
para os seus ocu pan tes, qua is quer pre ju í zos nos di -
re i tos e van ta gens de cor ren tes da nova si tu a ção, os
qua is se rão po si ci o na dos no mes mo pa drão em que 
es te jam si tu a dos, ou na im pos si bi li da de, no pa drão
ini ci al da ca te go ria fun ci o nal.

Art. 3º As des pe sas de cor ren tes da exe cu ção
des ta lei se rão aten di das pe los re cur sos or ça men tá ri-
os pró pri os do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 9ª
Re gião.

Art. 4º Não po de rão ser no me a dos ou ter o
res pec ti vo car go ob je to de trans for ma ção os pa ren-
tes até ter ce i ro grau do Pre si den te e mem bros do
Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 9ª Re gião.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.802, DE 1994
(Do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho)

Cria e trans for ma, no Qu a dro Per-
ma nen te de Pes so al da Se cre ta ria do Tri -
bu nal Re gi o nal do Tra ba lho, da Nona Re -
gião, os car gos que men ci o na 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 Fi cam cri a dos, no Qu a dro Per ma nen te de

Pes so al da Se cre ta ria do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho
da 9ª Re gião, os car gos efe ti vos e em co mis são cons -
tan tes dos Ane xos I e II, res pec ti va men te, des ta lei.

Art. 2º Fi cam trans for ma dos, no Qu a dro Per ma-
nen te de Pes so al da Se cre ta ria do Tri bu nal Re gi o nal

do Tra ba lho da 9ª Re gião, os car gos efe ti vos e os en -
car gos de re pre sen ta ção de ga bi ne te na for ma dos
Ane xos III e IV, res pec ti va men te, des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A trans for ma ção de car gos efe -
ti vos cons tan tes do Ane xo III, não acar re ta rá para os
seus Ocu pan tes, qua is quer pre ju í zos nos di re i tos e
van ta gens de cor ren tes da nova si tu a ção, os qua is se -
rão po si ci o na dos no mes mo pa drão em que es te jam
si tu a dos, ou na im pos si bi li da de, no pa drão ini ci al da
ca te go ria fun ci o nal.

Art. 3º As des pe sas de cor ren tes da exe cu ção des -
ta lei se rão aten di das pe los re cur sos or ça men tá ri os pró -
pri os do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 9ª Re gião.

Art. 4º – Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção e re vo ga as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, de de 1994; 173º da Inde pen dên cia e
106º da Re pú bli ca.
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Jus ti fi cação

A pro po si ção ora sub me ti da à apre ci a ção dos
Exce len tís si mos Se nho res Mem bros do Con gres so
Na ci o nal, au to ri za da pelo Órgão Espe ci al des te Tri -
bu nal con for me Re so lu ção Admi nis tra ti va nº 109/94,
pu bli ca da no DJU, de 26 de ou tu bro de 1994, ela -
bo ra da com fun da men to no dis pos to pelo ar ti go
96, in ci so I, alí nea ‘b“ e in ci so II, alí nea ”b“, e ar ti-
go 48, in ci so X da Cons ti tu i ção Fe de ral, con subs-
tan cia me di da para a cri a ção de car gos do pro vi-
men to efe ti vo e em co mis são, bem como a trans-
for ma ção de car gos com se me lhan tes atri bu i ções,
no Qu a dro Per ma nen te de Pes so al da Se cre ta ria
do Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 9ª Re gião, se -
di a do em Cu ri ti ba-PR, e com ju ris di ção em todo o
ter ri tó rio do Esta do do Pa ra ná.

Re fe ri do Tri bu nal tem sua ori gem na Lei nº
6.241, de 22 de se tem bro de 1975, con tan do, atu -
al men te, com uma com po si ção de 28 (vin te e oito) 
Ju í zos de 2º Grau 61 (ses sen ta e uma) Jun tas de
Con ci li a ção e Jul ga men to, o qual, a exem plo de
ou tros Órgãos des ta Jus ti ça Espe ci a li za da, a es-
tru tu ra ne ces sá ria ao de sem pe nho das ati vi da des
da ci ta da Cor te, não acom pa nhou, a con ten to, o
ver ti gi no so cres ci men to das de man das pela pres-
ta ção ju ris di ci o nal que a ele com pe te, em de tri-
men to da com po si ção dos con fli tos ori un dos das
re la ções de tra ba lho que cons ti tu em o ob je to de
sua ati vi da de fim e, por via de con se qüên cia, em
pre ju í zo dos ju ris di ci o na dos, ten do a Cor te Re gi o-
nal tra zi do aos res pec ti vos au tos jus ti fi ca ti va do
pre sen te ple i to nos ter mos se guin tes:

”A am pli a ção do qua dro de ser vi do res da
Jus ti ça do Tra ba lho da 9ª Re gião, nos ter mos ora
pro pos tos, visa, pri o ri ta ri a men te, a ade quar o nú-
me ro le gal de car gos às re a is ne ces si da des dos
ór gãos ju ris di ci o na is que, nes ta re gião, de sem pe-
nham as suas re le van tes atri bu i ções.

No que se re fe re es pe ci fi ca men te à Re gião,
bas ta ob ser var o que dis pu nha a Lei nº 7.729/89,
que cri ou mais 12 (doze) Jun tes de Con ci li a ção o
Jul ga men to na 9ª Re gião, de ter mi nan do, para cada
Jun ta, a se guin te lo ta ção:

1 (um) car go de Téc ni co Ju di ciá rio
2 (dois) car gos de Ofi ci al de Jus ti ça Ava li a dor
2 (dois) car gos de Au xi li ar Ju di ciá rio
1 (um) car go do Aten den te Ju di ciá rio
1 (um) car go de Agen te de Se gu ran ça Ju di ciá ria.

Quem co nhe ce mi ni ma men te a na tu re za das ati -
vi da des de sem pe nha das por uma Jun ta de Con ci li a-

ção e Jul ga men to, logo cons ta ta que uma lo ta ção de 7 
(sete) fun ci o ná ri os está mu i to aquém da for ça de tra-
ba lho ne ces sá ria para o bom fun ci o na men to do ór gão.

Com a Lei nº 8.432, de 12-6-92, que cri ou ou tras
27 (vin te e sete) Jun tas de Con ci li a ção e Jul ga men to
na 9ª Re gião, o le gis la dor aten tou para essa evi den te
de fa sa gem nu mé ri ca, es ta be le cen do um nú me ro de
14 (qua tor ze) fun ci o ná ri os, além do Di re tor da Se cre-
ta ria, como a lo ta ção base do uma Jun ta. Esse nú me-
ro é o que con si de ra-se ra zoá vel para o aten di men to
ju ris di ci o nal ade qua do às ne ces si da des da so ci e da-
de, em se tra tan do de uma Jun ta de por te mé dio, fi -
can do ain da aba i xo do ide al es ti ma do para Jun tas de
gran de mo vi men to pro ces su al, onde en qua dra-se a
ma i o ria das Jun tas da 9ª Re gião. Para es sas, a lo ta-
ção si tua-se em tor no de 20 (vin te) fun ci o ná ri os.

Por cer to que o au men to da ati vi da de ju di can-
te, cu jos nú me ros po dem ser com pro va dos pe los
Bo le tins Esta tís ti cos ela bo ra dos pela Se cre ta ria da
Cor re ge do ria Re gi o nal, trou xe di fi cul da des adi ci o na-
is à es tru tu ra ad mi nis tra ti va des te Re gi o nal, o que
leva à pro po si ção de am pli a ção do nú me ro de car -
gos dos gru pos de ati vi da de do apo io ju di ciá rio, ou-
tras ati vi da des de ní vel su pe ri or e mé dio, ar te sa na to
e trans por te ofi ci al e por ta ria.

O au men to do nú me ro de Jun tas, que ao com -
ple tar-se a fase de Insta la ção, atin gi rá a casa de 61
(ses sen ta e uma) uni da des de 1ª ins tân cia, o acrés -
ci mo de mais 2 (duas) Tur mas no Tri bu nal e as no-
vas atri bu i ções de con tro le in ter no im pos tas pela
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 e exi gi das pelo Tri bu-
nal de Con tas da União, acar re ta a ina diá vel con tra-
ta ção de pro fis si o na is de ní vel su pe ri or nas áre as de 
en ge nha ria, ar qui te tu ra, eco no mia, au di to ria, psi co-
lo gia e as sis tên cia so ci al, para que o pro je to pre vê
um nú me ro mo des to de car gos.

...o pro je to pre vê a trans for ma ção de 13 (tre ze)
en car gos de re pre sen ta ção de ga bi ne te (Che fe de
Ser vi ço) em Igual nú me ro de car go. do Gru po Di re-
ção e Asses so ra men to Su pe ri or (DAS 101.4). Tam-
bém está sen do pro pos ta a cri a ção de mais 1 (um)
car go do Gru po Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri or
(DAS 101.4). Por fim, o pro je to pro põe a cri a ção de
5 (cin co) car gos do Gru po de Di re ção e Asses so ra-
men to Su pe ri or (DAS 102.5), para ati vi da des de
Asses so ria no Tri bu nal.

A apro va ção des ses car gos im põe-se pe los
mo ti vos já ex pos tos e ain da, como me di da as se cu-
ra tó ria da ce le ri da de pro ces su al, uma vez que o au -
men to das de man das ob ser va-se, tam bém, na se-
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gun da ins tân cia, em pro por ções não mu i to di fe ren-
tes da que las cons ta ta das nos ór gãos de lº grau.

No in tu i to de cor ri gir dis tor ções re sul tan tes da
re dis tri bu i ção de ser vi do res do ex tin to Insti tu to Bra-
si le i ro do Café, com os res pec ti vos car gos, para o
qua dro de ser vi do res des te Tri bu nal, pro põe-se, ain -
da, nes te pro je to, a trans for ma ção dos car gos da ca -
te go ria fun ci o nal ”Agen te Admi nis tra ti vo“ em car gos
da ca te go ria fun ci o nal ”Au xi li ar Ju di ciá rio“, de no mi-
na ção apro pri a da, no Po der Ju di ciá rio, àque la do
Po der Exe cu ti vo, para ca te go ri as que de sem pe-
nham, ba si ca men te, as mes mas atri bu i ções.

Por der ra de i ro, res sal ta-se, ain da, que a am -
pli a ção do qua dro de ser vi do res da Jus ti ça do Tra-
ba lho da 9º Re gião, pos tu la da na pre sen te pro po-
si ção, não pro du zi rá qual quer de se qui lí brio fi nan-
ce i ro, uma vez que o pro vi men to des ses car gos
não se efe ti va rá de uma só vez, mas sim na pro-
por ção das dis po ni bilI da des or ça men tá ri as pró pri-
as da 9ª Re gião.”

A par da trans cri ta jus ti fi ca ti va, im pen de ob ser-
var que além dos im pres cin dí ve is car gos do Gru po
Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res pro pos tos no 
Ane xo II e IV, os qua is exi gem de seus ocu pan tes
ní vel de qua li fi ca ção e res pon sa bi li da de com pa tí ve is
com o exer cí cio das atri bu i ções per ti nen tes aos re-
fe ri dos car gos, ne ces sá ri os em fun ção do na tu ral
cres ci men to do Tri bu nal, que en se jou a sua sub di vi-
são em Se ção, Tur mas, Se cre ta ri as e Ser vi ços, os
car gos pre vis tos no Ane xo I do an te pro je to são es-
sen ci a is ao fun ci o na men to dos Órgãos da Jus ti ça
do Tra ba lho, haja vis ta se rem os seus ocu pan tes os
exe cu to res ma te ri a is dos tra ba lhos pro je ta dos pela
ad mi nis tra ção.

Des tar te, im põe-se a im ple men ta ção de ur gen-
tes pro vi dên ci as no sen ti do de do tar a es tru tu ra do
so bre di to Tri bu nal dos me i os in dis pen sá ve is ao de-
sem pe nho sa tis fa tó rio de suas atri bu i ções, pelo que
se pro põe a cri a ção dos car gos pre vis tos nos Ane-
xos I e II e trans for ma ções cons tan tes dos ane xos III 
e IV do an te pro je to de lei ora sub me ti do à apre ci a-
ção de Vos sas Exce lên ci as, os qua is re pre sen tam
quan ti ta ti vo mí ni mo para o aten di men to emer gen ci al
das ne ces si da des atu a is de re cur sos hu ma nos do
Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 9ª Re gião, no
Esta do do Pa ra ná, o das Jun tas de Con ci li a ção e
Jul ga men to a ele ju ris di ci o na das.

Com es tas con si de ra ções, sub me to o ane xo
an te pro je to de lei à apre ci a ção des se Po der Le gis la-
ti vo es pe ran do que a pro po si ção me re ça a mais am -

pla aco lhi da, con ver ten do-se em lei com a ur gên cia
pos sí vel.

Bra sí lia, 11 de no vem bro de 1994. – Orlan do
Te i xe i ra da Cos ta, Mi nis tro Pre si den te do Tri bu nal
Su pe ri or do Tra ba lho.

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

PARECERES

PARECERES NºS 367, 368 E 369, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
84, de 2000 (nº 1.542/91, na Casa de ori-
gem), que dis põe so bre a pro pi ci a ção de
con sul tas às tra ba lha do ras e ser vi do ras
pú bli cas para aten ção in te gral à sa ú de
da mu lher, nas si tu a ções que es pe ci fi ca.

PARECER Nº 367, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2000,
de ter mi na que o in gres so de tra ba lha do ra em qual -
quer em pre go, no ser vi ço pú bli co ou na ini ci a ti va pri -
va da, seja obri ga to ri a men te pre ce di do da re a li za ção
de con sul ta em ser vi ço de sa ú de, ob je ti van do a pre-
ven ção das pa to lo gi as pre vis tas no Pro gra ma de
Aten ção Inte gral à Sa ú de da Mu lher, con for me pre-
co ni za do pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

Além dis so, as tra ba lha do ras e ser vi do ras se-
rão dis pen sa das, uma vez por ano, para a re a li za-
ção de con sul ta si mi lar, de ven do, para tan to, se rem
or ga ni za das, pe las res pec ti vas che fi as, es ca las de
dis pen sa que con ci li em os in te res ses de em pre ga-
das e em pre ga do res.

O pro je to pre vê, ain da, que as dis pen sas anu -
a is po de rão ser acres ci das de ou tras, des de que ne -
ces sá ri as ao acom pa nha men to da sa ú de da tra ba-
lha do ra e me di an te no ti fi ca ção ao ser vi ço mé di co da 
em pre sa ou ins ti tu i ção.

As con sul tas re fe ri das po de rão ser re a li za das
em ins ti tu i ções pú bli cas, pri va das ou con sul tó ri os
par ti cu la res e os Mi nis té ri os da Sa ú de, do Tra ba lho
e Empre go, e do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges-
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tão fi cam en car re ga dos de re a li zar, em co o pe ra ção,
cam pa nhas de di vul ga ção e es tí mu lo à aten ção a
sa ú de da mu lher.

Por fim, o pro je to de fi ne uma “mul ta ad mi nis-
tra ti va”, a ser de ter mi na da e apli ca da na for ma que
dis pu ser o re gu la men to, para as em pre sas e ins ti tu i-
ções pú bli cas que de i xa rem de dar cum pri men to às
dis po si ções da lei.

O pro je to de ve rá ser apre ci a do por esta Co-
mis são de Assun tos So ci a is em ca rá ter ter mi na ti vo,
re gis tran do-se que, en cer ra do o pra zo re gi men tal,
não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to nem
exis tem ou tras pro po si ções so bre a ma té ria em tra-
mi ta ção nes ta Casa.

II – Aná li se

Em que pese o mé ri to, nos pa re ce que as nor -
mas cons tan tes da pro po si ção são de du vi do sa
cons ti tu ci o na li da de.

A im pro pri e da de cons ti tu ci o nal re fe re-se, em
pri me i ro lu gar, a um pos sí vel ví cio de ini ci a ti va pois,
nos ter mos da alí nea c, in ci so II, § 1º do art. 61 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, são de ini ci a ti va pri va ti va ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, as leis que dis po nham
so bre ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os, seu 
re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da de e 
apo sen ta do ria.

A ini ci a ti va tam bém pode es tar fe rin do a in de-
pen dên cia en tre os Po de res ao de ter mi nar que “o
Mi nis té rio da Sa ú de re a li za rá cam pa nhas de di vul-
ga ção e de es tí mu lo à aten ção in te gral à sa ú de da
mu lher” e que “os Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go
e do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão atu a rão
em con jun to com o Mi nis té rio da Sa ú de.”

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela oi ti va 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, para 
ma ni fes tar-se pre li mi nar men te so bre a cons ti tu ci o na-
li da de dos dis po si ti vos cons tan tes da pro po si ção.

Sala das Ses sões, 30 de maio de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la to ra –
Luiz Pon tes – Ge ral do Cân di do Mo re i ra Men des –
Le o mar Qu in ta ni lha – Ma ria do Car mo Alves –
Ade mir Andra de – Tião Vi a na – Ma u ro Mi ran da –

Ma ri na Sil va – Osmar Dias – Emi lia Fer nan des –
Se bas tião Ro cha – Ge ral do Althoff – Jo nas Pi nhe-
i ro – Ro me ro Jucá – Pa u lo Sou to – Ju vên cio da
Fon se ca – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

PARECER Nº 368, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des 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 84, de 2000 que tem por fi na li da de de ter-
mi nar que a mu lher, quan do de seu in gres so no ser vi-
ço pú bli co, em qual quer es fe ra do go ver no, e nas em -
pre sas pri va das, e uma vez a cada ano, se sub me te rá
a con sul ta em ser vi ços de sa ú de ob je ti van do a pre-
ven ção das pa to lo gi as pre vis tas em pro gra ma de
aten ção in te gral à sa ú de da mu lher, con for me pre co-
ni za do pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

Na sua par te subs tan ci al, o pro je to pre vê que:

1. in gres so da mu lher, como ser vi do ra
no ser vi ço pú bli co, ou como em pre ga da na
ini ci a ti va pri va da, será pre ce di do de con sul-
ta obri ga tó ria em ser vi ços de sa ú de ob je ti-
van do a pre ven ção das pa to lo gi as pre vis tas
em pro gra ma de aten ção in te gral à sa ú de
da mu lher re co men da do pelo Mi nis té rio da
Sa ú de;

2. uma vez por ano, ela po de rá fal tar
ao ser vi ço para a re a li za ção des sa mo da li-
da de de con sul ta;

3. as con sul tas ad mis si o na is e anu a is
po de rão ser re a li za das em ins ti tu i ções pú bli-
cas e pri va das con ve ni a das;

4. Mi nis té rio da Sa ú de, em con jun to
com os Mi nis té ri os do Tra ba lho e Empre go e 
do Pla ne ja men to, re a li za rá cam pa nhas de
di vul ga ção e de es tí mu lo à aten ção in te gral
da sa ú de da mu lher; e

5. as em pre sas e ins ti tu i ções pú bli cas
que não ob ser va rem es sas nor mas su je i-
tam-se ao pa ga men to de mul ta ad mi nis tra ti-
va.

É o re la tó rio.

08094 Quinta-feira  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002356    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



II – Aná li se

O pre sen te pro je to vem a exa me des ta Co mis-
são por de li be ra ção da Co mis são de Assun tos So ci a-
is que, nos ter mos do art. 101, I do Re gi men to Inter no
do Se na do, pede que nos ma ni fes te mos so bre a
cons ti tu ci o na li da de dos dis po si ti vos cons tan tes da
pro po si ção, em es pe ci al, os re fe ren tes à ser vi do ra
pú bli ca.

Em seu re la tó rio, ale ga a Se na do ra Mar lu ce
Pin to exis tir um pos sí vel ví cio de ini ci a ti va da ma té ria
em tela pois, nos ter mos da art. 61, § 1º, II, c da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, cabe pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca a ini ci a ti va da leis que dis po nham so bre
ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os, seu re gi me
ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da de e apo-
sen ta do ria.

Ade ma is, ob ser va ela ain da que o art. 4º e seu 
pa rá gra fo úni co po de ria fe rir a in de pen dên cia en tre
os Po de res ao de ter mi nar que o Mi nis té rio da Sa ú de
re a li za rá cam pa nhas de di vul ga ção e de es tí mu lo à
aten ção in te gral à sa ú de da mu lher e que os Mi nis-
té ri os do Tra ba lho e Empre go e do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão atu a rão em con jun to com o Mi -
nis té rio da Sa ú de.

De fato, o pro je to, in de vi da men te, con di ci o na o 
in gres so da mu lher no ser vi ço pú bli co, ou seja, o
pro vi men to de car gos, às con sul tas e exa mes ali
pre vis tos. Por ou tro lado, in ter fe re na au to no mia da
es fe ra exe cu ti va ao es ta be le cer ações para o Mi nis-
té rio da Sa ú de.

Efe ti va men te, nes ses dois as pec tos o pro je to
não en con tra gua ri da na Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res sal te-se, po rém, que a pro po si ção é me ri-
tó ria, pois como afir ma o au tor em sua jus ti fi ca ção,
De pu ta do Ri car do Izar, os cân ce res res pon dem,
atu al men te, no Bra sil, por cer ca de nove por cen to
das mor tes a cada ano, a exem plo do que ocor re
nos pa í ses cen tra is. Em re la ção aos de ma is ne o-
plas mas ma lig nas, os cân ce res de mama e Cér vix
ute ri no ocu pam a pri me i ra e ter ce i ra co lo ca ção,
quan do con si de ra mos a lo ca li za ção ana tô mi ca.

Assim, por se tra tar de ini ci a ti va de alta re le-
vân cia so ci al, pro po mos, ao fi nal des te, subs ti tu ti vo,
com o es co po de sa nar os ví ci os de in cons ti tu ci o na-
li da de.

Fe i tas as de vi das al te ra ções, vale di zer que,
sob o as pec to for mal, os pre ce i tos cons ti tu ci o na is fi -
cam in te gral men te ob ser va dos quan to à le gi ti mi da-

de de ini ci a ti va (art. 61, ca put) e à com pe tên cia le-
gis la ti va da União (art. 23, in ci so II).

Por ou tro lado, a ma té ria, por re la ci o nar-se a
sa ú de e as sis tên cia pú bli ca, deve ser dis ci pli na da
em lei or di ná ria. É, por tan to com pe tên cia da União,
so bre a qual cabe ao Con gres so Na ci o nal le gis lar,
con for me pre vê o art. 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

III – Voto

A vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2000 no que
tan ge ao mé ri to e aos as pec tos de ju ri di ci da de e
cons ti tu ci o na li da de, nos ter mos do se guin te Subs ti-
tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2001

Dis põe so bre a pro pi ci a ção de con-
sul tas às em pre ga das e ser vi do ras pú bli-
cas para aten ção in te gral à sa ú de da mu -
lher, nas si tu a ções que es pe ci fi ca.

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

Art. 1º Após a con clu são do pe río do de ex pe-
riên cia da mu lher no ser vi ço pú bli co e nas em pre-
sas pú bli cas e pri va das, e uma vez a cada ano, a
ela se rão pro pi ci a das as con di ções para que seja
sub me ti da às con sul tas e aos exa mes pre ven ti vos
pre vis tos em pro gra ma de aten ção in te gral à sa ú-
de da mu lher, con for me pre co ni za do pelo Mi nis té-
rio da Sa ú de.

Art. 2º As ser vi do ras e em pre ga das a que se
re fe re o art. 1º se rão dis pen sa das de suas ati vi da-
des para a re a li za ção das con sul tas e exa mes pre-
ven ti vos ali pre vis tos.

§ 1º As ser vi do ras e em pre ga das se rão en ca-
mi nha das ao SUS, ou ins ti tu i ções pri va das con ve ni-
a das, me di an te no ti fi ca ção onde cons te, tam bém, o
cum pri men to des ta de ter mi na ção le gal.

§ 2º A dis pen sa re fe ri da no ca put se rão acres ci-
das ou tras, in clu í das aque las para a re ti ra da dos exa -
mes e de ma is pro ce di men tos ne ces sá ri os, à me di da
que o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel pelo acom pa-
nha men to da em pre ga da ou da ser vi do ra as sim o en -
ten der, e me di an te no ti fi ca ção ao ser vi ço mé di co da
ins ti tu i ção ou em pre sa.

Art. 3º As con sul tas e exa mes a que se re fe re
esta lei po de rão ser re a li za das em ins ti tu i ções pú bli-
cas, pri va das ou em con sul tó ri os par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. A ser vi do ra ou em pre ga da
apre sen ta rá ao em pre ga dor ou à che fia, con for me o
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caso, no pra zo má xi mo de trin ta dias, ates ta do de
com pa re ci men to ao ser vi ço de sa ú de do qual não
cons ta rá o di ag nós ti co ou o pro ce di men to re a li za do.

Art. 4º As cam pa nhas de di vul ga ção e de es tí-
mu lo à aten ção in te gral à sa ú de da mu lher se rão re -
a li za das pe los ór gãos com pe ten tes.

Art. 5º As em pre sas e ins ti tu i ções pú bli cas que 
trans gre di rem as dis po si ções pre vis tas nes ta Lei su -
je i tam-se às pe na li da des, na for ma do re gu la men to.

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

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Se bas tião Ro cha,
Re la tor – Bel lo Par ga – José Fo ga ça –  Ro meu
Tuma –  José – Edu ar do Du tra – Wal deck Orné las
–  Osmar Dias –  Ro me ro Jucá – Íris Re zen de  –
Edu ar do Su plicy (sem voto) –  Anto nio Car los Jú -
ni or – Be ní cio Sam pa io.

PARECER Nº 369, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2000,
de ter mi na que o in gres so de tra ba lha do ra em qual -
quer em pre go, no ser vi ço pú bli co ou na ini ci a ti va pri -
va da, seja obri ga to ri a men te pre ce di do da re a li za ção
de con sul ta em ser vi ço de sa ú de, ob je ti van do a pre-
ven ção das pa to lo gi as pre vis tas no Pro gra ma de
Aten ção Inte gral à Sa ú de da Mu lher, con for me pre-
co ni za do pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

Dis põe, ade ma is, que as tra ba lha do ras e ser vi-
do ras se jam dis pen sa das, uma vez por ano, para a
re a li za ção de con sul ta si mi lar, de ven do, para tan to,
se rem or ga ni za das, pe las res pec ti vas che fi as, es ca-
las de dis pen sa que con ci li em os in te res ses de em -
pre ga das e em pre ga do res.

O pro je to pre vê, ain da, que as dis pen sas anu -
a is po de rão ser acres ci das de ou tras, des de que ne -
ces sá ri as ao acom pa nha men to da sa ú de da tra ba-
lha do ra e me di an te no ti fi ca ção ao ser vi ço mé di co da 
em pre sa ou ins ti tu i ção.

As con sul tas re fe ri das po de rão ser re a li za das
em ins ti tu i ções pú bli cas, pri va das ou con sul tó ri os
par ti cu la res.

O pro je to veio, ini ci al men te, à apre ci a ção por
esta Co mis são de Assun tos So ci a is, em ca rá ter ter -
mi na ti vo, e dis tri bu í do para nos sa re la to ria.

Em que pese o mé ri to, nos pa re ceu que o pro -
je to con ti nha um pos sí vel ví cio de cons ti tu ci o na li da-
de, ra zão pela qual nos so pa re cer, à épo ca, foi pela
oi ti va 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, para que ela se ma ni fes tas se pre li mi nar-
men te so bre a cons ti tu ci o na li da de dos dis po si ti vos
cons tan tes da pro po si ção.

Na que la Co mis são, foi, en tão, apro va do pa re-
cer do re la tor Se na dor Se bas tião Ro cha – que re co-
nhe ceu, no pro je to, os pro ble mas apon ta dos e, ao
mes mo tem po, os sa nou por meio da pro po si ção de
um subs ti tu ti vo, fi nal men te ado ta do.

Assim, esse subs ti tu ti vo não al te ra sig ni fi ca ti-
va men te o mé ri to da pro po si ção; no en tan to, in tro-
duz al te ra ções que re mo vem as in cons ti tu ci o na li da-
des iden ti fi ca das.

Re gis tre-se que, en cer ra do o pra zo re gi men tal,
não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to, nem
exis tem ou tras pro po si ções so bre a ma té ria em tra-
mi ta ção nes ta Casa.

II – Aná li se

O prin ci pal ob je ti vo do pro je to é pro mo ver e es ti-
mu lar a re a li za ção pe rió di ca, pe las mu lhe res em ida de
re pro du ti va e pro du ti va, de exa mes para de tec ção e
tra ta men to pre co ces dos cân ce res gi ne co ló gi cos, de
ele va da in ci dên cia em nos so meio, con tri bu in do para o 
seu con tro le en quan to pro ble ma de sa ú de pú bli ca.

A obri ga to ri e da de da re a li za ção, pela mu lher
tra ba lha do ra, de con sul tas em ser vi ço de sa ú de, ao
in gres sar no em pre go e a cada ano, bem como a
pre vi são de li cen ça, por par te do em pre ga dor, para
que ela cu i de de sua sa ú de, con tri bu i rá para o atin-
gi men to des se ob je ti vo, sem som bra de dú vi da.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2000, na for ma do
Subs ti tu ti vo apro va do pela Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
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PARECER Nº 370, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 268, de 2001,
de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião,
que al te ra o art. 29 da Lei nº 6.533, de 24
de maio de 1978, que dis põe so bre a re -
gu la men ta ção das pro fis sões de Artis tas
e de Téc ni co em Espe tá cu los de Di ver-
sões, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 268, de
2001, de au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, tem
como ob je ti vo al te rar o art. 29 da Lei nº 6.533, de
1978, me di an te a in clu são de pa rá gra fo úni co, que
clas si fi ca como cri me de res pon sa bi li da de, su je i to à
per da do car go, nos ter mos da Lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950, a re cu sa, por par te da au to ri da de com -
pe ten te, de vaga em es co las pú bli cas de en si no fun -
da men tal aos fi lhos dos pro fis si o na is que exer cem
ati vi da de iti ne ran te.

De acor do com o au tor, a ini ci a ti va atu a li za a
le gis la ção que ”re gu la men ta as pec tos e pe cu li a ri da-
des das pro fis sões de ar tis tas e de téc ni cos em es-
pe tá cu los de di ver sões“ e, por isso, po de rá fa ci li tar o 
en ca mi nha men to de pro ces sos re la ti vos à vida es-
co lar dos fi lhos des ses pro fis si o na is.

Na pro po si ção não fo ram ofe re ci das emen das
du ran te o pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

A no vi da de que traz o PLS nº 268, de 2001, diz
res pe i to à ex pli ci ta ção, na lei que re gu la men ta as pro -
fis sões de Artis tas e de Téc ni cos em Espe tá cu los de
Di ver sões, da pe na li da de a que está su je i ta a au to ri-
da de com pe ten te quan do re cu sa vaga em es co las
pú bli cas de en si no fun da men tal às cri an ças das fa mí-
li as de pro fis si o na is iti ne ran tes.

O con te ú do do ca put do art. 29 da Lei nº
6.533/78 foi man ti do. A re da ção so freu pe que nas al -
te ra ções ape nas para atu a li zar a ter mi no lo gia re la ti-
va aos ní ve is de en si no ali re fe ri dos. Em vez de ”es -
co las pú bli cas lo ca is de lº e 2º Gra us“ co lo cou-se
”es co las pú bli cas lo ca is de en si no fun da men tal e de
en si no mé dio“.

Em nos so pon to de vis ta, a me di da re for ça as
nor mas da Cons ti tu i ção Fe de ral e da Lei de Di re tri zes

e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal (LDB), que qua li fi cam
o aces so ao en si no fun da men tal como ”di re i to pú bli co
sub je ti vo“ e a ne gli gên cia das au to ri da des com pe ten-
tes em ga ran tir esse aces so como cri me de res pon-
sa bi li da de.

Ain da que a trans fe rên cia des ses alu nos já es -
te ja as se gu ra da na Lei nº 6.533/78, en ten de mos,
como o au tor da pro pos ta, que fa zer cons tar, nes se
di plo ma le gal, a ti pi fi ca ção do ato de vi o la ção e as
san ções dele con se qüen tes, fa ci li ta rá o en ca mi nha-
men to das ques tões es co la res das cri an ças des sas
fa mí li as.

Ape nas su ge ri mos que se acres cen te, no tex to
do pa rá gra fo úni co do PLS, a re fe rên cia ao De cre-
to-Lei nº 201, de 27 de fe ve re i ro de 1967, que ”dis-
põe so bre a res pon sa bi li da de dos Pre fe i tos e Ve re a-
do res, e dá ou tras pro vi dên ci as“. Afi nal, a ma i o ria de 
nos sas es co las de en si no fun da men tal está sob a
res pon sa bi li da de dos go ver nos mu ni ci pa is.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 268, de 2001, acres ci-
do da emen da des cri ta aba i xo:

EMENDA Nº 1– CE

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
268, de 2001, a se guin te re da ção:

”Art. 1º O art. 29 da Lei nº 6.533, de 24 de maio
de 1978, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 29....................................................
Pa rá gra fo úni co. A re cu sa da vaga em

es co las pú bli cas do en si no fun da men tal im -
por ta cri me de res pon sa bi li da de da au to ri-
da de com pe ten te, nos ter mos do art. 5º da
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996,
su je i tan do-se o in fra tor à per da do car go,
nos ter mos da Lei nº 1.079, de 10 de abril
de 1950, e do De cre to-Lei nº 201, de 27 de
fe ve re i ro de 1967. (NR)“

Sala das Co mis sões, 7 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la tor
– Ge ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner – Antô nio
Car los Jú ni or Be ní cio Sam pa io – Mar lu ce Pin to
– Na bor Jú ni or – Ju vên cio da Fon se ca – Emi lia
Fer nan des – Ro meu Tuma – Ro me ro Jucá – Ge-
ral do Althoff – Edu ar do Su plicy – Alva ro Dias –
Mo re i ra Men des.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 268, DE 2001

Alte ra o ar ti go 29 da Lei nº 6.533, de
24 de maio de 1978, que dis põe so bre a
re gu la men ta ção das pro fis sões de Artis-
tas e de téc ni co em Espe tá cu los de Di-
ver sões, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º O art. 29 da Lei nº 6.533, de 24 de maio 
de 1978, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 29 Os fi lhos dos pro fis si o na is de que tra ta
esta Lei, cuja ati vi da de seja iti ne ran te, te rão as se gu-
ra da a trans fe rên cia da ma trí cu la e con se qüen te
vaga nas es co las pú bli cas lo ca is de en si no fun da-
men tal e de en si no mé dio, e au to ri za da nas es co las
par ti cu la res des ses ní ve is, me di an te apre sen ta ção
de cer ti fi ca do da es co la de ori gem.

Pa rá gra fo úni co. A re cu sa da vaga em es co las
pú bli cas do en si no fun da men tal im por ta cri me de
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te, nos
ter mos do art. 5º da Lei nº 9.394, de 20 de de zem-
bro de 1996, su je i tan do-se o in fra tor à per da do car -
go, nos ter mos da Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950, e do De cre to-Lei nº 201, de 27 de fe ve re i ro de 
1967. (NR)

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

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Pa u lo Har tung, Re la-
tor.

Of. nº CE/28/2002

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co-
mis são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de
hoje, Pro je to de Lei do Se na do nº 268 de 2001, de 
au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ro-
ber to Re quião que, ”Alte ra o ar ti go 29 da Lei nº
6.533, de 24 de maio de 1978, que dis põe so bre a
re gu la men ta ção das pro fis sões de Artis tas e de
téc ni co em Espe tá cu los de Di ver sões, e dá ou tras
pro vi dên ci as“.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARJA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 201,
 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dis põe so bre a res pon sa bi li da de
dos Pre fe i tos e Ve re a do res, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

PARECER Nº 371, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 290, de 2001
de au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des,
que “Dis põe so bre re gu la men ta ção do
exer cí cio da pro fis são de tu ris mó lo go ”

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de Edu -
ca ção o Pro je to de Lei do Se na do nº 290, de 2001
que tem por fi na li da de re gu la men tar o exer cí cio da
pro fis são de tu ris mó lo go.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pro po si ção
ale ga:

”Os ne gó ci os de tu ris mo re pre sen tam
4% do PIB, com in fluên cia em 52 seg men-
tos di fe ren tes da eco no mia. Se gun do cál cu-
los mais re cen tes, a in dús tria do tu ris mo es -
ta rá in ves tin do até 2002 cer ca de US 6 bi-
lhões na cons tru ção de re sorts, ho téis e
pou sa das, cri an do, as sim, 140 mil em pre gos
di re tos e 420 mil in di re tos no mer ca do de
tra ba lho.

Den tro des se con tex to, onde a ati vi da-
de tu rís ti ca exi ge cada vez mais pro fis si o na-
lis mo e com pe tên cia para cres cer e dis pu tar
com ou tros mer ca dos tra di ci o na is, a pre sen-
ça es pe ci a li za da do ba cha rel em tu ris mo e
em ho te la ria éde fun da men tal im por tân cia.“

Na sua par te subs tan ci al, o pro je to pre vê que: 

1. a pro fis são de tu ris mó lo go será exer -
ci da pe los di plo ma dos em cur so su pe ri or de
Tu ris mo ou Ho te la ria; pe los di plo ma dos em
cur sos su pe ri o res equi va len tes no ex te ri or; e
por aque les que, em bo ra não pre en cham as
duas con di ções an te ri o res, vêm exer cen do,
até a data da pu bli ca ção da lei, a pro fis são de 
tu ris mó lo go, com pro va da e inin ter rup ta men te
há, pelo me nos, cin co anos;
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2. o exer cí cio da pro fis são de tu ris mó-
lo go será exer ci da por meio de con tra to de
tra ba lho, nos ter mos da CLT, ou como ati vi-
da de au tô no ma, con for me a le gis la ção vi-
gen te;

3. o exer cí cio da pro fis são de tu ris mó-
lo go re quer re gis tro em ór gão fe de ral com-
pe ten te;

O pro je to enu me ra, ain da, em seu art. 2º, as
ati vi da des que são es pe cí fi cas do tu ris mó lo go.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O le gis la dor, ten do em vis ta as pe cu li a ri da des
de al gu mas pro fis sões e as exi gên ci as da co le ti vi da-
de, aten den do, por tan to, ao in te res se so ci al, sen tiu a
ne ces si da de de re gu la men tá-las, le van do em con ta o
tipo de ati vi da de, a ne ces si da de da es pe ci a li za ção e
as pe cu li a ri da des exis ten tes no seu exer cí cio para,
des se modo, lhes con fe rir um tra ta men to es pe ci al.

Des de a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Impé rio, de
1824, que abo liu as cor po ra ções de ofí cio, to das as
Cons ti tu i ções bra si le i ras con sa gram a li ber da de de
pro fis são como re gra, no to can te ao exer cí cio da ati vi-
da de pro fis si o nal.

É gran de o nú me ro de leis so bre pro fis sões que
não se en con tram elen ca das no Tí tu lo III, da CLT. De
1943 para cá, o de sen vol vi men to eco nô mi co, cul tu ral,
so ci al e de mo grá fi co en se jou re la ções so ci a is mais
nu me ro sas e com ple xas, o que fez sur gir no vas pro -
fis sões para aten der às no vas ne ces si da des in di vi du-
a is e co le ti vas.

No caso do exer cí cio da pro fis são dos ba cha réis
em tu ris mo, já co nhe ci dos por to dos os seg men tos do 
tu ris mo com o nome de tu ris mó lo gos, o re co nhe ci-
men to des sa ca te go ria que pos sui for ma ção de ní vel

su pe ri or atra vés da apro va ção do pro je to em epi gra fe,
cor ri gi rá uma in jus ti ça co me ti da no pas sa do e dará
um novo âni mo àque les que pos su em for ma ção su -
pe ri or. Sig ni fi ca rá gran de avan ço para o tu ris mo e re -
ver te rá em be ne fí cio para um se tor que gera em pre-
gos, traz di vi sas para o País, pro mo ve o de sen vol vi-
men to e pro gres so para um nú me ro ex pres si vo das
ci da des bra si le i ras. Aque les que a exer cem pre ci sam
ter for ma ção es pe ci al, como no caso os ba cha réis em 
Tu ris mo. Esses mo ti vos jus ti fi cam, por tan to, a re gu la-
men ta ção, via le gis la ti va, da pro fis são elen ca da.

Assim, ul ti ma men te, ob ser va-se que essa Casa
vem dis ci pli nan do al gu mas ati vi da des pro fis si o na is e
não po de ria de i xar de re gu la men tar essa ati vi da de
que pos sui cen te nas de fa cul da des em todo o País e
que vem for man do, des de a dé ca da de 70 mi lha res
de ba cha réis em tu ris mo. Em con clu são, dada à im-
por tân cia da pre sen ça do tu ris mó lo go para o de sen-
vol vi men to do tu ris mo no Bra sil, sua re gu la men ta ção
é fun da men tal para que a ca de ia pro du ti va do se tor
de Tu ris mo não fi que de fi ci en te em sua base que é o
tra ba lha dor qua li fi ca do.

III – Voto

Fe i tas es sas con si de ra ções, opi na mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 290, de
2001.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002.
Assi nam o Pa re cer em 07 de Maio de 2002, os

Se nho res Se na do res: – Ri car do San tos, Pre si den te
– Álva ro Dias, Re la tor – Ca sil do Mal da ner – José
Jor ge – Antô nio Car los Jú ni or – Be ní cio Sam pa io
– Mar lu ce Pin to – Pa u lo Har tung – Ju vên cio da
Fon se ca – Emí lia Fer nan des – Ro meu Tuma – Ro -
me ro Jucá – Ge ral do Althoff – Edu ar do Su plicy –
Na bor Jú ni or – Arlin do Por to.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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OF. nº CE/29/02

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 290 de 2001, de au to ria
de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Mo re i ra Men-
des que, “dis põe so bre  re gu la men ta ção do exer cí cio
da pro fis são de tu ris mó lo go”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

 DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho

 TÍTULO III 
Das Nor mas Espe ci a is de Tu te la do Tra ba lho

PARECER Nº 372, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de Lei do Se na do nº 45, de
2OO2, de au to ria do Se na dor Ro me ro
Jucá, que de no mi na Pon te Pre fe i to Ola vo
Bra sil Fi lho a pon te trans pos ta so bre o
rio Ta cu tu, na BR -401, Km 120, no mu ni cí-
pio de Bon fim, no Esta do de Ro ra i ma.

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

De au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, o pro je to
sob exa me visa a de no mi nar Pon te Pre fe i to Ola vo
Bra sil Fi lho a pon te trans pos ta so bre o Rio Ta cu tu, no
km 120 da BR-401, no Mu ni cí pio de Bon fim, Esta do
de Ro ra i ma.

 Se gun do in for ma o au tor da pro po si ção, Ola vo
Bra sil Fi lho foi pre fe i to do Mu ni cí pio de Bon fim por
duas ve zes, ten do pres ta do re le van tes ser vi ços à co -
mu ni da de e ao Esta do de Ro ra i ma. For ma do em
Admi nis tra ção, com pós-gra du a ção em Téc ni cas de
Aná li se Orga ni za ci o nal Apli ca das às Empre sas Pú bli-
cas, o ho me na ge a do per ma ne ceu por tre ze anos na
vida pú bli ca, ten do ocu pa do di ver sos car gos na es fe-
ra es ta du al.

 Acres ce o au tor que Ola vo Bra sil Fi lho, já fa le ci do,
foi e con ti nua sen do exem plo de ho mem pú bli co que or -
gu lho deu à sua fa mí lia e ao Esta do de Ro ra i ma.

Apre sen ta do no úl ti mo dia 12 de mar ço, o pro je-
to foi dis tri bu í do a esta Co mis são para de li be ra ção de
ca rá ter ter mi na ti vo. Não fo ram ofe re ci das emen das
no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

  A pon te em apre ço lo ca li za-se no Mu ni cí pio de
Bon fim, Esta do de Ro ra i ma, onde o Bra sil faz di vi sa
com a Re pú bli ca da Gu i a na. Não res ta dú vi da, por -
tan to, quan to à per ti nên cia da ho me na gem que se
pre ten de pres tar. Ola vo Bra sil Fi lho, na ver da de, de di-
cou sua vida pú bli ca e seus mu i tos pre di ca dos pes so-
a is e pro fis si o na is à ca u sa de Ro ra i ma e ao amor ao
Bra sil.

 A par de fa zer jus ti ça ao ho me na ge a do, a ini ci a-
ti va aten de às de ter mi na ções da Lei nº 6.682, de 27
de agos to de 1979, que, ao dis por so bre a de no mi na-
ção de vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci o nal
de Vi a ção, es ta be le ce, no art. 20, que “obra de arte ou 
tre cho de via po de rá ter, su ple ti va men te, a de sig na-
ção de um fato his tó ri co ou de nome de pes soa fa le ci-
da que haja pres ta do re le van te ser vi ço à na ção”.
Cabe, con tu do, pe que no re pa ro for mal. Ao re fe rir-se,
no art. 1º, à di vi sa do Bra sil com a Gu i a na Ingle sa, a
pro po si ção in cor re em equí vo co – sa ná vel por meio
de emen da – com re la ção à de no mi na ção da Re pú bli-
ca da Gu i a na, in de pen den te des de 1966.

II – Voto

Não vis lum bro in cons ti tu ci o na li da de ou in ju ri di-
ci da de na pro po si ção. No mé ri to, ado to os ar gu men-
tos que jus ti fi ca ram o pro je to. Voto, por tan to, pela
Apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 45, de
2002, com a emen da se guin te:

EMENDA Nº 1–CE

Su pri ma-se, ao fi nal do art. 1º, o vo cá bu lo “Ingle sa”.
Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. – Ri car do

San tos, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la to ra – Ge-
ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner – Mo re i ra Men -
des – Antô nio Car los Jú ni or – Be ní cio Sam pa io –
Emí lia Fer nan des – Pa u lo Har tung – Ju vên cio da
Fon se ca – Álva ro Dias – Ro meu Tuma – Ma gui to
Vi le la – Ge ral do Althoff – Edu ar do Su plicy.

(Pro ce de-se a vo ta ção.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 45, DE 2002

De no mi na Pon te Pre fe i to Ola vo Bra-
sil Fi lho a pon te trans pos ta so bre o rio
Ta cu tu, na BR-401, km 120, no Mu ni cí pio
de Bon fim, no 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 da Pon te Pre fe i to Ola vo Bra -

sil Fi lho a pon te trans pos ta so bre o rio Ta cu tu, na
BR-401, km 120, no Mu ni cí pio de Bon fim, em Ro ra i-
ma, di vi sa do Bra sil com a Gu i a na.

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

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Mar lu ce Pin to, Re la to ra.

Of. nº CE/31/2002          Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 45 de 2002, de au to ria de 
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ro me ro Jucá que,
de no mi na Pon te Pre fe i to Ola vo Bra sil Fi lho a pon te
trans pos ta so bre o rio Ta cu tu, na BR-401, km 120, no
Mu ni cí pio de Bon fim, no Esta do de Ro ra i ma“.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979 

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci-
o nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re -

gra es ta be le ci das no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter -
mi nal, obra-de-arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple-
ti va men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de.
....................................................................................

PARECER Nº 373, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2002,
de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que
de no mi na Pon te João Mon te i ro Bar bo sa
a pon te trans pos ta so bre o rio Ta cu tu, na
BR-401, nos Mu ni cí pi os de Bon fim e Nor -
man dia, no Esta do de Ro ra i ma.

Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to

I – Re la tó rio

Vem à apre ci a ção des ta Co mis são de Edu ca ção
em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do Se na do nº
46, de 2002, de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá. O
pro je to visa a dar o nome Pon te João Mon te i ro Bar bo-
sa à pon te so bre o rio Ta cu tu, si tu a da na ro do via
BR-401, en tre os Mu ni cí pi os de Bon fim e Nor man dia,
no Esta do de Ro ra i ma.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to no 
trans cur so do pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são ana li sar a pro po si-
ção sob os as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va; as sim como o exa me da
ques tão de mé ri to.  Cons ta ta mos que o PLS nº 46,
de 2002, não con tém ví ci os de ini ci a ti va e apre sen-
ta-se em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci o-
na is e as nor mas da boa téc ni ca le gis la ti va.

Encon tra, ade ma is, ple no res pal do na Lei nº
6.682, de 27 de agos to de 1979, “que dis põe so bre
a de no mi na ção de vias e es ta ções ter mi na is do Pla -
no Na ci o nal de Vi a ção”, a qual es ta be le ce que, me -
di an te lei es pe ci al, uma es ta ção ter mi nal, obra de
arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple ti va men te à
ter mi no lo gia ofi ci al, a de sig na ção de um fato his tó ri-
co ou de nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta-
do re le van te ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de.

A ini ci a ti va do Se na dor Ro me ro Jucá mos tra-se
tam bém ade qua da no que tan ge ao mé ri to. O ho me-
na ge a do, o mé di co ve te ri ná rio João Mon te i ro Bar bo sa
Fi lho, gra du a do pela Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as
do Pará, em 1982, de di cou sua vida à ca u sa pú bli ca,
ten do exer ci do re le van tes fun ções na Se cre ta ria de
Agri cul tu ra do en tão Ter ri tó rio de Ro ra i ma e mem bro
do Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve te ri ná ria.

III – Voto

Pelo ex pos to, con clu í mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2002.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002, – Ri-
car do San tos, Pre si den te, – Mar lu ce Pin to, Re la to-
ra – Ge ral do Cân di do – Ca sil do Mal da ner – Mo re-
i ra Men des – Antô nio Car los Jú ni or – Be ní cio
Sam pa io – Na bor Jú ni or – Emí lia Fer nan des –
Ju vên cio da Fon se ca – Álva ro Dias – Ro meu
Tuma – Ma gui to Vi le la – Ge ral do Althoff – Edu ar-
do Su plicy.
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OF. nº CE/30/02

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 46 de 2002, de au to ria de 
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ro me ro Jucá que,
“de no mi na Pon te João Mon te i ro Bar bo sa Fi lho” a
pon te trans pos ta so bre o rio Ta cu tu, na BR-401, km
133, nos mu ni cí pi os de Bon fim e Nor man dia, no Esta -
do de Ro ra i ma.

Aten ci o sa men te, _ Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci-
o nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 374, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 59, de 2001, de au to ria do Se na dor
Car los Be zer ra, que acres cen ta § 6º ao
art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de no vem bro
de 1998 para dis por so bre a uti li za ção de
Cer ti fi ca dos da Dí vi da Pú bli ca, pe los
con tri bu in tes adim plen tes, no pa ga men to
de dí vi das com o Insti tu to Na ci o nal de
Se gu ro So ci al — INSS e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são o
Pro je to de Lei do Se na do nº 59, de 2001, de au to ria
do Se na dor Car los Be zer ra, que pre ten de acres cen-
tar § 6º ao art. 30 da Lei nº 9.711, de 20 de no vem bro
de 1998, au to ri zan do a uti li za ção de Cer ti fi ca dos da
Dí vi da Pú bli ca, pe los con tri bu in tes adim plen tes no
pa ga men to de dé bi tos pre vi den ciá ri os vin cen dos e
fu tu ros.

A lei nº 9.711 só fa cul ta a uti li za ção de tais cer ti-
fi ca dos aos con tri bu in tes ina dim plen tes. O au tor do
pro je to en ten de que tal prer ro ga ti va de ve ria ser es-
ten di da aos con tri bu in tes adim plen tes, pois tra ta-se
de uma fa ci li da de ex cep ci o nal.

Exclu ir o bom con tri bu in te des sa prer ro ga ti va
ca rac te ri za ria uma in fra ção ao in ci so II do art. 150 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o qual veda à União, Esta dos e
Mu ni cí pi os ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri-
bu in tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te.

Além de va lo ri zar o bom con tri bu in te, a re fe ri da
emen da à Lei nº 9.711 per mi ti ra às em pre sas a pos si-
bi li da de de pla ne jar me lhor os pa ga men tos, in clu si ve,
cons ti tu in do re ser vas para o fu tu ro e pre ca ven do-se
con tra re du ções brus cas de seu fa tu ra men to.

É o re la tó rio.

II – Aná li se
O Pro je to de Lei nº 59, de 200l, que tra ta de um

as sun to de alta re le vân cia para a Pre vi dên cia So ci al,
cu jas con tas tem sido sem pre mo ti vo de pre o cu pa ção
para o go ver no e a so ci e da de.

O ob je ti vo prin ci pal do art. 3º da Lei nº 9.711, de
1998, foi es ta be le cer uma nova for ma de re cu pe ra ção
de cré di tos da Pre vi dên cia So ci al, es pe ci al men te
aque les en vol vi dos em de man das ju di ci a is e aque les
de li qui da ção du vi do sa, ca paz de atra ir o in te res se
dos de ve do res e de quan tos te nham tí tu los de cré di-
tos emi ti dos pelo Te sou ro. Con tu do, a par des se pro -
pó si to ma i or – que por si só já jus ti fi ca ple na men te a
ma nu ten ção da que la re gra na for ma atu al – exis tem
ou tros ob je ti vos de in te res se pú bli co, igual men te im -
por tan tes, que te ri am seu efe i to anu la do ou mi ni mi za-
do, aca so o Pro je to de Lei do Se na do nº 59, de 2001,
fos se con ver ti do em lei. Com efe i to, a nor ma es ta be-
le ci da no art. 3º da Lei nº 9.711, de 1998, ex pres sa um 
me ca nis mo de sin gu lar oti mi za ção do in te res se pú bli-
co, na me di da em que es ti mu la a re a li za ção de cré di-
tos de li qui da ção du vi do sa.

Ade ma is, re fe ri dos dé bi tos es tão one ra dos por
ju ros e mul tas, que não são dis pen sa dos.

As au to ri za ções para que a União pos sa pro mo-
ver le i lões de Cer ti fi ca dos da Dí vi da Pú bli ca Mo bi liá-
ria Fe de ral emi ti dos com a fi na li da de ex clu si va de
amor ti za ção ou qui ta ção de dí vi das pre vi den ciá ri as,
em per mu ta por tí tu los de res pon sa bi li da de do Te sou-
ro Na ci o nal, e para que o INSS pos sa re ce ber os tí tu-
los, e os cré di tos ace i tos nes ses le i lões, nas for mas
es ta be le ci das, res pec ti va men te, no ca put e no § 1º do 
art. 3º da Lei nº 9.711, de 1998, cons ti tu em-se, a prin -
cí pio, em re gras per ma nen tes.

A lei tam bém não fi xou o pe río do das dí vi das a
se rem res ga ta das, mas co me teu aos Mi nis tros de
Esta do da Fa zen da e da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al, no § 5º do art. 3º a re gu la men ta ção dos le i lões
per ti nen tes. E esse man da men to tem sido cri te ri o sa-
mente ob ser va do por in ter mé dio de por ta ri as in ter mi-
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nis te ri a is que an te ce dem a re a li za ção de cada le i lão de
CDP/INSS, onde têm sido fi xa dos, en tre os cri té ri os, a
res tri ção de que os cré di tos do INSS pas sí ve is de qui ta-
ção com CDP/INSS li mi tam-se àque les cu jos fa tos ge ra-
do res te nham ocor ri do até mar ço de 1999, com pri o ri da-
de para os dé bi tos ins cri tos em dí vi da ati va.

Como se tra ta de uma re gra de ca rac te rís ti cas per -
ma nen tes, o le gis la dor foi sá bio ao não fi xar con di ções rí -
gi das para emis são/ace i ta ção dos CDPs/INSS, nem
para as dí vi das pas sí ve is de res ga te ou amor ti za ção em
tais cir cuns tân ci as, de le gan do para a au to ri da de, ad mi-
nis tra ti va as de ci sões so bre con ve niên cia e opor tu ni da-
de da re a li za ção de cada le i lão, bem como o pe río do da
dí vi da a ser amor ti za da ou res ga ta da, as sim como os tí -
tu los pú bli cos e res pec ti vos va lo res pas sí ve is de ace i ta-
ção nes ses le i lões.

Assim, fi xa do ob je ti va men te o li mi te tem po ral
para os cré di tos pas sí ve is de qui ta ção com CDP/INSS
ne go ci a dos na que les le i lões, ou seja, aque les cons ti-
tu í dos até mar ço de 1999, não há que se fa lar em tra ta-
men to di fe ren ci a do para con tri bu in tes sub me ti dos a

idên ti cas con di ções, pois to dos os con tri bu in tes ina -
dim plen tes com o INSS, cu jos dé bi tos re fi ram-se até
mar ço de 1999, po de rão res ga tá-los com CDP. O
que não sig ni fi ca di zer que esse pe río do da dí vi da
não pos sa ser al te ra do. Di fe ren te men te se ria se não
hou ves se sido fi xa do um mar co tem po ral para es ses
dé bi tos, hi pó te se em que a ina dim plên cia se ria a
con di ção su fi ci en te para que qual quer con tri bu in te
pu des se uti li zar o CDP/INSS. Aí, sim, a re gra vi gen te
no art. 3º da Lei nº 9.711, além de in jus ta, fun ci o na ria
como es tí mu lo à ina dim plên cia.

III – Voto

Di an te do ex pos to, e por te mer que a al te ra ção
pro pos ta pelo Pro je to de Lei nº 59, de 2001, pos sa
des vir tu ar um me ca nis mo de po lí ti ca pú bli ca que
vem fun ci o nan do a con ten to, voto pela sua re je i ção.

É o voto.

Sala da Co mis são, Wal deck Orne las, Pre si den te.
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OF./CAE/15/02

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª. que esta Co mis são re je i-
tou o Pro je to de Lei do Se na do nº 59, de 2001 que
”acres cen ta § 6º ao art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de
no vem bro de 1998, para dis por so bre a uti li za ção de
Cer ti fi ca dos da Dí vi da Pú bli ca, pe los con tri bu in tes
adim plen tes, no pa ga men to de dí vi das com o Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS 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.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Li mi ta ções do Po der de Tri bu tar

Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as se-
gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:
....................................................................................

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in-
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi-
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si-
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;
....................................................................................

PARECER Nº 375, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 157, de 2002, que ”Re -
quer à Se cre ta ria Espe ci al do De sen vol vi-
men to Urba no da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca in for ma ções so bre a im ple men ta-
ção dos pla nos e pro gra mas go ver na-
men ta is des ti na dos ao fi nan ci a men to da
cons tru ção ou me lho ra men to de mo ra di-
as pró pri as para a po pu la ção ru ral de ba -
i xa ren da no pe río do de 1999 a 2002“.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

O re que ri men to em exa me, de au to ria do Se na-
dor Ma u ro Mi ran da, tem por fi na li da de ob ter es cla re-
ci men tos so bre pro gra mas de cons tru ção ou me lho-
ra men to de ha bi ta ção ru ral, di ri gi dos à po pu la ção de
ba i xa ren da. So li ci ta o for ne ci men to dos se guin tes
da dos re la ti vos à ha bi ta ção na área ru ral: dé fi cit ha bi-
ta ci o nal ru ral; to tal de re cur sos dis po ní ve is e re a li za-
dos no pe río do de 1999 a 2002; to tal de re cur sos ex -
clu si va men te do FGTS dis po ní ve is e re a li za dos, en tre
ou tros.

II – Aná li se

For mu la do com base no art. 5º, § 2º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral e no in ci so I, alí nea a, do art. 215 do 
Re gi men to Inter no, o Re que ri men to nº 157, de
2002, aten de igual men te ao dis pos to no § 1º do art.
1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que es ta be le ce
que o ”re que ri men to de in for ma ção de ve rá ser di ri gi-
do a Mi nis tro de Esta do ou a ti tu lar de ór gão di re ta-
men te su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ain -
da que con te nha pe di do re la ti vo a ór gão ou en ti da de
da ad mi nis tra ção pú bli ca in di re ta sob sua su per vi-
são“.

Com re la ção ao con jun to de in for ma ções re-
que ri das, é in ques ti o ná vel a im por tân cia des ses da -
dos para com pre en são do qua dro que com põe a re -
a li da de ha bi ta ci o nal da po pu la ção ru ral bra si le i ra.
Afi nal, sen do a mo ra dia um di re i to cons ti tu ci o nal-
men te ga ran ti do a todo ci da dão, é im por tan te o co-
nhe ci men to, por esta Casa Le gis la ti va, da re a li da de
dos pro gra mas go ver na men ta is pro pos tos para o
meio ru ral que per mi ta in ves ti gar a si tu a ção e o di re-
ci o na men to das po lí ti cas pú bli cas nes se se tor.

III – Voto

Em face do ex pos to, e não en con tran do qual-
quer in cons ti tu ci o na li da de na pro po si ção que, ade-
ma is, aten de aos pre ce i tos re gi men ta is, voto pela
apro va ção do Re que ri men to nº 157, de 2002.

Sala de Re u niões, – Ra mez Te bet – Mo za ril-
do Ca val can ti – Anto nio Car los Va la da res – Car -
los Wil son – Edi son Lo bão.

PARECER Nº 376, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 166, de 2002.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira  16 08113

    375MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



I – Re la tó rio

O emi nen te Se na dor Ma gui to Vi le la, com base
no § 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no, en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri-
men to nº 166, de 2002, no qual re quer se jam so li ci ta-
das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da in for-
ma ções so bre a atu al si tu a ção do en di vi da men to pú -
bli co do Esta do de Go iás e sua evo lu ção no úl ti mo
qüin qüê nio.

O ilus tre re que ren te jus ti fi ca o pe di do afir man do
que tal in for ma ção é es sen ci al para que este Se na do
Fe de ral ana li se os im pac tos de tal ní vel de en di vi da-
men to nas fi nan ças es ta du a is e pos sa, com mais se -
gu ran ça, de li be rar so bre fu tu ros pe di dos de au to ri za-
ção para a con tra ta ção de ope ra ções de cré di to que
ve nham a ser en ca mi nha dos a esta Casa pelo Esta do
(...) de Go iás.

E o re la tó rio.

II – Aná li se

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

Vale ob ser var, para efe i to do que dis põe o § 4º
do art. 3º da que la nor ma, que ain da que, por de ter mi-
na ção cons ti tu ci o nal, esta Casa te nha ne ces sa ri a-
men te, ana li sa do e vo ta do to dos os pe di dos re fe ren-
tes ao en di vi da men to do Esta do de Go iás, como de
to das as de ma is uni da des da Fe de ra ção, não há, ain -
da, no Se na do Fe de ral ban co de da dos, de ca rá ter
ins ti tu ci o nal, con so li dan do e sis te ma ti zan do to das as
in for ma ções aqui so li ci ta das, as qua is, in clu si ve, ul-
tra pas sam o mero acom pa nha men to das Re so lu ções
edi ta das so bre o tema.

De ou tra par te, o re gis tro das ope ra ções de cré -
di to dos di ver sos en tes fe de ra dos e o acom pa nha-
men to de suas con tas são man ti dos, in clu si ve por de -
ter mi na ção dos arts. 32 e 51 da Lei Com ple men tar nº
101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal, pe los ór gãos do Mi nis té rio da Fa zen da.

Assim, não se apli ca ao pre sen te re que ri men to
o aci ma re fe ri do dis po si ti vo do Ato da Mesa nº 1, de
2001, que con si de ra pre ju di ca do o re que ri men to que
so li ci ta in for ma ções dis po ní ve is no Se na do Fe de ral.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Re que ri men to nº 166, de 2002.

Sala de Re u niões, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Anto nio Car los Va -
la da res – Car los Wil son – Edi son Lo bão.

PARECER Nº 377, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral  so bre
o Re que ri men to nº 198, de 2002.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 198,
de 2002, que so li ci ta ao Mi nis tro de Esta do da Agri -
cul tu ra in for ma ções so bre os gas tos, o de ta lha men-
to anu al e por es ta dos da si tu a ção dos con vê ni os
en tre o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e os go ver nos es ta-
du a is e mu ni ci pa is, fir ma dos nos úl ti mos qua tro
anos, des ti na dos à ma nu ten ção e ao de sen vol vi-
men to dos ser vi ços do Sis te ma Uni fi ca do de Aten-
ção à Sa ú de Ani mal e Ve ge tal, e vi san do o con tro le
e a er ra di ca ção da fe bre af to sa nos re ba nhos do
País para que se pos sa ava li ar o tra ba lho que vem
sen do de sen vol vi do pelo Se cre tá rio-Exe cu ti vo do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

O ilus tre re que ren te, Se na dor Tiao Vi a na, so li-
ci ta es cla re ci men tos a res pe i to de três itens, as sim
re su mi dos: (1) de ta lha men to anu al, e por es ta do, da 
si tu a ção dos con vê ni os en tre o Mi nis té rio da Agri-
cul tu ra e os go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, fir ma-
dos nos úl ti mos qua tro anos, des ti na dos à ma nu ten-
ção e ao de sen vol vi men to dos ser vi ços do Sis te ma
Uni fi ca do de Aten ção à Sa ú de Ani mal e Ve ge tal e
ao con tro le e er ra di ca ção da fe bre af to sa nos re ba-
nhos do País; (2) de ta lha men to dos gas tos re a li za-
dos pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra com o pa ga men to
de pas sa gens aé re as e diá ri as para o Se cre tá-
rio-Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Dr. Már cio
For tes de Alme i da, até a pre sen te data; e, por úl ti-
mo, (3) as mo ti va ções das re fe ri das vi a gens e os re -
sul ta dos au fe ri dos em ra zão de las.

O no bre au tor ale ga na jus ti fi ca ção do re que ri-
men to que ... e de se es tra nhar a au sên cia cons tan-
te do se nhor Se cre tá rio-Exe cu ti vo no Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, pes soa essa a quem, em pri me i ra ins-
tân cia, cum pre es tar à fren te das ações que ze lem
pela qua li da de da sa ú de de nos sos re ba nhos.

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

II – Voto

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

Sala de Re u niões, Ra mez Te bet –  Pre si den te,
Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Anto nio Car los
Va la da res – Car los Wil son – Edson Lo bão.

PARECER Nº 378, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o 
Re que ri men to nº 202, de 2002.

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

I – Re la tó rio

 Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 202,
de 2002, que re quer seja so li ci ta do ao Mi nis tro de De -
sen vol vi men to Agrá rio in for ma ções so bre os re la tó ri-
os re fe ren tes aos ba lan ços anu a is da re for ma agrá ria
com as sen ta men tos efe ti va men te re a li za dos, de fi ni-
dos no do cu men to ‘Re la tó rio de Ati vi da des do Incra
1995-1999 e sua fase, de fi ni das no ‘Ma nu al dos
Assen ta men tos e das Assen ta das da Re for ma Agrá -
ria, por meio mag né ti co.

O ilus tre re que ren te, Se na dor Edu ar do Su plicy,
so li ci ta es cla re ci men tos a res pe i to de cin co itens,
as sim re su mi dos: (1) de fi ni ção ofi ci al de as sen ta do
e as sen ta men to; (2) lis ta gem dos as sen ta men tos ru -
ra is não en qua dra dos nas de fi ni ções do item an te ri-
or; (3 e 4) re la tó ri os do Mi nis té rio e das Su pe rin ten-
dên ci as Re gi o na is do Incra con ten do da dos de ta lha-
dos so bre os as sen ta men tos ru ra is re a li za dos pelo
go ver no fe de ral; e, úl ti mo, (5) sig ni fi ca do da pa la vra
re co nhe ci men to que apa re ce ao lado das pa la vras
de sa pro pri a ção, ar re ca da ção e com pra.

O no bre au tor ale ga na jus ti fi ca ção do re que ri-
men to a in for ma ção ve i cu la da pelo jor nal Fo lha de
S.Pa u lo ..., [que] afir ma que o Mi nis té rio de De sen-
vol vi men to Agrá rio está in flan do os ba lan ços anu a is
da re for ma agrá ria com as sen ta men tos que não fo-
ram efe ti va men te re a li za dos....

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

II – Voto

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

Sala de Re u niões,  – Ra mez Te bet, Pre si den te
– Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor – Anto nio – Car los
Va la da res – Car los Wil son – Edi son Lo bão.

PARECER Nº 379, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 190, de 2002, de au to-
ria do Se na dor João Alber to Sou za, que
re quer ao Mi nis tro de Esta do da Inte gra-
ção Na ci o nal in for ma ções so bre a não li -
be ra ção de re cur sos para a con ti nu i da de
dos pro je tos de ir ri ga ção Ta bu le i ros de
São Ber nar do e Ba i xa da Oci den tal Ma ra-
nhen se, lo ca li za dos no Esta do do Ma ra-
nhão.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

I – Re la tó rio

Por meio do pre sen te Re que ri men to, o no bre
Se na dor João Alber to Sou za so li ci ta ao Mi nis tro de
Esta do da Inte gra ção Na ci o nal, com base no in ci so I 
do art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, in for ma ções so bre a não li be ra ção de re cur sos
para a con ti nu i da de dos pro je tos de ir ri ga ção Ta bu-
le i ros de São Ber nar do e Ba i xa da Oci den tal Ma ra-
nhen se, lo ca li za dos no Esta do do Ma ra nhão.

Na sua jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor do re que ri-
men to as si na la que o fi nan ci a men to dos pro je tos é
de res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral que os lan -
çou em 1987. A fal ta de li be ra ção dos re cur sos, po -
rém, tem sido uma cons tân cia e está in vi a bi li zan do
os em pre en di men tos, com sé ri os pre ju í zos para a
in fra-es tru tu ra já im plan ta da e com pro me ti men to to-
tal dos ob je ti vos con ce bi dos para o de sen vol vi men to
dos Mu ni cí pi os be ne fi ciá ri os.

É o re la tó rio.
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II – Voto

 De acor do com o in ci so I do art. 216 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, os re que ri men tos
de in for ma ções “se rão ad mis sí ve is para es cla re ci-
men to de qual quer as sun to sub me ti do à apre ci a ção
do Se na do ou ati nen te à sua com pe tên cia fis ca li za-
do ra”. A so li ci ta ção ob je to do re que ri men to sob aná li-
se está em con so nân cia com a exi gên cia con ti da no
dis po si ti vo re gi men tal ci ta do, e tam bém com o pre ce i-
to cons ti tu ci o nal aba i xo trans cri to:

“Art. 50. .............................................
...........................................................
 § 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu-

ta dos e do Se na do Fe de ral po de rão en ca-
mi nhar pe di dos es cri tos de in for ma ção a Mi -
nis tros de Esta do ou a qual quer das pes so-
as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im por tan-
do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa,
ou o não- aten di men to no pra zo de trin ta
dias, bem como a pres ta ção de in for ma ções
fal sas)”.

A so li ci ta ção ain da se atém às de ter mi na ções
do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Des sa for ma, a ini ci a ti va, dada a sua alta re le-
vân cia por aten der ao in te res se pú bli co, se en qua-
dra ple na men te na fun ção fis ca li za do ra do Con gres-
so Na ci o nal, mis são con fe ri da ao Par la men to, cuja
im por tân cia se equi pa ra à sua fun ção le gis la ti va.

Opi na mos, as sim, pela ad mis si bi li da de do Re -
que ri men to nº 190, de 2002.

Sala da Co mis são,   _ Ra mez Te bet, Pre si den-
te _ Edi son Lo bão, Re la tor _ Anto nio Car los Va la-
da res _ Car los Wil son.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la-
da res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que 
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2000 (nº
1.542/91, na Casa de ori gem), que dis põe so bre
a pro pi ci a ção de con sul tas às tra ba lha do ras e
ser vi do ras pú bli cas para aten ção in te gral à sa ú de
da mu lher, nas si tu a ções que es pe ci fi ca, cu jos
pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rá pe-
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re -
ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do 
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

É lido o se guin te:

OF SF. 447/2002

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

Sr. Pre si den te,

Te nho a gra ta sa tis fa ção de in for mar a V. Exª
que a Mesa do Se na do Fe de ral, em re u nião com os
lí de res dos par ti dos po lí ti cos e blo cos par la men ta res
re pre sen ta dos nes ta Casa, ela bo rou a lis ta, em ane -
xo, de no mes que po de rão com por o Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al, pre vis to no art. 224 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, com man da to até o dia 31 de mar ço
de 2003.

Sa li en ta mos que esta ini ci a ti va foi fru to de am -
pla dis cus são en tre as li de ran ças do Se na do Fe de-
ral, ten do sido aca ta das su ges tões de en ti da des re -
pre sen ta ti vas das ca te go ri as men ci o na das no art. 4º 
da Lei nº 8.389, de 30 de de zem bro de 1991, re pre-
sen tan do uma efe ti va con tri bu i ção des ta Casa para
a ime di a ta im plan ta ção do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al, como de se jam di ver sos seg men tos da
so ci e da de bra si le i ra.

Sen do a re fe ri da lis ta uma pro pos ta ini ci al,
aguar do a ma ni fes ta ção da Mesa e das li de ran ças
des sa Casa para, nos ter mos da men ci o na da lei,
sub me ter mos a ma té ria à de li be ra ção do Ple ná rio
do Con gres so Na ci o nal, em ses são con jun ta.

Cor di al men te, – Ra mez Te bet, Pre si den te do
Se na do Fe de ral.

RELAÇÃO DOS NOMES PARA A COMPOSIÇÃO
DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

I – Re pre sen tan te das Empre sas de Rá dio
Ti tu lar: Pa u lo Ma cha do de Car va lho Neto
Su plen te: Emma nu el Car ne i ro
II – Re pre sen tan te das Empre sas de Te le vi são
Ti tu lar: Ro ber to Wag ner Mon te i ro
Su plen te: Flá vio Mar ti nez
III – Re pre sen tan te de Empre sas da Impren sa

Escri ta
Ti tu lar: Pa u lo Ca bral de Ara ú jo
Su plen te: Car los Ro ber to Ber linck
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IV – Enge nhe i ro com no tó ri os co nhe ci men tos
na área de Co mu ni ca ção So ci al

Ti tu lar: Alek sandr Man dic

Su plen te: Ale xan dre Annen berg

V – Re pre sen tan te da Ca te go ria Pro fis si o nal
dos Jor na lis tas

Ti tu lar: Da ni el Kos lovs ki Hertz

Su plen te: Fre de ri co Ghe di ni

VI – Re pre sen tan te da Ca te go ria Pro fis si o nal
dos Ra di a lis tas

Ti tu lar: Fran cis co Pe re i ra da Sil va

Su plen te: Orlan do José Fer re i ra Gu i lhon

VII – Re pre sen tan te da Ca te go ria Pro fis si o nal
dos Artis tas

Ti tu lar: Be re ni ce Isa bel Men des Be zer ra

Su plen te: Step han Ner ces si an

VIII – Re pre sen tan te das Ca te go ri as Pro fis si o-
na is de Ci ne ma

Ti tu lar: Ge ral do Pe re i ra dos San tos

Su plen te: Anto nio Fer re i ra de Sou sa Fi lho

IX – Mem bros Re pre sen tan tes da So ci e da de
Ci vil

Ti tu la res:

a) José Pa u lo Ca val can ti (Pre si den te)

b) Alber to Di nes

c)

d)

e)

Su plen tes:

a) Ana Lu í za Fleck Sa i bro

b) Ru bem Mar tins Amo re se

c)

d) Wag ner Cal de i ra de Sou za

e) Andréa Va len te da Cu nha

REGRAS PARA A PRIMEIRA ELEIÇÃO DO
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1. O man da to da pri me i ra com po si ção do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al en cer rar-se-à no dia 31 

de mar ço de 2003, a fim de que a pró xi ma ele i ção co -
in ci da com o pri me i ro ano da pró xi ma le gis la tu ra.
Assim, sen do um man da to-tam pão, não se apli ca o
dis pos to no § 4º do art. 4º da Lei nº 8.389, de 1991, no
que diz res pe i to à du ra ção do man da to (dois anos).

2. A ele i ção dos mem bros do Con se lho e de
seus res pec ti vos su plen tes será re a li za da em ses-
são con jun ta do Con gres so Na ci o nal, no ple ná rio da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, após pré via au diên cia da
Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos. (Lei nº 8.389, de
1991, art. 4º, § 2º, com bi na da com o Re gi men to Co -
mum, arts. 2º e 3º).

3. Os vo tos de cada Casa se rão com pu ta dos
se pa ra da men te, exi gin do-se para apro va ção a ma i o-
ria dos vo tos, pre sen te a ma i o ria dos mem bros.
(Const., art. 47)

4. A Mesa do Con gres so Na ci o nal, após en ten-
di men to com as Me sas do Se na do Fe de ral e da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e com as Li de ran ças Par ti dá ri-
as das duas Ca sas, ela bo ra rá cé du la úni ca con ten-
do a no mi na ta com ple ta dos can di da tos ao Con se-
lho de Co mu ni ca ção So ci al, obe de ci da a com po si-
ção pre vis ta no art. 4º da re fe ri da Lei nº 8.389, de
1991.

5. O voto será pro fe ri do e com pu ta do em re la-
ção à cha pa em sua ín te gra. Na cé du la ha ve rá es-
pa ço para que se as si na le, com ca ne ta azul, a con-
cor dân cia ou dis cor dân cia (sim ou não) em re la ção
à no mi na ta com ple ta. Evi den te men te, se rão com pu-
ta dos como bran cos os vo tos sem qual quer mar ca-
ção e nu los os que con ti ve rem ou tros si na is que não 
a mar ca ção ex clu si va de sim ou não.

6. A vo ta ção será se cre ta, sen do os vo tos de -
po si ta dos em ur nas lo ca li za das no ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos. Para os Se nho res De pu ta dos,
ha ve rá seis ur nas, or ga ni za das de acor do com a or -
dem al fa bé ti ca. Para os Se nho res Se na do res ha ve rá
duas ur nas.

7. Encer ra do o pe río do de vo ta ção, a ser fi xa do
pela Pre si dên cia da Mesa do Con gres so Na ci o nal,
pro ce der-se-á ime di a ta men te à apu ra ção, as se gu-
ran do-se às ban ca das e blo cos par la men ta res o di -
re i to de in di car fis ca is para acom pa nhar os tra ba-
lhos.

8. Apu ra dos os vo tos, o Pre si den te da Mesa do 
Con gres so Na ci o nal pro cla ma rá o re sul ta do, de cla-
ra rá em pos sa dos os seus mem bros e fi xa rá a data
para a ins ta la ção do Con se lho e ele i ção do Pre si-
den te e Vice-Pre si den te do Órgão.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O ofí cio que aca ba de ser lido foi en ca mi nha do
hoje ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu-
ta do Aé cio Ne ves, e a Pre si dên cia do Se na do Fe de-
ral, na pes soa do Se na dor Ra mez Te bet, dá por cum -
pri do com pro mis so fe i to pe ran te este Ple ná rio de ins -
ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

De ter mi no, ain da, a jun ta da de có pia do re fe ri do
ofí cio ao pro ces sa do da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 5, de 2002.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

São li dos os se guin tes:

Of. Nº. CE/28/2002

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te ,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 268 de 2001, de au to ria
de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ro ber to Re-
quião que, ”Alte ra o ar ti go 29 da Lei nº 6.533, de 24 de 
maio de 1978, que dis põe so bre a re gu la men ta ção
das pro fis sões de Artis tas e de téc ni co em Espe tá cu-
los de Di ver sões, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of.nº CE/29/2002

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 290 de 2001, de au to ria
de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Mo re i ra Men-
des que, ”Dis põe so bre re gu la men ta ção do exer cí cio
da pro fis são de tu ris mó lo go“.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of.nº CE/30/2002

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 46 de 2002, de au to ria de 
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ro me ro Jucá que,
”De no mi na ”Pon te João Mon te i ro Bar bo sa Fi lho“ a
pon te trans pos ta so bre o Rio Ta cu tu, na BR-401, km
133, nos mu ni cí pi os de Bon fim e Nor man dia, no Esta -
do de Ro ra i ma“.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. Nº. CE/31/2002

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
Pro je to de Lei do Se na do nº 45 de 2002, de au to ria de 
Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ro me ro Jucá que,
”De no mi na ”Pon te Pre fe i to Ola vo Bra sil Fi lho“ a pon te
trans pos ta so bre o Rio Ta cu tu, na BR-401, km 120,
no mu ni cí pio de Bon fim, no Esta do de Ro ra i ma“.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ri car do San tos,
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção.

OF./CAE/15/02

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to
Inter no, co mu ni co a V. Exª. que esta Co mis são re je i-
tou O Pro je to de Lei do Se na do nº 59, de 2001 que
”Acres cen ta § 6º ao art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de
no vem bro de 1998, para dis por so bre a uti li za ção de
Cer ti fi ca dos da Dí vi da Pú bli ca, pe los con tri bu in tes
adim plen tes, no pa ga men to de dí vi das com o Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS 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 (Anto nio Car los Va la da-
res) – Com re fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser
li dos a Pre si dên cia co mu ni ca 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 os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 59, 268 e 290, de
2001, e 45 e 46, de 2002, se jam apre ci a dos pelo Ple -
ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res.) – A Mesa co mu ni ca ao Ple ná rio a apro va ção dos 
Re que ri men tos nºs 157, 166, 190, 198 e 202, to dos
de 2002, de au to ria dos Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran-
da, Ma gui to Vi le la, João Alber to Sou za, Tião Vi a na e
Edu ar do Su plicy, res pec ti va men te, so li ci tan do in for-
ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 254, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção em con jun to
do Pro je to de Lei do Se na do nº 510, de 1999, que
acres cen ta a le tra i ao art. 38 da 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 Te-
le co mu ni ca ções com o Pro je to de Lei do Se na do nº
63, de 1999, que dis põe so bre as cam pa nhas pu bli ci-
tá ri as das em pre sas fa bri can tes de ci ga nos e de be bi-
das al coó li cas, na for ma do art. 260, II, b, por ver sa-
rem so bre a mes ma ma té ria.

Ple ná rio do Se na do Fe de ral, – Se bas tião Ro-
cha.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O re que ri men to será pu bli ca do e pos te ri or men-
te in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255,
in ci so II, alí nea c, item VIII, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 255, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do com 

o art. 375, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos
do Pa re cer no 363, de 2002, da Co mis são de Edu ca-
ção, so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 17, de
2002 (nº 1.440, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma
Inte gra do 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
Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá, a fim de que a ma té ria cons -
te da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra.

REQUERIMENTO Nº 256, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do

com o art. 375, IV, do Re gi men to Inter no, dis pen sa de 
in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos do Pa re cer
nº 364, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção, so bre
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de 2002 (nº
1.598/2002, 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 Te le vi são
Ba hia 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 Sal va dor, Esta do da Ba -
hia, a fim de que ma té ria cons te da Ordem do Dia da
pró xi ma ses são de li be ra ti va.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. – Car-
los Wil son.

REQUERIMENTO Nº 257, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do com

o art. 375, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos do 
Pa re cer nº 365, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção, so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 133 de 2002 (nº
1.439, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Bre jo San to, Esta -
do do Ce a rá, a fim de que a ma té ria cons te da Ordem do
Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra.

REQUERIMENTO Nº 258, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do com

o art. 375, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos do 
Pa re cer nº 366, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção, so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 173 de 2002 (nº
1.441, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Ca mo cim, Esta do
do Ce a rá, a fim de que a ma té ria cons te da Ordem do
Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção os re que ri men tos.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
As ma té ri as a que se re fe rem es ses re que ri-

men tos fi gu ra rão na Ordem do Dia da pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

OFICIO Nº 092/2002–PST

Bra sí lia, 13 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a in di ca ção do

De pu ta do Mat tos Nas ci men to para a vaga de ti tu lar
em subs ti tu i ção ao an te ri or men te in di ca do da
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Co mis são Espe ci al Mis ta que ana li sa rá a Me di da
Pro vi só ria nº 37, que “dis põe so bre a es tru tu ra ção de
ór gãos, cria car gos em co mis são no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to,
ser vi mo-nos do en se jo para re no var-lhe nos sos
pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Cabo Jú lio, Lí der
do Par ti do So ci al Tra ba lhis ta.

OFÍ CIO Nº 514-L-PFL/02

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do José Ro -

cha para in te grar, como mem bro su plen te, a Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção,
para o biê nio 2002/2003, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Pa u lo Bra ga.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,
Lí der do PFL.

OF/GAB/I/Nº 215

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Pe dro Cha ves pas sa a par ti ci par, na qua li da de de Ti -
tu lar, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Zé Go mes da Ro cha, que pas sa à qua li da de de Su -
plen te da alu di da Co mis são.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

De pu ta do Ged del Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.

OF. GL/PMDB Nº 77/2002

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a nova com po si ção dos Se na do res
in te gran tes do Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti co
Bra si le i ro — PMDB, que irão com por a Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção/2003,
fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Gil vam Bor ges     Alber to Sil va
Na bor Ju ni or  Fer nan do Ri be i ro
Gil ber to Mes tri nho Ney Su as su na
João Alber to Sou za   Val mir Ama ral
Ser gio Ma cha do Car los Be zer ra
Mar lu ce Pin to Amir Lan do

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce -
lên cia vo tos de es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.PSDB/I/Nº 641/2002

Bra sí lia, 15 de maio de 2002

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

subs ti tu i ção do De pu ta do Affon so Ca mar go pelo
De pu ta do Már cio For tes, como mem bro ti tu lar, na
Co mis são Mis ta Espe ci al nº 2.227/01, “que es ta be le ce
ex ce ção ao al can ce do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de 
fe ve re i ro de 2001”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Jut hahy Jú ni or,
Lí der do PSDB.

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) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção
de emen das às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 106, de
2001 (nº 1.698/99, na Casa de ori gem), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de no -
vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236 
da Cons ti tu i ção Fe de ral;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 115, de
2002, de ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se -
gu ran ça Pú bli ca, que dis põe so bre o Sis te ma
Na ci o nal Anti dro gas; so bre a pre ven ção, a
re pres são e o tra ta men to; de fi ne cri mes, re-
gu la o pro ce di men to nos cri mes que de fi ne e 
dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 116, de
2002, de ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se -
gu ran ça Pú bli ca, que acres cen ta ar ti go ao
Có di go Pe nal e mo di fi ca a pena co mi na da
aos cri mes de cor rup ção ati va e pas si va;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 117, de
2002, de ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se -
gu ran ça Pú bli ca, que al te ra e acres cen ta dis -
po si ti vos à Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de
1998, que dis põe so bre os cri mes de la va-
gem ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res;
a pre ven ção da uti li za ção do sis te ma fi nan-
ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta Lei; cria
o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan-
ce i ras – COAF, e dá ou tras pro vi dên ci as; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 118, de
2002, de ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de
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Se gu ran ça Pú bli ca, que dis põe so bre as or -
ga ni za ções cri mi no sas, os me i os de ob ten-
ção da pro va, o pro ce di men to cri mi nal e o
re gi me es pe ci al de cum pri men to da pena de 
lí de res de or ga ni za ções cri mi no sas.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 106, de 2001,
re ce beu duas emen das, que vão ao exa me da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 118, de 2002, re -
ce beu uma emen da que, de acor do com a le tra c, in
fine, do art. 143 do Re gi men to Co mum, vai ao exa me
da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca.

As de ma is ma té ri as não re ce be ram emen das e

se rão in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

São as se guin tes as emen das re ce bi-
das:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 37, de 2002 (nº 905/2002, na ori -
gem), de 24 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da
De ci são nº 417/2002 – TCU (Ple ná rio), bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam,
so bre au di to ria re a li za da nas obras de cons tru ção de
tre chos ro do viá ri os no cor re dor Mer co sul /
BR-282-SC – Flo ri a nó po lis – Di vi sa com Argen ti na
(TC – 003.719/2001-6). 

O ex pe di en te vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

Foi ane xa da có pia do Avi so ao pro ces sa do do
Re que ri men to nº 673, de 2001, e en ca mi nha da ao
Se na dor Ca sil do Mal da ner, au tor do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 27, de 2002-CN (nº
330-SGS-TCU/2002), en ca mi nhan do ao Con gres so
Na ci o nal có pia da De ci são nº 128, de 2002, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, re fe ren te a Re pre sen ta ção for mu la da por
equi pe de au di to ria em vir tu de da não apre sen ta ção
dos do cu men tos re qui si ta dos por equi pe de au di to ria
em ação de fis ca li za ção vin cu la da à De ci são nº
296/2001-TCU-Ple ná rio, TC 004.496/2001-0, no qual 
au to ri zou a re a li za ção de au di to ria nas obras de
cons tru ção e pa vi men ta ção das Ro do vi as BR-401,
BR-210 e RR-319, Go ver no do Esta do de Ro ra i ma e
De par ta men to de Estra das de Ro da gem de Ro ra i ma
(TC nº 011.560/2002-0).

O ex pe di en te lido será des pa cha do à Co mis são
Mis ta de Pla nos, or ça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 28, de 2002-CN (nº
882-SGS-TCU/2002), en ca mi nhan do ao Con gres so
Na ci o nal có pia da De ci são nº 421, de 2002, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, re fe ren te ao Re la tó rio de Au di to ria re a li za do
nas obras de cons tru ção de tre chos ro do viá ri os no
Cor re dor Oes te-Nor te/BR-319 – Esta do do Ama zo-
nas e o ex tin to De par ta men to Na ci o nal de Estra das
de Ro da gem – DNER (TC nº 005.890/2001-2).

O ex pe di en te lido será des pa cha do à Co mis são
Mis ta de Pla nos, or ça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 29, de
2002–CN (nº 891–SGS–TCU/2002), en ca mi nhan do
ao Con gres so Na ci o nal có pia da De ci são nº 420, de
2002, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto

que a fun da men tam re fe ren te ao Le van ta men to de
Au di to ria re a li za do nas obras de cons tru ção e re cu-
pe ra ção, in te gran tes do Con tra to nº 05/98, fir ma do
en tre a Se cre ta ria de Infra-Estru tu ra do Esta do de
Ala go as – SEINFRA e a Cons tru to ra GUATAMA Ltda. 
– Adu to ra Alto Ser tão e Adu to ra do Agres te Ala go a-
no. (TC nº 004.440/2001-4).

O ex pe di en te lido será des pa cha do à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 30, de
2002-CN (nº 907-SGS-TCU/2002), en ca mi nhan do ao 
Con gres so Na ci o nal có pia da De ci são nº 417, de
2002, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam re fe ren te ao Re la tó rio de Au di to-
ria re a li za do nas obras de cons tru ção de tre chos ro -
do viá ri os no cor re dor Mer co sul/BR-282/SC – Flo ri a-
nó po lis – di vi sa com Argen ti na, nos tra ba lhos re a li za-
dos para o FISCOBRAS/2001, atra vés do ex tin to De -
par ta men to na ci o nal de Estra das de Ro da gem –
DNER. (TC nº 003.719/2001-6).

O ex pe di en te lido será des pa cha do à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 31, de 2002-CN (nº
915-SGS-TCU/2002), en ca mi nhan do ao Con gres so
Na ci o nal có pia do Acór dão nº 152, de 2002, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da-
men tam, re fe ren te ao Re la tó rio de Au di to ria so bre as
ir re gu la ri da des em obras de bar ra gens da Com pa-
nhia de De sen vol vi men to do Pi a uí – COMDEPI – Bar -
ra gem de Pe dra Re don da, Sa li nas, Ran gel e Algo-
dões (TC nº 011.588/1999-0).

O ex pe di en te lido será des pa cha do à Co mis são
Mis ta de Pla nos, or ça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

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 pela or dem.

O SR. MOZARILDO CALVANTI (PFL – RR.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu-
no.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA) 
– 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.
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O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
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 no
mo men to opor tu no.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – 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. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, 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, nos
ter mos do art. 158, §2º, do Re gi men to Inter no, os Se -
na do res Mo za ril do Ca val can ti, Anto nio Car los Jú ni or
e Ge ral do Althoff fa rão uso da pa la vra por cin co mi nu-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res.) – Há ora do res ins cri tos. O pri me i ro ora dor ins cri-
to é o Se na dor Ma u ro Mi ran da, por ces são do Se na-
dor Iris Re zen de.

V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da, terá vin te mi nu-
tos para fa zer seu pro nun ci a men to.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fre qüen te men-
te le mos crí ti cas ou ou vi mos que i xas so bre a má qua -
li da de da pro gra ma ção te le vi si va em nos so País.
Pais, edu ca do res, psi có lo gos, so ció lo gos, sa cer do-
tes, pas to res e for ma do res de opi nião em ge ral aler -
tam para o pe ri go que cor rem cri an ças e ado les cen-
tes ex pos tos a do ses ma ci ças de lin gua gem gros se i-
ra, ba i xa ri as se xu a is e vi o lên cia gra tu i ta.

De al guns anos para cá, a de gra da ção do con -
te ú do da pro gra ma ção vem re al çan do as pro fun das
de si gual da des que ca rac te ri zam a pi râ mi de so ci al
bra si le i ra. Com a mi gra ção das clas ses al tas e mé di-
as para os ca na is pa gos de TV por as si na tu ra, fi ca-
ram os po bres con de na dos a pro gra mas com es cas-
so ou nulo teor edu ca ti vo e cul tu ral, a um gê ne ro de
en tre te ni men to que ape la para os mais de plo rá ve is
ins tin tos hu ma nos.

Mas, fe liz men te, sur gem, às ve zes, bri lhan tes e
hon ro sas ex ce ções nes se pa no ra ma. A mais im por-
tan te de las, na atu a li da de, de sen ro la-se como tra ma
pa ra le la da no ve la “O Clo ne”, da la u re a da dra ma tur-
ga Glo ria Pe rez, trans mi ti da de se gun da a sá ba do
pela Rede Glo bo de Te le vi são.

Não co nhe ço nin guém que te nha de i xa do de se
emo ci o nar pro fun da men te com a tra gé dia dos per so-

na gens en vol vi dos com a nar co de pen dên cia. A cri se
de abs ti nên cia da per so na gem Mel, in ter pre ta da pela
jo vem atriz mi ne i ra Dé bo ra Fa la be la, le va da ao ar há
duas se ma nas, me re ce um lu gar en tre as mais for tes
ce nas da te le dra ma tur gia bra si le i ra de to dos os tem -
pos.

Da mes ma for ma, as con fis sões psi ca na lí ti cas
de Lo ba to, vi vi do pelo ve te ra no Osmar Pra do, ilu mi-
nam com im pla cá vel sin ce ri da de a tor tu ra fí si ca e mo -
ral que se apos sa do de pen den te quí mi co e, pou co a
pou co, des trói seus vín cu los afe ti vos, pro fis si o na is e
co mu ni tá ri os com a fa mí lia, os ami gos, o tra ba lho e a
so ci e da de.

Para re for çar a ve ra ci da de da tra ma, Gló ria Pe -
rez en tre la ça tais ce nas com de po i men tos de de pen-
den tes quí mi cos e seus fa mi li a res, ex pon do em do lo-
ro sos de ta lhes o in fer no real pro du zi do pe los pa ra í-
sos ar ti fi ci a is da dro ga.

Vale lem brar que esta não é a pri me i ra vez que
Gló ria uti li za a fic ção para nos obri gar a en ca rar al gu-
mas das ver da des mais tris tes do co ti di a no. Em 1995, 
ao fi nal de cada ca pí tu lo da no ve la “Explo de, co ra-
ção!”, eram mos tra das fo tos de cri an ças de sa pa re ci-
das em todo o Bra sil. Re cor do que mu i tas fo ram re en-
con tra das e de vol vi das aos seus pais gra ças a esse
ver da de i ro ser vi ço de uti li da de pú bli ca.

É re con for tan te, Sr. Pre si den te, quan do en con-
tra mos na vida pes so as como Gló ria Pe rez, que sa -
bem ex tra ir da des gra ça pes so al uma for ça ina u di ta
para trans for mar a re a li da de so ci al em um sen ti do
mais hu ma no, fra ter no e so li dá rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é igual -
men te re con for tan te quan do cons ta ta mos que, lon ge
das câ ma ras e dos re fle to res, no am bi en te ime di a to
do nos so ba ir ro, da nos sa ci da de, dos nos sos mu ni cí-
pi os, ci da dãos e au to ri da des re sol vem dar-se as
mãos para aju dar a com ba ter e pre ve nir o fla ge lo das
dro gas.

Bem per to da qui, no ge ne ro so solo go i a no, que
re pre sen to nes ta Casa, uma par ce la sig ni fi ca ti va de
pre fe i tu ras, por in ter mé dio de suas se cre ta ri as de sa -
ú de, em par ce ria com igre jas, clu bes de ser vi ços e
ou tras as so ci a ções vo lun tá ri as, vem pa tro ci nan do fó -
runs de de ba tes e so lu ções do pro ble ma. Nos pos tos
mu ni ci pa is de sa ú de, abrem-se uni da des para tra ta-
men to e acon se lha men to dos de pen den tes quí mi cos,
bem como para as sis tên cia psi cos so ci al às suas fa -
mí li as.

É ex tra or di ná rio, mi nhas se nho ras e meus se -
nho res Se na do res, como a com pa i xão e o amor ao
pró xi mo, uma vez con fi gu ra dos em so li da ri e da de
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con cre ta, po dem mu dar a vida, for ta le cer a auto-es ti-
ma, al te rar a ma ne i ra de ver o mun do de pes so as a
quem a dro ga e o ví cio ha vi am pri va do de tudo – prin -
ci pal men te do pre ci o so dom da es pe ran ça.

Estou sin ce ra men te con vic to de que a guer ra
con tra o nar co trá fi co deve mo bi li zar não ape nas os
re cur sos po li ci a is na sua re pres são. Para ser mos vi -
to ri o sos, pre ci sa mos aten tar para o cal do de cul tu ra
que tor na a dro ga ne ces sá ria para uma par ce la as-
sus ta do ra men te gran de de jo vens e adul tos das mais
di ver sas ca ma das so ci a is.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con -
ce do o apar te, com pra zer, a V. Exª.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
Ma u ro Mi ran da, com todo o res pe i to que esta Casa
tem por V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se na dor Gil vam Bor ges, V. Exª pode apar te ar o 
ora dor sen ta do.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Sr. Pre si-
den te, fico mais tran qüi lo. Em pri me i ro lu gar, Se na dor
Ma u ro Mi ran da, que ro con gra tu lar-me com V. Exª e
di zer que o tema que abor da nes ta tar de é re al men te
com ple xo, por que a in fluên cia dos me i os de co mu ni-
ca ção é de ter mi nan te no com por ta men to da so ci e da-
de de um modo ge ral. O ho mem, ape sar da sua
eman ci pa ção, da sua ca pa ci da de de dis cer nir e de fa -
zer cul tu ra, ain da é frá gil quan do se tra ta da ava li a ção
da sua pró pria exis tên cia e das di fi cul da des do
dia-a-dia. E nos te mos ques ti o na do a res pe i to des se
pro ble ma que afli ge todo o pla ne ta. Há sé cu los que
or ga ni za ções se mo bi li zam na bus ca do com ba te efe -
ti vo às dro gas, as qua is não só di la ce ram, como tam -
bém de sin te gram e pro vo cam o caos. São as dro gas
– e não só a que é in ge ri da, como o ál co ol, mas qual -
quer tipo de dro ga – que re al men te con tri bu em para a 
vi o lên cia que vem pro li fe ran do pelo País afo ra. Se na-
dor Ma u ro Mi ran da, ad mi ro V. Exª pe los te mas que
sem pre abor da. E dis cu tir a ques tão da dro ga na so ci-
e da de é algo iné di to. A dra ma tur ga Gló ria Pe rez, de
for ma há bil e in te li gen te, con se gue in se rir em suas
pe ças de no ve la um tema de fun da men tal im por tân-
cia. Por tan to, não só é opor tu no, mas tam bém im por-
tan te a for ma como V. Exª traz a esta Casa o ques ti o-
na men to das pro gra ma ções te le vi si vas e ra di o fô ni-
cas. O Esta do e a so ci e da de em ge ral têm a res pon-
sa bi li da de de ava li ar o quão per ni ci o sas po dem ser
as pro gra ma ções dos ve í cu los de co mu ni ca ção em
nos so País e, por que não di zer, no mun do. Por tan to,

con gra tu lo-me com V. Exª. Esse é re al men te um
tema com ple xo. Para en cer rar meu apar te, se V. Exª
as sim o per mi tir, devo di zer que o pro ble ma está en -
tre o equi lí brio emo ci o nal e a bus ca da fe li ci da de por
par te do ho mem que en tra em uma cri se exis ten ci al.
Nem sem pre aque le que de tém o po der eco nô mi co e
que pos sui bens ma te ri a is, um bom em pre go e pão à
mesa é fe liz. Isso está pro va do pe los da dos es ta tís ti-
cos. Sen do as sim, pen so que é pre ci so in ves tir ma ci-
ça men te na har mo nia es pi ri tu al, para que cum pra-
mos o nos so des ti no na ter ra e se ja mos fe li zes. Pa ra-
be ni zo V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da, por es tar na
tri bu na, na tar de de hoje, abor dan do um tema re le-
van te: a dro ga, que, sem som bra de dú vi da, é um ele -
men to des tru ti vo e que cor rói os te ci dos so ci a is.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –
Agra de ço a V. Exª, no bre Se na dor Gil vam Bor ges.
Esta Casa tam bém o ad mi ra pela fran que za de
suas pa la vras e pela sin ce ri da de com que fala a to -
dos nós Se na do res. Agra de ço mu i to o seu tes te mu-
nho e o seu aval ao tra ba lho des sa gran de es cri to ra
Gló ria Pe rez, que tem pro cu ra do mos trar, por in ter-
mé dio da no ve la O Clo ne, a sua pre o cu pa ção com
as dro gas.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

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

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – No -
bre Se na dor Ma u ro Mi ran da, tam bém gos ta ria de
me con gra tu lar com V. Exª pelo que diz em re la ção
à te le vi são bra si le i ra. Mu i tas co i sas boas po de ri am
ser en si na das por in ter mé dio da te le vi são aos bra -
si le i ros. No en tan to, as sis ti mos a ce nas que nos
sur pre en dem, in clu si ve pela ma ne i ra como são
trans mi ti das. Pen so que vem daí a ra zão pela qual
as nos sas cri an ças en tram tão cedo, hoje, no mun -
do da dro ga, no mun do do cri me. Inclu si ve, a pró-
pria de so be diên cia aos pais é apren di da por meio
da te le vi são. É por isso tam bém que, quan do os
pais cha mam a aten ção dos fi lhos, mu i tos di zem:
“Esse ve lho é gagá. Isso é co i sa de an ti ga men te”.
Anti ga men te era mes mo di fe ren te; não ha via tudo
isso. Nes se sen ti do, o seu pro nun ci a men to é mu i to
im por tan te. Admi ro V. Exª pelo seu com por ta men to
no Con gres so Na ci o nal. E, hoje, eu o ad mi ro mu i to
mais ain da por tra zer a de ba te esse tema. Agra de-
ço o apar te que V. Exª me con ce deu, Se na dor Ma u-
ro Mi ran da.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Eu é
que agra de ço o seu tes te mu nho e a pa la vra de es tí-
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mu lo para que to dos fa ça mos um tra ba lho mu i to me -
lhor, a fim de que a nos sa so ci e da de se tor ne mais
jus ta, mais equi li bra da e mais fe liz. Para tan to, é fun -
da men tal que o Con gres so Na ci o nal, as for ças po lí ti-
cas e a so ci e da de como um todo mos trem àque les
que de têm o po der da mí dia na mão o quan to é im por-
tan te co la bo rar de uma for ma de ci si va e mu i to for te
para a me lho ria da qua li da de de vida, cha man do a
aten ção para os ma les que exis tem e pro cu ran do as
so lu ções para ten tar ex tir pá-los.

Nes sa bus ca, cer ta men te nos de fron ta re mos
com a face hor ro ro sa dos an ti va lo res do in di vi du a lis-
mo ma te ri a lis ta e cro nis ta do cul to à vi o lên cia, do des -
res pe i to à lei, da des mo ra li za ção da fa mí lia.

A res pos ta a esse ego ís mo, a esse iso la men to,
a essa fal sa éti ca do “cada um por si e Deus por to -
dos” está na for ça que nos faz di zer “não” à dro ga, ao
mes mo tem po que nos im pul si o na a di zer “sim” à
vida, à união e à par ti ci pa ção.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Althoff.
V. Exª dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu

pro nun ci a men to.
O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – 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, com cer te za,
não te rei ne ces si da de de uti li zar mais do que al guns
pou cos mi nu tos para fa zer re fe rên cia a uma si tu a ção
que, para nós ca ta ri nen ses, ca u sa ex tre ma pre o cu-
pa ção. Tra ta-se de um fato acon te ci do nos úl ti mos
dias no nos so Esta do de San ta Ca ta ri na, so bre o qual 
eu iria tra tar em uma co mu ni ca ção ina diá vel, mas,
gra ças à sen si bi li da de de V. Exª, Sr. Pre si den te,
foi-me per mi ti do uti li zar um pou co mais de tem po
para fa lar so bre o re fe ri do as sun to.

Ontem, no dia 14 de maio, vá ri os jor na is de San -
ta Ca ta ri na tra ta ram da per da, por par te do Esta do, de 
um he li cóp te ro de res ga te aé reo da Po lí cia Ro do viá-
ria Fe de ral. O fato é que o De par ta men to de Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral, se di a do em Bra sí lia, re ti rou a
base de ope ra ções aé re as de San ta Ca ta ri na e trans -
fe riu-a para o Rio Gran de do Sul.

Em pri me i ro lu gar, gos ta ría mos de di zer que
nada é mais jus to do que os nos sos ir mãos ga ú chos
te rem tam bém uma di vi são de ope ra ções aé re as, que, 
sem dú vi da, ha ve rá de pres tar ines ti má ve is ser vi ços à
co mu ni da de do Esta do e a to dos que por lá pas sa rem.
No en tan to, en ten de mos como inad mis sí vel, im per ti-
nen te e de ex tre ma ir res pon sa bi li da de que tal si tu a ção

ve nha a acon te cer por ca u sa da per da da Di vi são de
Ope ra ções Aé re as da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral do
Esta do de San ta Ca ta ri na.

A so ci e da de ci vil or ga ni za da, a clas se po lí ti ca
de San ta Ca ta ri na e o Sin di ca to dos Po li ci a is Ro do-
viá ri os do Esta do sur pre en de ram-se com a de ci são
to ma da pelo De par ta men to da Po lí cia Ro do viá ria Fe -
de ral. Como eu dis se an te ri or men te, foi uma de ci são
ex tre ma men te ino por tu na. O De par ta men to da Po lí-
cia Ro do viá ria Fe de ral de Bra sí lia, sem qual quer tipo
de en ca mi nha men to pré vio, de ter mi nou que esse
gran de equí vo co vi es se a ocor rer.

San ta Ca ta ri na pre ci sa ter em seu ter ri tó rio a Di -
vi são de Ope ra ções Aé re as da Po lí cia Ro do viá ria Fe -
de ral, pri me i ra men te por que o povo ca ta ri nen se me -
re ce, sem dú vi da al gu ma, esse tra ba lho mu i to bem
fe i to pela Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral do meu Esta do.

Além dis so, é im por tan te di zer que re ce be mos
em nos so Esta do um gran de aflu xo tu rís ti co, prin ci-
pal men te nos me ses de de zem bro, ja ne i ro e fe ve re i-
ro, com um nú me ro sig ni fi ca ti vo de bra si le i ros e de tu -
ris tas ori un dos da fa i xa do ex tre mo sul da Amé ri ca
La ti na, mor men te da Argen ti na, do Uru guai e do Pa -
ra guai. Nes se pe río do, o tra ba lho exe cu ta do pela Po -
lí cia Ro do viá ria Fe de ral em San ta Ca ta ri na, cha ma do
de Ope ra ção Ve rão, exi ge, obri ga to ri a men te, a uti li-
za ção de um he li cóp te ro. Não po de mos fi car ca la dos
e as sis tir mos pas si va men te a essa si tu a ção que está
ocor ren do em nos so Esta do.

San ta Ca ta ri na é o úni co Esta do da Fe de ra ção
que se vem es pe ci a li zan do nes se ser vi ço e re a li zan-
do aten di men to pré-hos pi ta lar ao lon go das ro do vi as
fe de ra is. Hoje, um gru po de po li ci a is ro do viá ri os que
lá exer ci tam o seu tra ba lho tem esse pré-re qui si to,
ne ces sá rio e in dis pen sá vel, para fa zer o tra ba lho de
res ga te. O he li cóp te ro fi xa do em San ta Ca ta ri na tem
exa ta men te a fi na li da de de aten di men to pré-hos pi ta-
lar. Ne nhum ou tro Esta do, acre di to eu, nes te mo men-
to, re quer, com tan ta in ten si da de, esse equi pa men to
como o Esta do de San ta Ca ta ri na.

Vol to a afir mar que o Esta do do Rio Gran de do
Sul vi nha ple i te an do uma ae ro na ve para pa tru lha-
men to, e o que acon te ceu é que per de mos a nos sa
ae ro na ve para re sol ver mos o pro ble ma do nos so vi zi-
nho.

Se so men te isso não bas tas se, a Su pe rin ten-
dên cia da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral de San ta Ca ta ri-
na fir mou um acor do com o Ae ro clu be do Esta do, ga -
ran tin do um lo cal para a base de apor te do he li cóp te-
ro da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral. O pro je to de cons -
tru ção des se han gar está em an da men to, in clu si ve
com a do a ção de uma área para tal fi na li da de.
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Na se ma na pas sa da, o Su pe rin ten den te da Po -
lí cia Ro do viá ria Fe de ral do Esta do de San ta Ca ta ri na
vi si tou o Pre fe i to do Mu ni cí pio de São José, Dá rio
Ber ger, do meu Par ti do, o Par ti do da Fren te Li be ral, e
a Se cre ta ria da Sa ú de do Esta do da que le Mu ni cí pio e 
so li ci tou ao Pre fe i to em pe nho no sen ti do de que hou -
ves se a dis po ni bi li za ção da área para cons tru ir mos a
base de fi ni ti va do he li cóp te ro da Po lí cia Ro do viá ria. E
mais: o Pre fe i to Dá rio Ber ger com pro me teu-se a doar
uma área de três mil me tros qua dra dos, no Mu ni cí pio
de São José, que faz par te da gran de Flo ri a nó po lis,
para que hou ves se a ins ta la ção da base para o he li-
cóp te ro da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, caso, lo gi ca-
men te, o Ae ro clu be de San ta Ca ta ri na não ti ves se
con di ções de dis po ni bi li zar esse tipo de área.

A Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral do meu Esta do to -
mou to das as pro vi dên ci as para a ins ta la ção de fi ni ti-
va des sa base de ope ra ções aé re as: ce deu e tre i nou
so cor ris tas, dis po ni bi li zou vi a tu ras, vi gi lân cia e to dos
os equi pa men tos ne ces sá ri os à ope ra ção. Ape sar de
todo esse tra ba lho, o De par ta men to de Po lí cia Ro do-
viá ria Fe de ral, em Bra sí lia, to mou uma ati tu de ar bi trá-
ria, sem qual quer em ba sa men to téc ni co, sem con si-
de rar todo o tra ba lho de sal va men to re a li za do nas
Ope ra ções Ve rão e nas Fes tas de Ou tu bro, que ocor -
rem em meu Esta do, em to tal des res pe i to à Po lí cia
Ro do viá ria Fe de ral do Esta do de San ta Ca ta ri na e, o
que é pior, em to tal des res pe i to à po pu la ção do meu
Esta do.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na-
dor Ge ral do Althoff, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Com
mu i to pra zer, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner, con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Qu e ro
as so ci ar-me a V. Exª. Esse gri to de uma es pé cie de
sa cros san ta re vol ta vem no sen ti do de que não é a
pri me i ra vez que sen ti mos al gum tipo de dis cri mi na-
ção em nos so Esta do, San ta Ca ta ri na. Já per de mos o 
5º Dis tri to Na val, an te ri or men te lo ca li za do em Flo ri a-
nó po lis e le va do para o Rio Gran de do Sul. Áre as de
te le co mu ni ca ções tam bém fo ram le va das para Cu ri ti-
ba. No Esta do, sabe-se que a BR-101, que liga os
Esta dos do Pa ra ná e do Rio Gran de do Sul, mar ge ia
todo o Atlân ti co bra si le i ro. Ago ra, con se guiu-se um
he li cóp te ro para o aten di men to de emer gên cia na
cos ta. A BR-101 na cos ta ca ta ri nen se tem qui nhen tos
e pou cos qui lô me tros, sen do qua se 50% du pli ca dos.
Há um mo vi men to ex tra or di ná rio não só no ve rão,
mas tam bém em ou tras épo cas do ano. To dos pas -
sam por ali. De acor do com le van ta men tos fe i tos, o
ma te ri al hu ma no do nos so Esta do é me nor do que o

do Rio Gran de do Sul. Ape sar de tudo isso, per de mos
esse ins tru men to uti li za do para so cor rer as pes so as.
As pes so as que se aci den tam no nos so Esta do são
igua is às que se aci den tam no Rio Gran de do Sul.
Ape sar dis so, por uma de ci são ar bi trá ria, como diz V.
Exª, tam bém o le vam para lá. Isso não é pos sí vel! Se -
na dor Ge ral do Althoff, pre ci sa mos pro tes tar em con -
jun to ao Mi nis tro da Jus ti ça con tra esse ato dis cri mi-
na tó rio. É cla ro que o Rio Gran de do Sul deve ser
aten di do. Que o seja até com mais equi pa men tos, por 
que não? Te mos de ofe re cer-lhe as con di ções de
aten di men to de emer gên cia. So li da ri zo-me a V. Exª,
que vem à tri bu na do Se na do pro tes tar com ve e mên-
cia, com fir me za, con tra essa de ci são que atin ge todo 
o Esta do de San ta Ca ta ri na, que V. Exª re pre sen ta.
To dos nós nos sen ti mos atin gi dos. Tudo nos le vam!
Quem mais te mos que in vo car? Será que Ma dre Pa u-
li na, a pri me i ra san ta bra si le i ra a ser ca no ni za da no
pró xi mo do min go, em Roma? Não sei para quem
mais su pli car. Des se je i to não é pos sí vel. Por isso,
nes te mo men to, que ro so li da ri zar-me com V. Exª.
Esta mos jun tos com os ir mãos ca ta ri nen ses em to dos
os sen ti dos.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, V. Exª, que foi Go ver na dor
do nos so Esta do, o Esta do de San ta Ca ta ri na, com
cer te za sabe da im por tân cia da dis po ni bi li za ção des -
se ma te ri al para a se gu ran ça do nos so povo e para
to dos aque les que pro cu ram la zer em nos so Esta do,
de ma ne i ra bas tan te in ten sa no pe río do de ve rão e,
fora dele, nas fes tas de ou tu bro, ou tra épo ca bas tan te
ca rac te rís ti ca da nos sa re gião. Sem dú vi da al gu ma, o 
apar te de V. Exª se in se re den tro do con tex to do nos -
so pro nun ci a men to como um ver da de i ro dedo de
luva, com a sa piên cia, com o bom sen so e a vi vên cia
de V. Exª não só como Se na dor do nos so Esta do,
mas tam bém como nos so ex-Go ver na dor. Mu i to obri -
ga do pe las po si ções. Se re mos mais for tes jun tos, re i-
vin di can do a so lu ção des se pro ble ma, que se cri ou
não pelo de se jo do povo de San ta Ca ta ri na, nem pelo
dos nos sos ir mãos do Rio Gran de do Sul. Não ima gi-
no que os nos sos con ter râ ne os do Sul, mais es pe ci fi-
ca men te os ir mãos ga ú chos, pos sam se pri vi le gi ar da 
uti li za ção des se ma te ri al em de tri men to da qui lo que
até hoje es ta va bem ser vin do aos ir mãos ca ta ri nen-
ses, bem como a to dos os ir mãos bra si le i ros e aos
con ter râ ne os do Mer co sul que por lá pas sam.

Por isso, Se na dor Ca sil do Mal da ner, Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi e mos a esta tri bu na
re pu di ar essa de ci são do De par ta men to da Po lí cia
Fe de ral, por que en ten de mos que hou ve des res pe i to
ao povo de San ta Ca ta ri na e àque les que tra ba lham
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na Po lí cia Fe de ral do Esta do. Não po de ría mos fi car
ca la dos, omis sos di an te des sa si tu a ção que se cri ou
com a re ti ra da des sa pos si bi li da de do res ga te aé reo
da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral.

A nos sa po si ção é con trá ria a essa si tu a ção, e a
so li ci ta ção, àque le que di ri ge o De par ta men to da Po -
lí cia Ro do viá ria Fe de ral, é no sen ti do de que re fli ta,
te nha o bom sen so ne ces sá rio para re com por aqui lo
que é de di re i to do meu Esta do, o Esta do de San ta
Ca ta ri na.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTEN (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury,
por vin te mi nu tos.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – 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, per mi tam-me
abor dar, an tes do tema prin ci pal do meu dis cur so, um 
fato im por tan te para o es por te bra si li en se. Bra sí lia
vive um mo men to de gló ria. O es por te em Bra sí lia,
par ti cu lar men te o fu te bol, ao que tudo in di ca, atin giu
a sua ma i o ri da de. Fi na lis tas em duas das mais im por-
tan tes com pe ti ções fu te bo lís ti cas do Bra sil, o Gama e 
o Bra si li en se co lo ca ram Bra sí lia, de fi ni ti va men te, no
dis pu ta dís si mo cir cu i to da pri me i ra di vi são do fu te bol
bra si le i ro. Como mi li tan te do fu te bol, atle ta que fui ao
lon go dos anos, e pre si den te tam bém do Bra sí lia, cre -
io ser opor tu no fa zer esta re fe rên cia.

O Gama, no ano de 2000, foi cam peão bra si le i ro
da se gun da di vi são, o que lhe as se gu rou o di re i to de
par ti ci par no ano se guin te do cam pe o na to bra si le i ro
da pri me i ra di vi são. Este ano, che gou às fi na is do tor -
ne io do Cen tro-Oes te.

Hoje, faço uma re fe rên cia ao Bra si li en se, pre si-
di do pelo ex-Se na dor Luiz Este vão, que não está no
rol das mi nhas ami za des, mu i to ao con trá rio, mas
acho que é uma ques tão de jus ti ça fa lar mos so bre
esse clu be. O Bra si li en se, que esta no i te dis pu ta a fi -
nal da Copa do Bra sil, sur pre en deu a to dos, não só
pelo ine di tis mo da si tu a ção, mas prin ci pal men te pela
ex ce lên cia do fu te bol pra ti ca do até en tão.

Arman do No gue i ra, o ma i or e mais res pe i ta do
cro nis ta des por ti vo do País, em sua co lu na do mi ni cal,
dis tri bu í da a de ze nas de jor na is bra si le i ros, in ti tu la da
“Um time, sim se nhor!”, as sim des cre ve o fu te bol pra -
ti ca do pela jo vem equi pe de Bra sí lia:

Um time, sim se nhor!
Enfim, pos so di zer al gu ma co i sa so bre o time do 

Bra si li en se: é bom de bola mes mo. Tem um to que de
bola que vejo em pou cos ti mes do mo men to. É bem
or ga ni za do em to das as li nhas. Fí si ca e men tal men te,

está no pon to ide al de com pe ti ção. Tro ca pas ses com 
ra pi dez e pre ci são. Pa re ce time ar gen ti no dos bons.
Em ma té ria de cir cu la ção de bola, em ve lo ci da de, nin -
guém é me lhor que o ar gen ti no. O time do Bra si li en se
faz um toco y me voy que é uma be le za.

Não deu vida fá cil ao Co rint hi ans, no Mo rum bi, e 
cer ta men te não lhe dará tré gua tam bém lá em Ta gua-
tin ga. O time pa u lis ta jo ga rá, cer ta men te, ar ma do
para o con tra-ata que. É o seu trun fo, à luz do re gu la-
men to. Na cer te za, po rém, de que o Bra si li en se não
lhe dará sopa. O time se de fen de tão bem quan to ata -
ca e con tra-ata ca. É com pe ti ti vo, joga le al men te.

No Mo rum bi, o Bra si li en se foi a es tre la do es pe-
tá cu lo. Nes se as pec to, só lhe faço um re pa ro: o ama -
re lo do uni for me, pu xa do a ouro ve lho, es ma e ce o ful -
gor da equi pe. O fu te bol da ra pa zi a da do Bra si li en se
pede um ama re lo mais ar den te. Eis uma ques tão
para o pin tor Ru bens Ger chman, que, além de en ten-
der de fu te bol, do mi na, como pou cos, a psi co lo gia
das co res.

O Co rint hi ans ven ceu a par ti da, mas em mo-
men to al gum em pol gou, como es pe ra vam a crí ti ca e
a tor ci da. O jogo foi lá e cá. Che gou mes mo o Co rint-
hi ans a ser fa vo re ci do quan do o ár bi tro pu niu como
mera si mu la ção um lan ce em que um jo ga dor do Bra -
si li en se foi em pur ra do pe las cos tas, em ple na área
co rint hi a na. Uma fa lha in jus ti fi cá vel, por que Si mon
es ta va em lu gar pró xi mo do lan ce.

Igual men te pri vi le gi a da era a po si ção do juiz de
li nha, que de via ter ace na do a ban de i ra no ins tan te
em que Gil atro pe lou o za gue i ro bra si li en se, co me-
ten do fal ta fla gran te. Dali sur gi ria o gol da ime re ci da
vi tó ria co rint hi a na.

Enfim, o Bra si li en se não me pa re ceu um des ses
ti mes bis sex tos, que de vez em quan do sur pre en-
dem. O time exis te, não é uma fic ção.

Bra sí lia con ta tam bém com re pre sen tan tes da
de le ga ção bra si le i ra que dis pu ta a Copa do Mun do de 
Fu te bol. Jo ga do res como Lú cio e Kaká man têm es -
tre i tas re la ções com nos sa ci da de. O au xi li ar de ar bi-
tra gem Jor ge Pa u lo, de Bra sí lia, in te gra a equi pe de
ár bi tros con vo ca da para atu ar na Copa do Mun do. E
ain da, como pro va in con tes te do gran di o so mo men to
que vive o fu te bol da nos sa ci da de, o Pre si den te da
CBF no me ou como che fe da de le ga ção bra si le i ra o
di ri gen te We ber Ma ga lhães, Pre si den te da nos sa Fe -
de ra ção Me tro po li ta na de Fu te bol.

Ain da den tro do as sun to es por tes, que ro tam -
bém fa zer uma re fe rên cia a um atle ta bra si li en se,
cha ma do Cé sar Cas tro, de 19 anos, cujo nome será
in clu í do numa pla ca na base da es tá tua do Hall da
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Fama de Na ta ção, em Fort La u der da le (EUA), como
atle ta re ve la ção da 6ª eta pa do Grand Prix de Sal tos
Orna men ta is, en cer ra do no sá ba do em Co ral
Springs (EUA). Cé sar ga nhou a me da lha de bron ze
na pro va de tram po lim de três me tros. No pró xi mo
fim de se ma na, ele ten ta rá re pe tir o de sem pe nho na
eta pa da Ci da de do Mé xi co. A equi pe bra si le i ra teve
um de sem pe nho iné di to na com pe ti ção, or ga ni za da
pela Fe de ra ção Inter na ci o nal de Na ta ção (Fina). Cé -
sar su pe rou os atle tas me da lhis tas olím pi cos Ale-
xan dre Des par tie, do Ca na dá, e Dmitry Sa u ti ni, da
Rús sia. Já Cas si us Du ran e Ju li a na Cas tro con se-
gui ram, res pec ti va men te, os quin to e sex to lu ga res
na pro va de pla ta for ma. Com es ses re sul ta dos, os
três bra si le i ros ga ran ti ram va gas para a Copa do
Mun do de Sal tos Orna men ta is, de 24 a 29 de ju nho,
em Se vi lha, Espa nha.

Sr. Pre si den te, fe i tas as re fe rên ci as a es ses
atle tas e ao Bra si li en se Fu te bol Clu be, que vive um
mo men to de suma im por tân cia den tro do fu te bol
bra si le i ro, que são des ta ques aqui de Bra sí lia, abor -
da rei ou tro tema que me re ce uma re fle xão de to dos
nós.

Os pro du tos agrí co las bra si le i ros têm en fren ta-
do vá ri as bar re i ras pro te ci o nis tas no mer ca do in ter-
na ci o nal. Nos úl ti mos anos, es sas di fi cul da des, im -
pos tas prin ci pal men te pe los Esta dos Uni dos e pa í-
ses da União Eu ro péia, vêm cres cen do de for ma ab -
sur da. Um dos exem plos mais cla ros é a apro va ção
da lei agrí co la nor te-ame ri ca na, san ci o na da na úl ti-
ma se gun da-fe i ra pelo Pre si den te Ge or ge W. Bush,
que am plia os sub sí di os agrí co las para US$190 bi -
lhões ao lon go dos pró xi mos seis anos. Re pi to, am -
plia os sub sí di os agrí co las para US$190 bi lhões ao
lon go dos pró xi mos seis anos.

A nova lei, ba ti za da de Farm Bill, re pre sen ta
um au men to de 40% so bre os in cen ti vos agrí co las
atu al men te con ce di dos pelo go ver no ame ri ca no aos
pro du to res ru ra is. E vai con tra o com pro mis so de
aber tu ra do mer ca do as su mi do pe los Esta dos Uni -
dos na úl ti ma re u nião da Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio (OMC), re a li za da em Doha, no Ca tar, em
no vem bro do ano pas sa do, da qual par ti ci pei re pre-
sen tan do este Con gres so Na ci o nal. A re u nião da
OMC re u niu re pre sen tan tes de 142 pa í ses e tra tou,
prin ci pal men te, da que da das bar re i ras agrí co las im -
pos tas pe los pa í ses in dus tri a li za dos.

Na oca sião, o en con tro ser viu para abrir a dis -
cus são so bre a ne ces si da de de di mi nu i ção dos sub -

sí di os pra ti ca dos pe los Esta dos Uni dos e pela União
Eu ro péia. Com a li be ra li za ção do co mér cio agrí co la
mun di al, es pe ra va-se a in je ção de al guns tri lhões de 
dó la res à eco no mia mun di al, be ne fi ci an do, prin ci pal-
men te, os pa í ses em de sen vol vi men to, como o Bra -
sil. Nos so País ex por ta, hoje, cer ca de US$6 bi lhões
em pro du tos agrí co las por ano. Com a pro mes sa de
re du ção de sub sí di os por par te dos pa í ses ri cos, es -
pe ra va-se do brar esse va lor.

Exis tia um cli ma de gran de ex pec ta ti va no meio 
pro du ti vo do nos so País quan do de lá sa í mos com
essa in for ma ção da que da gra da ti va dos sub sí di os
que eram for ne ci dos por meio das es ta ta is, prin ci pal-
men te na Eu ro pa, e par ti cu lar men te na Fran ça, em
cima dos pro du tos agrí co las.

Mas a lei agrí co la apro va da pelo Con gres so
ame ri ca no e san ci o na da pelo Pre si den te Bush joga
um bal de de água fria nas pre ten sões dos pa í ses em 
de sen vol vi men to. Com essa me di da, o go ver no
ame ri ca no ras ga o acor do fe i to na re u nião da OMC e 
joga tudo no lixo. Com os sub sí di os aos pro du to res
ame ri ca nos, com cer te za nos sos pro du tos te rão
imen sas di fi cul da des de com pe tir com os pro du tos
de les.

Os pró pri os ana lis tas ame ri ca nos con si de ram
a lei um ab sur do. Cito, aba i xo, al guns exem plos lis -
ta dos por eles:

1) A lei foi fe i ta em um ano ele i to ral pelo Con -
gres so ame ri ca no e bus ca va aten der prin ci pal men te
os ele i to res de es ta dos agrí co las;

2) A lei con ce de uma aju da ex ces si va aos fa -
zen de i ros ame ri ca nos. Mais de 60% dos sub sí di os
agrí co las vão para as ma i o res fa zen das dos Esta dos
Uni dos;

3) Gran de par te dos pro du tos ame ri ca nos pro -
ve ni en tes des ses sub sí di os che ga rá ao mer ca do
mun di al com pre ços ar ti fi ci al men te ba i xos, su fo can-
do os pa í ses do Ter ce i ro Mun do, que não po de rão
com pe tir em pé de igual da de com os pro du tos sub si-
di a dos. Isso sig ni fi ca que da nas ven das ex ter nas,
re tra ção na pro du ção agrí co la dos pa í ses em de sen-
vol vi men to, re du ção da ren da dos pro du to res ru ra is
e do ní vel de em pre go no cam po.

Para am pli ar a sua ven da ex ter na, os pro du tos
agrí co las bra si le i ros de pen dem da li be ra ção dos
mer ca dos e do fim dos sub sí di os.

O Go ver no bra si le i ro pre ci sa agir com ra pi dez
e in gres sar na Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio
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com re pre sen ta ção con tra a lei agrí co la ame ri ca na,
a exem plo do que ou tros pa í ses já es tão ar ti cu lan do.
É o caso da União Eu ro péia. Ontem, em Ge ne bra, os 
ma i o res ex por ta do res de pro du tos agrí co las do
mun do – co nhe ci dos como o Gru po de Ca irns – se
re u ni ram e con de na ram a po lí ti ca agrí co la dos Esta -
dos Uni dos.

Mas o Go ver no bra si le i ro tem sido mu i to len to e 
tí mi do nes sas ques tões in ter na ci o na is. Um exem plo
cla ro é o caso do aço, que so freu uma so bre ta xa nos
Esta dos Uni dos, e o Bra sil não to mou ne nhu ma ati -
tu de con cre ta para de fen der o pro du to na ci o nal,
uma das nos sas gran des fon tes de pro du ção e ex -
por ta ção.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na-
dor Lind berg Cury, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LINBERG CURY (PFL – DF) – Com mu i-
to pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na-
dor Lind berg Cury, mais uma vez, V. Exª traz um
tema que se re fe re a sub sí dio. O go ver no ame ri ca no
aca ba de san ci o nar a lei me di an te a qual se con ce-
dem bi lhões e mais bi lhões de dó la res à sua pro du-
ção em de tri men to dos ou tros pa í ses. A aná li se de
V. Exª não cabe so men te ao Bra sil, mas a toda a
Amé ri ca do Sul, aos pa í ses emer gen tes. Numa ten -
ta ti va de al can çar uma vida me lhor, o povo vai ao
cam po, como se diz na gí ria, no “can tar do galo”, ao
ama nhe cer. Esfor ça-se e pro duz. Luta da qui e de lá,
en fren ta in tem pé ri es, faz no ve na para que não haja
es ti a gem ou o gra ni zo, de pen den do da re gião, a fim
de que pos sa co lher o seu plan tio. Qual não é a nos -
sa sur pre sa, de po is de tudo isso, quan do ve ri fi ca-
mos que é im pos sí vel com pe tir, por que o pri me i ro do 
mun do en tra com 40% ou 50% de sub sí dio e con cor-
re co nos co, que não te mos esse in cen ti vo. E ain da
que rem di zer que nos es tão dan do as mãos, por
meio des sa par ce ria; ain da que rem a Alca, um mer -
ca do li vre, mes mo com toda essa pro te ção. Esse gri -
to de guer ra de V. Exª é de dor, eu di ria até de sa -
cros san ta ra i va. Ra i va no sen ti do do vi ver dos pro du-
to res bra si le i ros, que ecoa na Amé ri ca do Sul. É di fí-
cil essa for ma de lu tar. Por isso, cre io que o gran de
gri to do Go ver no bra si le i ro tem que ser mais duro.
Cre io que a nos sa di plo ma cia tem que ser me nor, a
essa al tu ra. Te mos que ser mais agres si vos. O pró -
prio Pra ti ni de Mo ra es, Mi nis tro da Agri cul tu ra, é co -
nhe ci do como o ho mem que bate na mesa. Pre ci sa-
mos en vi dar es for ços em con jun to: o Go ver no bra si-

le i ro, os Go ver nos do Blo co da Amé ri ca do Sul, jun to
à Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, a OMC, e de -
fen der os nos sos pro du tos com mu i ta for ça. Va mos
en con trar ma ne i ras pe las qua is pos sa mos co lo car
bar re i ras para que o nos so ple i to te nha eco. Assim
não dá! O pro te ci o nis mo ame ri ca no não in ter fe re
ape nas na pro du ção de man ti men tos, de grãos, etc., 
mas tam bém em equi pa men tos que mu i tas ve zes
vêm dos Esta dos Uni dos. Di re ta ou in di re ta men te,
isso sig ni fi ca, para o Bra sil, em tor no de 40% do PIB,
que é li ga do aos agro ne gó ci os. É duro ver todo um
es for ço re ver ter em nada. Can sa. Por isso, te mos
que ba ter com mais for ça; te mos que ser mais agres -
si vos em re la ção a essa ques tão. Cum pri men to-o de 
co ra ção, por que V. Exª está re pre sen tan do um gri to
ge ne ra li za do nes te mo men to. Mu i to obri ga do, Sr.
Pre si den te.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do Se na dor Ca sil do Mal da ner.

Peço per mis são a V. Exª para in cor po rar as
suas pa la vras ao meu dis cur so, por que elas re pre-
sen tam jus ta men te o pen sa men to dos pa í ses em de -
sen vol vi men to. É a con tes ta ção do Mé xi co, da Áfri -
ca, dos pa í ses da Amé ri ca do Sul, que vi vem da ex -
por ta ção, prin ci pal men te des ses pro du to res agrí co-
las. Ago ra, mais uma vez, so frem com a pu ni ção de
S. Exª o Pre si den te dos Esta dos Uni dos, que, apo i a-
do pelo Con gres so, num mo men to his tó ri co, às vés -
pe ras de cam pa nha po lí ti ca, im pe de o cres ci men to
dos de ma is pa í ses.

Os pa í ses que pro du zem es sen ci al men te na
área agrí co la vão so frer con se qüên ci as drás ti cas.
Ela bo ram uma lei que con ce de sub sí di os imen sos
aos agri cul to res ame ri ca nos em pre ju í zo dos nos sos
pro du tos lá fora.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de mos ter medo de en fren tar o gi gan te. O Go ver no
bra si le i ro pre ci sa to mar uma ati tu de mais co ra jo sa e
li de rar um mo vi men to mun di al con tra o pro te ci o nis-
mo nor te-ame ri ca no. Pre ci sa mos aca bar com essa
ati tu de pas si va, que só vem pre ju di can do os nos sos
pro du tos lá fora, fe chan do mer ca do e der ru ban do
pre ços. A hora é de luta.

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 Se na dor Ca sil do Mal da ner.
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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, no bres Co le gas, que ro apro -
ve i tar este mo men to para ma ni fes tar, em bo ra em
pou cos mi nu tos, um sen ti men to que nos afli ge, mais
ou me nos na li nha do que dis se, há pou co, o no bre
Se na dor Lind berg Cury. 

Qu an do o pre si den te nor te-ame ri ca no re sol-
veu san ci o nar es sas me di das pro te ci o nis tas – é cla -
ro que há que se res pe i tar os pro du to res ame ri ca-
nos, – e si na li zou, para os pró xi mos anos, re cur sos
que para nós, do Bra sil, são ini ma gi ná ve is, in cal cu lá-
ve is. Isso nos frus trou, de i xou-nos, na ver da de, sem
ex pec ta ti va de fu tu ro.

Sigo, por tan to nes sa li nha, por que essa dor,
esse sen ti men to, como há pou co ma ni fes tou o no bre
Se na dor Lind berg Cury da tri bu na des ta Casa, é um
gri to não ape nas do Bra sil, mas dos pa í ses emer -
gen tes, prin ci pal men te dos da Amé ri ca do Sul. Não
há como fi car mos qui e tos, ca la dos, di an te de si tu a-
ções como essa. 

Não se tra ta ape nas do meu Esta do, San ta Ca -
ta ri na, que tem ne gó ci os re la ci o na dos à agro pe cuá-
ria, em bo ra seja um Esta do com a eco no mia bem di -
ver si fi ca da em to dos os se to res; mas este é um se tor
im por tan te. Mais ou me nos 30% do PIB ca ta ri nen se,
quer que i ram, quer não, tem en vol vi men to di re to ou
in di re to com es ses ne gó ci os. O Bra sil quer in clu ir to -
dos os se to res aos agro ne gó ci os, tan to os ho mens
do cam po quan to os da ci da de, que, di re ta ou in di re-
ta men te, li dam com equi pa men tos, com in su mos,
com a pro du ção, com a ge ra ção, com a ida, com a
sa í da, com os por tos. Isso sig ni fi ca, nada mais nada
me nos, fa zen do cál cu los por alto, 40% do PIB bra si-
le i ro.

Por tan to, não é pos sí vel fi car mos de bra ços
cru za dos; não dá para to le rar mos essa si tu a ção.

Faço um pe di do ao Go ver no bra si le i ro, prin ci-
pal men te, como eu di zia an tes, às áre as res pon sá-
ve is: ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra e ao Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, para que jun tos, em nome do Go -
ver no bra si le i ro, do pró prio Pre si den te da Re pú bli ca,
re ver ta mos essa si tu a ção. Esten do esse ple i to aos
pa í ses que se sen tem pre ju di ca dos como nós. E não
me re fi ro ape nas a uma sa fra, a este ano, mas aos
pró xi mos anos. Por ca u sa de uma li nha de ra ci o cí nio
que de ci dem ado tar fi ca mos pre ju di ca dos.

Te mos ex ten são ter ri to ri al, te mos con di ções de
avan çar, de le var ali men tos ao mun do, mas, di an te das 
me di das que ado ta ram e da san ção pre si den ci al nor -
te-ame ri ca na, fi ca mos con fi na dos, que bram-nos, de i-
xam-nos sem sa í da, pra ti ca men te. Não dá! Isso não é
pos sí vel. Na si tu a ção em que nos en con tra mos, não
te mos como com pe tir, o nos so Go ver no não sub si dia

como o de les. Não há como con cor rer. É “mor rer na
pra ia”. Isso não se faz com ir mãos. Não há como aten -
der ao ape lo “va mos, as três Amé ri cas, nos unir”.
Jimmy Car ter es te ve em Cuba si na li zan do no sen ti do
de in ter li gar as Amé ri cas: “va mos nos uni fi car”. Isso,
não. Isso não tem sen ti do. Não nos de i xam res pi rar
nem pro du zir, nós da Amé ri ca do Sul! 

Eles con tam com sub sí di os ga ran ti dos de até
50% em al guns pro du tos. O go ver no ame ri ca no si -
na li za para que eles plan tem e de po is ga ran te a pro -
du ção. “Qu an to cus ta? É tan to. Qu an to está no mer -
ca do? Está a me ta de do pre ço.Então, de i xa que nós
com ple ta mos.” Assim, é cla ro que po dem tra ba lhar.
Aqui é di fe ren te, não há ga ran ti as, não te mos se quer
o se gu ro mí ni mo. Aqui ain da se fa zem no ve nas in clu-
si ve para que as in tem pé ri es não al can cem as la vou-
ras. Como eu dis se an tes, “no can tar do galo” se le -
van ta, se vai ao cam po, se pro duz, se es for ça. Qu an-
do tudo cor re bem com a fa mí lia, com a pro du ção,
que re pre sen ta 40% do PIB na ci o nal, o agri cul tor co -
lo ca no mer ca do a pro du ção e se de pa ra com es sas
me di das. O que acon te ce? O de sa len to. Por isso,
não po de mos fi car qui e tos, ca la dos.

A Srª. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Com pra zer, ouço V. Exª, Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na-
dor Ca sil do Mal da ner, sa ú do V. Exª pelo pro nun ci a-
men to, as sim como o faço ao Se na dor Lind berg
Cury. Ti ve mos opor tu ni da de, na sex ta-fe i ra pas sa da,
jun ta men te com o Se na dor José Alen car, de fa zer
esse de ba te no Ple ná rio. O que mais nos cons tran ge
é que na mes ma se ma na em que o con gres so ame ri-
ca no apro va um au men to de 80% nos sub sí di os, ou
seja, US$190 bi lhões para os pro du to res do se tor
agrí co la , a por ção ta li bã do Mi nis tro Pe dro Pa ren te,
da equi pe eco nô mi ca do Go ver no Fe de ral, es ta be le-
ceu os me ca nis mos mais abo mi ná ve is, com ar gu-
men tos me dío cres e de plo rá ve is para ve tar as con -
quis tas que ti ve mos com a Me di da Pro vi só ria nº 9,
em cujo tex to in clu í mos os de ve do res dos fun dos
cons ti tu ci o na is para que os de ve do res das Re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te ti ves sem as mes-
mas con di ções de cor re ção de dis tor ção e re pac tu a-
ção do sal do de ve dor ocor ri da em 1995 com os de-
ve do res do Sul e Su des te. O mais gra ve é que na se -
ma na se guin te, quan do in clu í mos, com o apo io de V.
Exª, os de ve do res nos con tra tos ini ci a is de R$35mil
– si tu a ção que en glo ba a gran de ma i o ria dos de ve-
do res dos fun dos cons ti tu ci o na is com o mix do Fat –,
a Câ ma ra, re fém do ter ro ris mo da equi pe eco nô mi ca
do Go ver no Fe de ral, ve tou as con quis tas que o Se -
na do teve a co ra gem, a ou sa dia cí vi ca de fa zer por -
que en ten deu que a des tru i ção de par tes pro du ti vas
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sig ni fi ca a des tru i ção de mi lhões de pos tos de tra ba-
lho no Bra sil, País que usa ape nas 20% de sua área
agri cul tá vel e cuja pro du ção agrí co la ain da é re fém
das di vi sas e dos in te res ses es ta be le ci dos pe las
gran des na ções. O Go ver no bra si le i ro pre ci sa ter
uma po lí ti ca de in ser ção na glo ba li za ção não su bor-
di na da aos in te res ses das ins ti tu i ções mul ti la te ra is
de fi nan ci a men to, do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o-
nal, das gran des na ções, já que se sabe que a que -
bra de i ra não é de ago ra. A que bra de i ra já vem acon -
te cen do. V. Exª, como es pe ci a lis ta, se ob ser var a si -
tu a ção do se tor agrí co la, por exem plo, do le i te, verá
que a gran de ma i o ria do se tor está que bran do em
fun ção da aber tu ra des va i ra da, es ta be le ci da pelo
Go ver no Fe de ral. O Bra sil, ma i or país da Amé ri ca
La ti na, dis cu te a in ser ção na glo ba li za ção, mas o faz
na con di ção de re fém dos in te res ses das gran des
na ções. Não tem a co ra gem de es co lher par ce i ros
co mer ci a is in ter na ci o na is. Lem bra va mu i to bem o
Se na dor José Alen car a ta xa ção so bre re la ção a de -
ter mi na dos se to res. A ma i or ta xa ção de im por ta ção
es ta be le ci da pelo Bra sil é 35%. Eles es ta be le cem
mais de 400%. E, mes mo as sim, fi ca mos na que la
po lí ti ca, uma sín dro me de sen za la bran ca e man sa
que o Bra sil tem em re la ção ao pro ces so de glo ba li-
za ção. Por tan to, não po de ria de i xar de sa u dar V. Exª
pelo pro nun ci a men to. Como pen so que o pró xi mo
Pre si den te da Re pú bli ca será Lula, quem sabe va-
mos dis cu tir com o povo bra si le i ro e o Con gres so Na -
ci o nal uma po lí ti ca de de sen vol vi men to eco nô mi co
que su pe re a fal sa di co to mia en tre de sen vol vi men to
eco nô mi co e de sen vol vi men to so ci al para este País
ma ra vi lho so, com um gi gan tes co po ten ci al de áre as
agri cul tá ve is, de re cur sos hí dri cos, in fra-es tru tu ra,
aqui lo que, re al men te, o povo bra si le i ro me re ce. Ma -
ni fes to tam bém meu cons tran gi men to so bre tu do
por que, na mes ma se ma na em que o Con gres so
ame ri ca no teve a co ra gem cí vi ca de es ta be le cer in -
cen ti vos, nós – não o Se na do, que teve a co ra gem
ne ces sá ria para al te rar a me di da pro vi só ria –, o Go -
ver no Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta dos, nos su-
bor di na mos aos in te res ses da equi pe eco nô mi ca,
cor tan do ques tões fun da men ta is para a so bre vi vên-
cia do nos so se tor agrí co la. Sa ú do, com en tu si as mo,
V. Exª pelo pro nun ci a men to.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Em par te, aco lho o apar te de V. Exª, Se na do ra He lo-
í sa He le na. O con gres so ame ri ca no apro vou bi lhões
de dó la res em sub sí di os, mas nós, mes mo que qui -
sés se mos con cor rer com eles nes sa área, in clu si ve
ape lan do para o se tor pri va do da qui e de lá, não te -
ría mos como faze-lo.

Veja V. Exª: para aten der mos o Nor des te –
aliás, ques tão le van ta da co ra jo sa men te por V. Exª

há pou cos dias nes ta Casa – e não dis cri mi nar mos
par te dos pe que nos pro du to res, to ma mos uma ati tu-

de cí vi ca que deu o que fa lar. Se não fos se a Se na-
do ra He lo í sa He le na, com a sua von ta de fér rea, mu -

lher des tem pe ra da, de um cer to modo, mas no bom

sen ti do – pre ci sa ser agres si va, caso con trá rio não

se con se gue nada –, não iría mos con se guir.
Tra go um ou tro exem plo, Se na do ra He lo í sa

He le na: hoje, às 13 ho ras e 30 mi nu tos, a Se na do ra
Emi lia Fer nan des, o Lí der de V. Exª na Câ ma ra dos
De pu ta dos, De pu ta do João Pa u lo, a De pu ta da Luci
Cho i nac ki, do meu Esta do, re pre sen tan te do Par ti do
dos Tra ba lha do res, eu, e ou tros De pu ta dos ga ú chos
es ti ve mos re u ni dos no Pa lá cio do Pla nal to com o
Che fe da Casa Ci vil, Mi nis tro Pe dro Pa ren te, para
tra tar mos da ques tão dos pe que nos pro du to res
es ta be le ci dos na fron te i ra com o Mer co sul. De vi do à
lon ga es ti a gem, a qual se ini ci ou em de zem bro,
qua se toda a pro du ção agrí co la foi per di da – fe i jão,
mi lho –, as sim como a pro du ção aví co la. Qu e ro di zer
a V. Exª que, an tes de mar car mos essa au diên cia,
há me ses, per cor re mos uma ver da de i ra via-sa cra
pela Espla na da dos Mi nis té ri os. Lá, o Mi nis tro
su ge riu que os nos sos pro du to res re co me ças sem os
seus ne gó ci os em um ou tro lu gar. E, na que la
opor tu ni da de, pude di zer a S. Exª que já pas sa mos
por tudo e que ali era o Va ti ca no. E olha que, para
che gar até ali, fi ze mos for ça. Por tan to, aque le
pe da ço de ter ra para eles é um pe que no Va ti ca no.
Se lá está di fí cil, ima gi ne V. Exª como está em ou tro
lu gar. Sabe V. Exª o que se con se guiu até ago ra?
Uma bol sa es ti a gem de R$60,00 por mês, por
fa mí lia, du ran te dois me ses ape nas. São R$120,00
ape nas para o Esta do do Pa ra ná, por que ain da não
deu para in clu ir o su do es te, nem o oes te de San ta
Ca ta ri na, que faz fron te i ra com a Argen ti na, onde há
mais de cem mu ni cí pi os, e o no ro es te do Rio Gran de
do Sul. To dos fi ca ram aban do na dos. Ali te mos um
ou tro Nor des te, onde fa mí li as in te i ras es tão indo
em bo ra por que não têm como fi car. Os mi ni fún di os,
as agro in dús tri as de pro du ção de fran go e su í nos
es tão to das ali. E es ti ve mos lá im plo ran do pelo
me nos R$200,00 por fa mí lia até a nova sa fra, e o
Go ver no diz que não é pos sí vel por ca u sa da CPMF.
É di fí cil aten der o pe que no pro du tor para que esse
não saia do cam po. De acor do com o úl ti mo cen so,
no Esta do de San ta Ca ta ri na, ape nas 20% da
po pu la ção per ma ne ce no meio ru ral. Se con se guir
pe que nos va lo res com o in tu i to de man ter a
po pu la ção no cam po dá o que fa lar, ima gi nem se
fôs se mos ten tar con cor rer com os ame ri ca nos.

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira  16 08133

    395MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Enten do que, nes te mo men to, o Go ver no
pre ci sa ser mais agres si vo. O Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e o
Mi nis té rio do De sen vol vi men to têm de ser mais
agres si vos, quan do re pre sen tam o Bra sil, no sen ti do
de de fen der a pro du ção na ci o nal, di zen do que não é
pos sí vel con ti nu ar as sim. É pre ci so re u nir os pa í ses
emer gen tes e afir mar à Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio que a atu al si tu a ção não pode ser
man ti da. Se con ti nu ar as sim, va mos mor rer na pra ia.
Não te mos como res pi rar. Pre ci sa mos ba ter for te na
OMC.

O Go ver no ame ri ca no, que ace na com a Alca,
com a uni fi ca ção das Amé ri cas, não pode agir des sa
for ma. Re co nhe ce mos que os go ver nos de vem
pro te ger seus pro du to res, mas en ten de mos que
essa pro te ção não pode mas sa crar os pro du to res
dos de ma is pa í ses. Des sa for ma, cria-se, de cer to
modo, um car tel, um mo no pó lio de cer tos pro du tos
no mun do e, as sim, fi ca mos à de ri va.

Sr. Pre si den te, agra de ço a to le rân cia de V.
Exª, mas eu não po de ria de i xar de ex ter nar aos
co le gas da Casa essa pre o cu pa ção que não é só
ca ta ri nen se ou bra si le i ra. Os Se na do res Lind berg
Cury e He lo í sa He le na ex pu se ram mu i to bem.
Ou tros no bres Co le gas pen sam da mes ma for ma.
Não é só o Bra sil. Tra ta-se de uma ques tão dos
pa í ses da Amé ri ca do Sul e, por ex ten são – como
dis se o Se na dor Lind berg Cury –, dos pa í ses
emer gen tes. Tem-se que de i xar cres cer. Co lo ca-se
a ca be ça fora do solo, co me ça-se a cor tá-la e,
as sim, não é pos sí vel res pi rar. Não é pos sí vel!

Nes te mo men to, as áre as res pon sá ve is do
Go ver no bra si le i ro têm de ba ter mais for te.
Pre ci sa mos ser mais agres si vos e usar mos o que
te mos, o que eles pre ci sam, o que vai da qui para lá.
Te mos de usar a mes ma mo e da em con jun to. Caso
con trá rio, não vai. Não é pos sí vel! De lá para cá, o
que já tem mer ca do aqui não en tra. Para en trar aqui,
te mos de con ver sar de ou tra for ma. Te mos de ver a
ques tão com ares de gran de za, no bom sen ti do,
para de fen der mos nos sa pro du ção e o di re i to de
so bre vi vên cia do se tor que re pre sen ta em tor no de
40% do PIB na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eram
es sas as con si de ra ções e a pre o cu pa ção que ti nha a 
ma ni fes tar na tar de de hoje.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los

Va la da res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui pro -
cu ra do, nes ta se ma na, por uma co mis são de mem -
bros da Asso ci a ção Na ci o nal dos Assis ten tes Ju rí di-
cos da Advo ca cia-Ge ral da União, a UNIAGU, que
me en tre gou um ma ni fes to, que até po de ria ser ex -
tem po râ neo nes te mo men to, dado o fato de que o
ob je ti vo ma i or do ma ni fes to já foi, em par te, atin gi do,
em bo ra a se gun da par te, tal vez a mais bran da, vá
ser atin gi da na tar de de hoje. 

Mas faço ques tão, Sr. Pre si den te, de ler na ín -
te gra o ma ni fes to di ri gi do a to dos as Srªs e Srs. Se -
na do res:

A UNIAGU, as so ci a ção de clas se que
con gre ga os Assis ten tes Ju rí di cos da Advo -
ca cia-Ge ral da União, vem, atra vés des te,
di vul gar o seu apo io ir res tri to à in di ca ção do 
Mi nis tro Gil mar Fer re i ra Men des para ocu-
par a vaga de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

A Advo ca cia, prin ci pal men te a pú bli ca,
tem um com pro mis so so ci al e tem uma fun -
ção que ex tra po la a con di ção pro fis si o nal e
a de fe sa de in te res ses par ti cu la res, por que,
além de in dis pen sá vel à ad mi nis tra ção da
Jus ti ça (art. 133 da Cons ti tu i ção Fe de ral), é
o ad vo ga do “de fen sor do es ta do de mo crá ti-
co de di re i to, da ci da da nia, da mo ra li da de
pú bli ca, da Jus ti ça e da paz so ci al, su bor di-
nan do a ati vi da de de seu Mi nis té rio à ele va-
da fun ção pú bli ca que exer ce.” (Có di go de
Éti ca, art. 2°).

O ad vo ga do, tan to o pú bli co quan to o
pri va do, tem uma fun ção ins ti tu ci o nal den tro
da so ci e da de e o man da to que lhe é ou tor-
ga do re ves te-se de na tu re za pú bli ca, des ta
for ma, in du bi ta vel men te, deve exer cer seu
la bor com in de pen dên cia.

Des ta for ma, os mem bros da car re i ra
de Assis ten te Ju rí di co pres tam con sul to ria
ju rí di ca e re a li zam con tro le pré vio da le ga li-
da de dos atos do Po der Pú bli co, tra ba lho
este que foi am pli a do e pro je ta do com a as -
sun ção, pelo Mi nis tro Gil mar, do car go de
Advo ga do-Ge ral da União. 

Deve-se des ta car que du ran te todo o
pe río do em que es te ve à fren te da AGU, o
Mi nis tro Gil mar se pre o cu pou com a de fe sa
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das prer ro ga ti vas dos mem bros da car re i ra
con sul ti va e, não raro, in ter ve io di re ta men te
para ga ran tir a atu a ção in de pen den te e
com pro mis sa da com os an se i os so ci a is.

Por tan to, pe los mo ti vos já ex pos tos e
por ou tros tan tos que se ri am di fí ce is de enu -
me rar é que a UNIAGU vem de cla rar o seu
apo io à in di ca ção do Mi nis tro Gil mar ao
STF, ten do a cer te za de que não só o Po der
Ju di ciá rio como tam bém a Na ção te rão a
ga nhar com a pre sen ça ím par des te cons ti-
tu ci o na lis ta, re co nhe ci do não só no Bra sil
como no ex te ri or.

Esse é o ma ni fes to da Asso ci a ção Na ci o nal dos
Assis ten tes Ju rí di cos da Advo ca cia-Ge ral da União,
Sr. Pre si den te, que peço que seja par te in te gran te do
meu pro nun ci a men to. Ao mes mo tem po, per mi to-me
fa zer al guns co men tá ri os, já que, em ou tras opor tu ni-
da des, aqui me pro nun ci ei so bre o im por tan te tra ba-
lho que o Mi nis tro Gil mar Fer re i ra Men des vem de-
sen vol ven do à fren te da Advo ca cia-Ge ral da União,
dan do-lhe, na ver da de, uma nova fe i ção, uma fe i ção
ver da de i ra men te di nâ mi ca, no in te res se isen to da co -
i sa pú bli ca, o que in clu si ve mo ti vou que o pró prio Pre -
si den te da Re pú bli ca man das se para o Con gres so
Na ci o nal pro je tos de lei que vi sam não só mu dar a de -
no mi na ção da Car re i ra de Assis ten te Ju rí di co da
AGU, como tam bém dar a essa área do Po der Pú bli-
co uma ins tru men ta li da de ca paz de efe ti va men te
cum prir o seu pa pel de as ses so rar a ad mi nis tra ção
pú bli ca, ana li san do to dos os as pec tos de le ga li da de
dos atos que o Po der Pú bli co pra ti ca.

E a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, hoje, Sr. Pre si den te, apro vou o nome do Mi nis-
tro Gil mar Fer re i ra Men des para Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral.

Qu e ro tam bém, a pe di do da pró pria UNIAGU,
ler, aqui da tri bu na do Se na do, um re su mi do cur rí cu lo
da vida do Mi nis tro.

Gil mar Fer re i ra Men des, 46 anos, é ba cha rel
em Di re i to pela Uni ver si da de de Bra sí lia, UNB,
Dou tor pela Uni ver si da de de Müns ter, na Ale ma-
nha, com a tese “O con tro le abs tra to de nor mas pe -
ran te a Cor te Cons ti tu ci o nal Ale mã e pe ran te o Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral”, pu bli ca da pela edi to ra
Dunc ker Hum blot.

É pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal nos cur sos
de Gra du a ção e pós-Gra du a ção, da Fa cul da de de Di -

re i to da Uni ver si da de de Bra sí lia, e ori en ta dor de te -
ses em São Pa u lo, Bra sí lia e Rio Gran de do Sul. 

Au tor de 16 li vros, den tre os qua is “Ju ris di ção
Cons ti tu ci o nal”; “Con tro le Abstra to de Nor mas do
Bra sil e na Ale ma nha”, com edi ção es go ta da; “Di re i-
tos Fun da men ta is e Con tro le de Cons ti tu ci o na li da-
de”, es cri to com o pro fes sor Cel so Bas tos; e “Con tro le
de Cons ti tu ci o na li da de: Aspec tos ju rí di cos e po lí ti-
cos”, são le i tu ra obri ga tó ria nos cur sos de Di re i to. Um
ou tro li vro, pu bli ca do re cen te men te, re ú ne co men tá ri-
os so bre a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

É Pro cu ra dor da Re pú bli ca li cen ci a do, com atu -
a ção no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral em 1985 e 1988.
Par ti ci pou da re vi são cons ti tu ci o nal como as ses sor
téc ni co da re la to ria na Câ ma ra dos De pu ta dos, em
1993 e 1994. Foi sub che fe para as sun tos ju rí di cos da
Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, de 1996 a
2000, an tes de as su mir a Advo ca cia-Ge ral da União,
em ja ne i ro de 2000.

Foi con de co ra do com a Cruz do Mé ri to, da
Ordem do Mé ri to da Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha
e com o grau de Co men da dor da Ordem do Rio Bran -
co e da Ordem do Mé ri to do Tri bu nal Su pe ri or do Tra -
ba lho, en tre vá ri as ou tras.

Sr. Pre si den te, é cer to que a pos tu ra do Mi nis-
tro Gil mar Men des pode ser con si de ra da con tro ver-
ti da, por que S. Exª ex põe cla ra men te o que pen sa e
pode, em al guns mo men tos, con tra ri ar esse ou
aque le se tor do Po der Ju di ciá rio, mas a de mo cra cia
é isso mes mo, ou seja, a con vi vên cia de opi niões
di ver gen tes. É jus ta men te para isso que o Mi nis tro
vai exer cer uma fun ção em um co le gi a do, onde sua
opi nião será ape nas uma en tre vá ri as, e, por tan to,
as de ci sões se rão to ma das, no mé ri to, pela ma i o-
ria.

Peço, Sr. Pre si den te, a in clu são, como par te do
meu pro nun ci a men to, de uma pu bli ca ção da Advo ca-
cia-Ge ral da União. São in for ma ções bá si cas, pu bli-
ca das no ano de 2002, mu i to im por tan tes para qual -
quer ci da dão bra si le i ro.

Qu e ro en cer rar meu pro nun ci a men to, fa zen do,
mais uma vez, re fe rên cia ao mo vi men to pro mo vi do
pela UNIAGU em de fe sa do nome Mi nis tro Gil mar
Fer re i ra Men des para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Pror ro go, de ofí cio, a Hora do Expe di en te por quin ze
mi nu tos, a fim de ou vir mos al guns Se na do res que es tão
ins cri tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

Se na dor Mo re i ra Men des, in da go de V. Exª se
de se ja fa zer uso da pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel. Do con trá rio, só po de rá fazê-lo de po is da
Ordem do Dia.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço mi nha ins cri ção para fa lar em ter ce i-
ro lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª será o ter ce i ro ora dor.

O pri me i ro ora dor é o Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, a quem con ce do a pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA.
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, en -
con tra-se na 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 10/2002, de nº
1.295/1999 na ori gem, que pro põe al te ra ções no Có -
di go Na ci o nal de Trân si to.

Tra ta-se de um pro je to que, se apro va do, tra rá
imen so pre ju í zo so ci al à ca te go ria dos mo to ris tas de
táxi e à po pu la ção usuá ria des se ser vi ço.

Re fi ro-me a duas pro i bi ções im pos tas pelo pro -
je to ao per mis si o ná rio, pes soa fí si ca: a de que o ta xis-
ta per mis si o ná rio trans fi ra a ter ce i ros sua li cen ça e a
de que pos sa va ler-se de mo to ris tas au xi li a res, im-
pos si bi li tan do, as sim, seja o ser vi ço ofe re ci do, por in -
ter mé dio de re ve za men to por tur nos, de for ma inin ter-
rup ta.

Sr. Pre si den te, se apro va do o pro je to, se ria ve -
da da, por exem plo, a trans fe rên cia da pla ca do táxi,
do per mis si o ná rio para al gum mem bro da pró pria fa -
mí lia, em caso de mor te ou in va li dez, de i xan do-a sem 
sus ten to. Impe di ria, ain da, que o pro fis si o nal, por ra -
zões pes so a is, mu i tas ve zes por con tin gên cia ou con -
ve niên cia fi nan ce i ra, pu des se dis por do seu ve í cu lo,
acom pa nha do de sua pla ca per mis si o na da.

So men te em meu Esta do, a pro i bi ção do uso de
mo to ris tas au xi li a res ao per mis si o ná rio de ve rá de-
sem pre gar 150 mil pro fis si o na is, além, é cla ro, de di -
mi nu ir a ofer ta de tá xis à co le ti vi da de.

Sr. Pre si den te, esse pro je to é ab so lu ta men te in -
jus to so ci al men te. Sua apro va ção virá de en con tro ao 
in te res se da clas se ta xis ta, já tão sa cri fi ca da. Cer ta-
men te, tam bém pre ju di ca rá a co mu ni da de usuá ria
des se tipo de trans por te.

Faço, nes te Ple ná rio, esse aler ta que pre ten do
con subs tan ci ar na con di ção de mem bro ti tu lar da

CCJC, vo tan do con tra a re fe ri da pro po si ção na que la
Co mis são.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le-
na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, para en ca mi nhar a apro va ção de um re -
que ri men to?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Mas, se V.
Exª qui ser en ca mi nhar o re que ri men to, o Se na dor
Mo re i ra Men des, que está ins cri to, po de rá fa lar no lu -
gar de V. Exª.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pos so fa zer o en ca mi nha men to do re que ri men to,
para dar opor tu ni da de a ou tro Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -
des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a usar
esta tri bu na, para, mais uma vez, fa lar da Me di da Pro -
vi só ria nº 2.166 e con ti nu ar o pro tes to que ve nho fa -
zen do des de a úl ti ma quin ta-fe i ra, a fim de sen si bi li-
zar os de ma is Par la men ta res des ta Casa e da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, em es pe ci al o Go ver no, para que
fa çam ges tões no sen ti do de que ela seja dis cu ti da e
vo ta da no Con gres so Na ci o nal.

Estão em Bra sí lia, des de on tem à tar de, o De -
pu ta do Na ta na el Sil va, Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va do meu Esta do, acom pa nha do de mais três
Srs. De pu ta dos Esta du a is, in clu si ve a De pu ta da Mi le-
ne Mota. Ain da es tão pre sen tes o Pre si den te da Fe -
de ra ção das Indús tri as do Esta do de Ron dô nia, da
Fe de ra ção do Co mér cio do Esta do de Ron dô nia, da
Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do de Ron dô nia,
além de ou tras au to ri da des re pre sen ta ti vas da so ci e-
da de lo cal, que vi e ram a Bra sí lia a fim de con cla mar
to dos os De pu ta dos e Se na do res da Ban ca da do
Esta do de Ron dô nia para se en ga ja rem nes sa luta,
no sen ti do de sen si bi li zar o Go ver no a vo tar essa me -
di da pro vi só ria.

Qu e ro ler aqui o re que ri men to apro va do, on tem,
na Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, de au to ria da
Mesa Di re to ra.

Re que re mos à mesa, na for ma re gi-
men tal, que, após ou vi do o ple ná rio, fi que
au to ri za do que a Mesa Di re to ra des ta casa”
– re pi to, Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
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de Ron dô nia – “mo bi li ze-se con jun ta men te
com re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil or ga-
ni za da do nos so Esta do, na bus ca de ca mi-
nhos para le var ao co nhe ci men to do Go ver-
no Fe de ral os pre ju í zos ca u sa dos pela im-
po si ção da Me di da Pro vi só ria nº 2166 ao
Esta do de Ron dô nia, com o ob je ti vo de se
pro vo car a re vi são des se ins tru men to.

Em se gui da, vem a jus ti fi ca ti va da pro po si ção,
Sr. Pre si den te. Gos ta ria de re pe tir al guns dos itens
que le va ram a Assem bléia a apro var esse re que ri-
men to.

A Me di da Pro vi só ria n.º 2.166 tem ca u sa do ao
Esta do:

– in vi a bi li za ção da apli ca ção de re cur-
sos do Ban co da Ama zô nia nas ati vi da des
pro du ti vas em pro pri e da des que não pos su-
am re ser va le gal de 80% da pro pri e da de;

– re tra ção de no vos in ves ti men tos no
se tor pro du ti vo do Esta do;

– au men to cres cen te do êxo do ru ral;
– ele va ção vi o len ta do ní vel de de sem-

pre go;
– re du ção da ar re ca da ção de im pos-

tos;
– des va lo ri za ção das pro pri e da des ru-

ra is, com ma i or im pac to prin ci pal men te ao
pe que no pro pri e tá rio, que não pos sui ma i or
al ter na ti va eco nô mi ca;

– em po bre ci men to ge ne ra li za do do
Esta do e de sua po pu la ção;

– in va são das áre as vir gens pela im-
pos si bi li da de de fi nan ci a men tos ao in cre-
men to tec no ló gi co e ma i or pro du ti vi da de
nas áre as já ocu pa das;

– au men to dos pro ble mas so ci a is, no-
ta da men te nas áre as da sa ú de e se gu ran-
ça.

Por isso, Sr. Pre si den te, re pi to o que afir mou a 
Co mis são que subs cre veu o re que ri men to:

A Ron dô nia de hoje QUER
PRESERVAR. De mons tra mos isso, ao ser-
mos o pri me i ro Esta do da Fe de ra ção a
apro var sua Lei de Zo ne a men to, am pla men-
te dis cu ti da com a so ci e da de ron do ni en se
[du ran te nove anos e com em ba sa men to
téc ni co-ci en tí fi co], in clu si ve com cus tos con -
si de rá ve is para os co fres pú bli cos [da União 
e do Esta do].

São apro xi ma da men te US$20 mi lhões. A per-
sis tir essa me di da pro vi só ria, Sr. Pre si den te, esse di -
nhe i ro es ta rá sen do li te ral men te jo ga do na lata do
lixo. Por isso é que, mais uma vez, con vo co os meus
co le gas des ta Casa para que se en ga jem nes ta luta,
no sen ti do de sen si bi li zar os de ma is Par la men ta res e
o Go ver no Fe de ral a dis cu tir e vo tar essa me di da pro -
vi só ria no âm bi to do Con gres so Na ci o nal e mo di fi car
o art. 16, aque le que en ges sa a pro pri e da de pri va da
na Ama zô nia em 80% de sua área.

Era o que ti nha a con si de rar nes te mo men to, Sr.
Pre si den te.

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, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, já ten do con sul ta do in clu si ve o Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, in for mo
a V. Exª que apre sen tei o Re que ri men to que re ce beu
o nº 235, que visa a um voto de pa ra béns pelo ani ver-
sá rio de Sua San ti da de o Papa, que trans cor re no dia
18, sex ta-fe i ra. Como esse re que ri men to ain da não
foi apre ci a do pela CCJ, re que i ro que seja tra zi do para 
vo ta ção em ple ná rio, re pi to, já com a aqui es cên cia do 
Pre si den te da que la Co mis são, uma vez que, se não
vo tar mos hoje ou ama nhã, per de re mos o ob je ti vo do
re que ri men to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, por ter sido ci ta do, so li ci to a V. Exª que
me con ce da a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª, como Pre si den te da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, tem a pa la vra.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, esta ma té ria, na for ma re gi men tal, foi
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ali
foi de sig na do Re la tor o emi nen te Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, que está com um vo lu me de tra ba lho mu i to
gran de e não tem como pro fe rir o seu Re la tó rio den tro
do pra zo. Por isso, eu dis se ao Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti que eu con cor da va, sem dú vi da al gu ma,
nes ta hora, com a Re la to ria avo ca da por esta Pre si-
dên cia; dou pa re cer oral e digo que, re al men te, não
pode pas sar de hoje, se não per de o ob je ti vo.

De modo que o meu as sen ti men to está dado.
Acre di to que o Ple ná rio o fará. Tra ta-se de uma ho -
me na gem ao Papa João Pa u lo II, que está fa zen do
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82 anos, no dia 18 de ma i or, e não po de ría mos frus tar
esta Casa de dar a apro va ção ao re que ri men to do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É a mi nha ma ni fes ta ção, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – A Mesa aca ta as con si de ra ções de V. Exª e o
pa re cer fa vo rá vel à ma té ria.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 235, de 2002,
lido em ses são an te ri or.

Sen do as sim, co lo co 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.
Apro va do por una ni mi da de, será cum pri da a de -

ci são do Ple ná rio.

É o se guin te o re que ri men to apro va do:

REQUERIMENTO Nº 235, DE 2002

Re quer voto de con gra tu la ções pelo 
oc to gé si mo se gun do ani ver sá rio do
Papa João Pa u lo II.

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos do

art. 222, do Re gi men to Inter no, que seja ma ni fes ta do,
pelo Se na do Fe de ral, voto de con gra tu la ções a Sua
San ti da de o Papa João Pa u lo II, pelo trans cur so do
seu oc to gé si mo se gun do ani ver sá rio, a trans cor rer no 
pró xi mo dia 18 de maio.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti.

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) – Pois não, Se na dor.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, por um lap so tan to do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, quan to meu, eu
pe di ria a V. Exª que fi zes se com que che gas se ao
co nhe ci men to da San ta Sé essa ma ni fes ta ção do
Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti pes so al men te
to ma rá es sas pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 259, DE 2002

Na for ma do ar ti go 221 do Re gi men to Inter no e
de acor do com as tra di ções da Casa, re que i ro apre -
sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia pelo fa le ci men to
da Irmã He le na, nas ci da na ci da de de Drempt, Ho lan-
da, e ba ti za da com o nome de Ger har da Ma ria Ben di-
no Vre de go or.

Irmã He le na che gou no Bra sil em 1971, es ta be le-
cen do-se na Ca pi tal Ala go a na, onde de sen vol veu um
belo tra ba lho no abri go de pes so as ido sas na Pa ró quia
de Be be dou ro. Em 1979, mu dou-se para a ci da de de
Ma jor Isi do ro/AL, onde tra ba lhou como di re to ra ad mi-
nis tra ti va no Hos pi tal Re gi o nal, exer cen do tam bém a
pro fis são de en fer me i ra, e dan do as sis tên cia ain da nas
ci da des de Dois Ri a chos, Ma ra vi lha e ou tras ci da des do 
ser tão ala go a no. Após en cer rar sua car re i ra como en-
fer me i ra em 1992, in gres sou na Pas to ral da Cri an ça
como Lí der Co mu ni tá ria, onde de sen vol veu um tra ba-
lho ma ra vi lho so em prol das cri an ças ala go a nas.

Mor reu, cum prin do seu de ver, no úl ti mo dia 5 de 
maio, de i xan do em luto a Pas to ral da Cri an ça de todo
o Bra sil.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. – Se na-
do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los
Va la da res) – Srªs. e Srs. Se na do res, este
re que ri men to de pen de de vo ta ção, para cujo
en ca mi nha men to po de rá fa lar qual quer Se na dor ou
Se na do ra.

A Se na do ra He lo i sa He le na en con tra-se
ins cri ta. Tal vez por um mo ti vo su pe ri or não es te ja
pre sen te no ple ná rio do Se na do.

Sen do as sim, co lo co em vo ta ção o
re que ri men to de pe sar.

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 de ci são do Ple ná rio será cum pri da pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 260, DE 2002

Re quer a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to do am bi en ta-
lis ta Jo sé Lut zen ber ger.
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Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,

Se na dor Ra mez Te bet,
Com fun da men to no dis pos to no art. 218, in ci so

III, alí nea d do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re que i ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em Ata de um 
voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to, dia 14 do
cor ren te, no Rio Gran de do Sul, do am bi en ta lis ta
José Lut zen ber ger, com men sa gem de con do lên ci-
as à sua fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Fa le ceu, on tem, às 11h20, de pa ra da car día ca,
na San ta Casa de Por to Ale gre, aos 75 anos de ida -
de, aque le que pode ser con si de ra do o ma i or eco lo-
gis ta des te País, o en ge nhe i ro agrô no mo José Antô -
nio Lut zen ber ger.

Nas ci do a 17 de de zem bro de 1926, em Por to
Ale gre, José Lut zen ber ger for mou-se pela Uni ver si-
da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul. Fez pós-gra du a-
ção em ciên cia do solo e quí mi ca agrí co la na Lou si a-
na Sta te Uni ver sity. A par tir de 1957, tra ba lhou, por
13 anos, na BASF, em Luds wis ha fen, Ale ma nha, na
Ve ne zu e la e no Mar ro cos. Em 1971, de i xou a BASF
para re to mar ao Bra sil, - e fun dar a Asso ci a ção Ga ú-
cha de Pro te ção ao Ambi en te Na tu ral — AGAPAN,
com a mis são de com ba ter os agro tó xi cos, as usi nas
nu cle a res, a des tru i ção das ma tas e a ma tan ça de
ani ma is sil ves tres.

Foi o lí der da cam pa nha que cul mi nou com o fe -
cha men to da Bor re gard, in dús tria de ce lu lo se, que
po lu ía as águas do Rio Gu a í ba, em Por to Ale gre. A
par tir daí, ad qui riu nome in ter na ci o nal como am bi en-
ta lis ta. Em 1988, Lut zen ber ger re ce beu o Prê mio No -
bel Alter na ti vo, con ce di do pela The Right Li ve li ho od
Fun da ti on, da Su é cia, por um tra ba lho de pro du ção
agrí co la sem o uso de her bi ci das quí mi cos e por sua
mi li tân cia em de fe sa da Ama zô nia.

Ho mem de po si ções in de cli ná ve is em de fe sa do 
meio am bi en te e da eco lo gia, as su miu, em mar ço de
1990, a Se cre ta ria Na ci o nal do Meio Am bi en te, com
sta tus de Mi nis té rio, onde per ma ne ceu até mar ço de
1992, quan do rom peu com o Go ver no Col lor, e foi de -
mi ti do, a dois me ses ape nas da re a li za ção da Con fe-
rên cia das Na ções Uni das so bre Meio Ambi en te e
De sen vol vi men to – ECO-92, re a li za da no Rio de Ja -
ne i ro. Enquan to Se cre tá rio do Meio Ambi en te, não
pou pou crí ti cas a vá ri os se to res do pró prio Go ver no
que fa zia par te, por en ten der que o pri ma do do res pe-
i to à na tu re za não era pre pon de ran te nas ações de
go ver no. Para Lut zen ber ger o amor à na tu re za vi nha
ëm pri me i ro lu gar.

Lut zen ber ger vi via, nos úl ti mos anos, na sede
da Fun da ção Gaia, em Pân ta no Gran de, a 125 km de
Por to Ale gre uma ONG cri a da pelo am bi en ta lis ta para 
cu i dar da re cu pe ra ção de áre as de gra da das e mi nis-
trar cur sos so bre edu ca ção am bi en tal. Ali está sen do
se pul ta do, hoje, às 11h.

Vi ú vo de Anne ma rie Wil ni, ca sou-se com a en -
fer me i ra Eli sa beth Pa u la Renck, que co nhe ce ra em
1982. Do ca sa men to com Anne ma rie, nas ce ram as fi -
lhas Lilly e Lara, am bas bió lo gas e tra ba lhan do na
Fun da ção Gaia. De Lilly, nas ce ram as ne tas He lo i sa
e He le na, com 8 e 10 anos.

Este, Se nhor Pre si den te, mais um gran de ci da-
dão bra si le i ro nas ci do no Rio Gran de do Sul e que,
como ci da dão do mun do, re co nhe ci do como tal pelo
Prê mio No bel da Eco lo gia, está a me re cer de nós os
mais al tos en cô mi os e o re co nhe ci men to pú bli co pe -
los gran des ser vi ços pres ta dos ao nos so País.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. - Pe dro
Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A de ci são do Se na do Fe de ral será cum pri da in -

te gral men te pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res.) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na-
dor.Mo za ril do Ca va lan ti.

São li dos os se guin tes:

  PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130, DE 2002

Dis põe so bre a re vi ta li za ção do rio
Ita pe cu ru.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re a li-

zar, por meio do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, os es -
tu dos téc ni co-ci en tí fi cos ne ces sá ri os para a re vi ta li-
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za ção do rio Ita pe cu ru, lo ca li za do no Esta do do Ma ra-
nhão.

Pa rá gra fo úni co. Obti do o di ag nós ti co e es ta be-
le ci do o pro je to de re a li za ção da re cu pe ra ção do rio
Ita pe cu ru, fica o Go ver no Fe de ral au to ri za do a re a li-
zá-lo em par ce ria com o Go ver no do Esta do do Ma ra-
nhão e Enti da des da So ci e da de Ci vil Orga ni za da.

Art. 2º Os cus tos de cor ren tes da apli ca ção des -
ta lei se rão fi nan ci a dos com re cur sos pre vis tos no or -
ça men to do Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

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

Jus ti fi ca ção

O rio Ita pe cu ru, o prin ci pal e mais ex ten so cur so
d’água do Esta do do Ma ra nhão, nas ce na ser ra de
Cru e i ras e, até de sa guar, na baía do Arra i al, per cor re
cer ca de 1.100km de solo ma ra nhen se, não sem an -
tes pas sar pe las ter ras do Par que Esta du al do Mi ra-
dor. Os mais im por tan tes aflu en tes da ba cia do rio Ita -
pe cu ru são os Alper ca tas, Cor ren te, Pu cu mã, San to
Ama ro, Ita pe cu ri zi nho, Pe ri to ró, Ta pu ia, Pi ra pe ma,
Ga me le i ra e Co do zi nho.

A área de dre na gem da ba cia hi dro grá fi ca do rio
Ita pe cu ru com pre en de 48 mu ni cí pi os e abran ge uma
po pu la ção de apro xi ma da men te 2.400.000 ha bi tan-
tes, que têm suas vi das di re ta men te vin cu la das à
exis tên cia do rio.

O Ita pe cu ru de sem pe nhou, na his tó ria re cen te
do Esta do do Ma ra nhão, im por tan te pa pel so ci o e co-
nô mi co. Du ran te anos, foi o elo de li ga ção en tre a ca -
pi tal, São Luís, e as ci da des ri be i ri nhas. Por suas
águas sin gra vam em bar ca ções as mais di ver sas,
trans por tan do mer ca do ri as de todo tipo e le van do o
pro gres so e o de sen vol vi men to para o in te ri or do
Esta do.

Hoje, pou co res ta da pu jan ça des se gran de rio
que, não sem ra zão, po de mos ele ger como o ”Rio da
Inte gra ção Ma ra nhen se“.

A ver da de é que o Ita pe cu ru está mor ren do e
gri ta por so cor ro. São inú me ras as agres sões que
tem so fri do ao lon go dos úl ti mos anos, com re fle xos
ne ga ti vos tan to para as con di ções de na ve ga bi li da de,
quan to para a qua li da de de vidà da po pu la ção que
dele de pen de.

A con tí nua su pres são da co ber tu ra ve ge tal mar -
gi nal, a ero são dos so los, a per da de ter ra car re a da
para o le i to do rio e, por con se qüên cia, seu as so re a-
men to, a con ta mi na ção das águas pelo uso in dis cri-
mi na do de fer ti li zan tes e de fen si vos agrí co las, a pes -
ca pre da tó ria são apon ta das como al gu mas das prin -

ci pa is ca u sas de de gra da ção do Ita pe cu ru e seus
aflu en tes. Nos dias cor ren tes, a gran de ma i o ria da
ba cia do rio Ita pe cu ru é ocu pa da por do mí ni os de ba -
ba çu a is ou de flo res tas se cun dá ri as. Isto re fle te o
grau de ação an tro po gê ni ca a que foi sub me ti da a ba -
cia para ex plo ra ção da agri cul tu ra, da pe cuá ria, na
pro du ção de ma de i ra em tora e car vão ve ge tal, uma
vez que am bas são for ma ções re sul tan tes da de gra-
da ção da flo res ta ori gi nal. A fa u na sil ves tre en con-
tra-se tam bém es cas sa, prin ci pal men te nas re giões
de ma i or den si da de po pu la ci o nal en tre Ca xi as e Ro -
sá rio.

A es ses fa to res, alia-se a ur ba ni za ção de sor de-
na da im pos ta à re gião. As ci da des ca re cem de sa ne-
a men to bá si co, o que re sul ta no des pe jo de todo tipo
de re sí du os — es go to do més ti co, in dus tri al e lixo —,
ao lon go dos cur sos d’água da ba cia do rio Ita pe cu ru.

A apro va ção re cen te, por esta Casa, de pro pos-
tas vol ta das para a ”Re vi ta li za ção Hi dro am bi en tal e o
De sen vol vi men to Sus ten tá vel da Ba cia do Rio São
Fran cis co“ in di ca um pos sí vel ca mi nho a ser se gui do
para vi a bi li zar a

re cu pe ra ção não só do Ita pe cu ru, como dos de -
ma is rios bra si le i ros que es tão em si tu a ção se me-
lhan te.

Com pe te ao Po der Pú bli co, nas di ver sas es fe-
ras de sua atu a ção, ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá-
ri as para re ver ter o qua dro de de te ri o ra ção que atin ge
a ma i o ria dos cur sos d’água do País.

Tra ta-se, no caso do Ita pe cu ru, de uma si tu a ção
de emer gên cia, de vez que o rio, se nada for fe i to, den -
tro de pou cos anos es ta rá ago ni zan te, res tan do-lhe
ape nas águas min gua das e ain da as sim po lu í das.

Con vém no tar que a ca pi tal, São Luís, não terá
como abas te cer-se se não com o rio Ita pe cu ru. Os po-
ços ar te si a nos, que ao lon go dos anos fo ram sen do per -
fu ra dos, já che gam ao seu pon to de sa tu ra ção na ofer ta
de águas. Da qui por di an te, pas sam a es cas se ar.

Mu i tos ou tros mu ni cí pi os — en tre os qua is ci ta-
mos ape nas Ca xi as, Codó e Ro sá rio como exem plos
— são igual men te de pen den tes do Ita pe cu ni e so fre-
rão igual dano se pro vi dên ci as re cla ma das nes te pro -
je to não fo rem exe cu ta das com ra zoá vel ur gên cia.

Para o efe ti vo al can ce des se ob je ti vo, e cons ci-
en te de que o pro ces so de re vi ta li za ção de rios exi ge
obras pre ce di das da re a li za ção de es tu dos téc ni cos
es pe cí fi cos, apre sen ta mos o pro je to de lei em tela,
con tan do, para sua apro va ção, com o apo io dos no -
bres Co le gas.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. – Se na-
dor Edi son Lo bão.
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 131, DE 2002

Alte ra a re da ção do in ci so VII e
acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 5º da
Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de 1991,
que Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(Pro nac) e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 8.313, de 23 de

de zem bro de 1991, pas sa a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

Art 5º .....................................................
.............................................................

VII – um por cen to da ar re ca da ção do
Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te, de
que tra ta a Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 
24 de agos to de 2001, e do Fun do de
De sen vol vi men to da Ama zô nia, de que tra ta
a Me di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de
agos to de 2001, obe de ci da na apli ca ção a
res pec ti va ori gem ge o grá fi ca re gi o nal; (NR)

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Na apli ca ção dos

re cur sos re fe ri dos no in ci so VII,
pro ve ni en tes do Fun do de De sen vol vi men to
do Nor des te, se rão ob ser va dos o per cen tu al
e a des ti na ção es ta be le ci dos no art. 3º
in ci so I da Me di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de
24 de agos to de 2001.

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

Jus ti fi ca ção

O Fun do Na ci o nal da Cul tu ra, cri a do pela Lei nº
8.313, de 23 de de zem bro de 1991, ti nha, como
im por tan te fon te de re ce i ta, a des ti na ção de um por
cen to da ar re ca da ção dos Fun dos de Inves ti men tos
Re gi o na is (Fi nam, Fi nor e FUNRES).

O mes mo dis po si ti vo que de ter mi nou essa fon te
de re ce i ta (in ci so VII do art. 5º da men ci o na da lei),
es ta be le ceu, tam bém, que a sua apli ca ção de ve ria
dar-se se gun do a res pec ti va ori gem ge o grá fi ca
re gi o nal.

Entre tan to, a re for mu la ção da po lí ti ca de
in ves ti men tos re gi o na is, com a ex tin ção da Su dam e

da Su de ne, de ter mi nou tam bém o fim dos ci ta dos
fun dos de in ves ti men to. Em seu lu gar, fo ram cri a dos
dois ou tros, com nova sis te má ti ca de ad mi nis tra ção e
de com po si ção. No que in te res sa ao caso, a
al te ra ção mais im por tan te é que, ago ra, o Fun do de
De sen vol vi men to do Nor des te e o Fun do de
De sen vol vi men to da Ama zô nia têm seus re cur sos
ga ran ti dos di re ta men te por do ta ções cons tan tes do
Orça men to da União.

Este pro je to tem a fi na li da de de, sim ples men te,
adap tar a re da ção da le gis la ção do Fun do Na ci o nal
da Cul tu ra à re a li da de ad vin da da ex tin ção dos
an ti gos Fun dos de Inves ti men tos Re gi o na is,
re fe ren ci an do-a, ago ra, aos no vos Fun dos de
De sen vol vi men to. São man ti dos o mes mo va lor de
um por cen to e a mes ma re gra de apli ca ção re gi o nal
se gun do a pro por ci o na li da de de cada um dos
Fun dos. A pro pos ta de apli ca ção mí ni ma, no Esta do
do Espí ri to San to, cor res pon de ao per cen tu al e
des ti na ção es ta be le ci dos no in ci so I do pa rá gra fo
úni co do art. 3º da Me di da Pro vi só ria no 2.156-5, de
2001, de três por cen to dos re cur sos pro ve ni en tes do
Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te é 

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. –
Se na dor Ri car do San tos PSDB/ES.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(Pro nac) e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 5º O FNC é um fun do de na tu re za con tá bil,

com pra zo in de ter mi na do de du ra ção, que
fun ci o na rá sob as for mas de apo io a fun do per di do
ou de em prés ti mos re em bol sá ve is, con for me
es ta be le cer o re gu la men to, e cons ti tu í do dos
se guin tes re cur sos:

I – re cur sos do Te sou ro Na ci o nal;
II – do a ções, nos ter mos da le gis la ção vi gen te;
III – le ga dos;
IV – sub ven ções e au xí li os de en ti da des de

qual quer na tu re za, in clu si ve de or ga nis mos
in ter na ci o na is;

V – sal dos não uti li za dos na exe cu ção dos
pro je tos a que se re fe rem o Ca pí tu lo IV e o pre sen te
ca pí tu lo des ta lei;
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VI – de vo lu ção de re cur sos de pro je tos
pre vis tos no Ca pí tu lo IV e no pre sen te ca pí tu lo des ta
lei, e não ini ci a dos ou in ter rom pi dos, com ou sem
jus ta ca u sa;

VII – um por cen to da ar re ca da ção dos Fun dos
de Inves ti men tos Re gi o na is, a que se re fe re a Lei nº
8.167, de 16 de ja ne i ro de 1991, obe de ci da na
apli ca ção a res pec ti va ori gem ge o grá fi ca re gi o nal.
....................................................................................

LEI Nº 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986

Dis põe so bre be ne fí ci os fis ca is na
área do im pos to de ren da Con ce di dos a
ope ra ções de ca rá ter cul tu ral ou
ar tís ti co.

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:
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 132, DE 2002

Alte ra o in ci so VIII do art. 22 da Lei
nº 8.245, de 18 de ou tu bro de 1991, que
dis põe so bre as lo ca ções dos imó ve is
ur ba nos e os pro ce di men tos a elas
per ti nen tes, para im por ao lo ca dor o
de ver de re co lher as par ce las do im pos to
pre di al e ter ri to ri al ur ba no (IPTU).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so VIII do art. 22 da Lei nº 8.245, de

18 de ou tu bro de 1991, pas sa a ter a se guin te
re da ção:

Art. 2º. ...................................................
..............................................................
VIII – Pa gar os im pos tos e ta xas,

in clu si ve o im pos to pre di al e ter ri to ri al
ur ba no, e ain da o prê mio de se gu ro
com ple men tar con tra o fogo, que in ci dam ou 
ve nham a in ci dir so bre o imó vel, sal vo
dis po si ção ex pres sa em con trá rio; (NR)

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

Jus ti fi ca ção

É de ver do lo ca dor re co lher os im pos tos e ta xas
in ci den tes so bre o seu pa tri mô nio imo bi liá rio mas

nem sem pre os con tra tos de lo ca ção ob ser vam essa
exi gên cia le gal. O IPTU é im pos to, quer em ra zão do
no men iu ris, quer em ra zão de sua na tu re za, e não
há como, sem ar ti fí ci os, ne gar essa re a li da de a
pre tex to de bur lar o tex to da lei.

O lo ca tá rio, por sua vez, é mero usuá rio do
imó vel e, por essa con di ção, não lhe com pe te ar car
com as des pe sas tí pi cas da pro pri e da de. Ao lo ca dor,
sim, in cum be re co lher im pos tos e ta xas que so bre o
imó vel re ca i am, se jam os já exis ten tes quan do se
ini ci ou a lo ca ção, se jam os su per ve ni en tes a essa, e
nes ses tri bu tos es tão in clu í dos o im pos to ter ri to ri al
ur ba no, ta xas de ilu mi na ção pú bli ca que be ne fi cie o
imó vel, ta xas de água e es go ta men to.

No en tan to, a in ver são dos ônus é per mi ti da
pela pró pria lei (art. 22, in ci so VIII, in fine), des de que
do con tra to de lo ca ção cons te ex pres sa men te que os
en car gos tri bu tá ri os pas sam à com pe tên cia do
lo ca tá rio, e não do lo ca dor. Essa hi pó te se, po rém, é
ex ce ção, o que re for ça a ne ces si da de de al te rar o
co man do le gal, para evi tar que uma das par tes
con tra tan tes seja ex ces si va men te one ra da.

Estas são as ra zões jus ti fi ca do ras da pre sen te
pro pos ta, que tem o pro pó si to de atri bu ir ao lo ca dor,
ex pres sa men te, os ônus de re co lher as par ce las do
im pos to pre di al e ter ri to ri al ur ba no.

Sala das ses sões, 15 de maio de 2002. – Car los
Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre as lo ca ções dos
imó ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a
elas per ti nen tes.

....................................................................................
Art. 22. O lo ca dor é obri ga do a:

....................................................................................
VIII – pa gar os im pos tos e ta xas, e ain da o

prê mio de se gu ro com ple men tar con tra fogo, que
in ci dam ou ve nham a in ci dir so bre o imó vel, sal vo
dis po si ção ex pres sa em con trá rio no con tra to;
....................................................................................

(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) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos
às Co mis sões com pe ten tes.

08150 Quinta-feira  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002412    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 2002

Alte ra o in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral:

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da
ao tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º Fica al te ra do o in ci so I do art. 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre
tra ta dos, acor dos ou atos in ter na ci o na is que 
acar re tem en car gos ou com pro mis sos
gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal, bem como 
so bre sua al te ra ção ou de nún cia pelo che fe
do Po der Exe cu ti vo “.

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

Jus ti fi ca ção

A Pre sen te Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
pre ten de ex pli ci tar a com pe tên cia do Con gres so
Na ci o nal em re la ção ao exa me dos tra ta dos, acor dos
ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos ou
com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Acres cen ta ao in ci so I do art. 49 po de res
ex pres sos ao Con gres so Na ci o nal para que re sol va
so bre al te ra ções e even tu al de nún cia des ses
ins tru men tos in ter na ci o na is.

Com isso, em pri me i ro lu gar pro cu ra-se eli mi nar
as dú vi das sus ci ta das, den tro do pró prio Po der
Le gis la ti vo, so bre a ne ces si da de ou não de se
sub me ter ao Con gres so Na ci o nal as mo di fi ca ções de
tex to, cujo pro ce di men to te nha sido pre vi a men te
pre vis to atra vés de sim ples tro ca de No tas
Di plo má ti cas, como foi o caso, por exem plo, de
acor do so bre trans por te e na ve ga ção ma rí ti ma
Bra sil/Por tu gal, ce le bra do em Bra sí lia, dia 23 de maio 
de 1978 (item 3 do ar ti go XV).

Por ou tro lado, tor na ex pres sa men te obri ga tó ria
a apro va ção pelo Le gis la ti vo, de de nún cia, pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, de tra ta dos, acor dos ou

atos in ter na ci o na is, à se me lhan ça do que já
es ta be le ceu as Cons ti tu i ções da Espa nha (art. 92, §
2º e art. 94, § 1º, c), da Su é cia (art. 4º) e da Ho lan da
(art. 91, § 1º).

É ab so lu ta men te im pres cin dí vel que, nes se
mo men to his tó ri co, em que o ine xo rá vel pro ces so de
glo ba li za ção e de in ter de pen dên cia en tre os pa í ses
da co mu ni da de in ter na ci o nal, a cada dia se afir mam
mais, se con fi ra cla ra men te ao Po der Le gis la ti vo,
po de res su fi ci en tes para fis ca li zar, no âm bi to
in ter na ci o nal, os atos do Po der Exe cu ti vo.

So bre tu do nas áre as de co mér cio ex te ri or e dos
or ga nis mos mul ti la te ra is, tra ta dos e ou tros atos
na ci o na is fir ma dos ou mo di fi ca dos, e mes mo
de nun ci a dos pelo país, re per cu tem enor me men te na
eco no mia, na or dem ju rí di ca e so ci al do país, fato que 
jus ti fi ca so bre ma ne i ra o con tro le re cí pro co dos
Po de res es ta ta is.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002.
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or – Ge ral do

Althoff – Luis Otá vio – Wal deck Ornel las – José
Agri pi no – Ber nar do Ca bral – Pa u lo Sou to –
Jef fer son Pe res – Lind berg Cury – Osmar Dias –
Ser gio Ma cha do – Mo re i ra Men des – Fer nan do
Ri be i ro –  Má ria do Car mo Alves – Tião Vi a na –
João Alber to – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Sa tur ni no Bra ga – Gil van Bor ges – Re nan
Ca lhe i ros – Se bas tião Ro cha – Ma u ro Mi ran da –
Anto nio Car los Va la da res – Ca sil do Mal da ner –
Re gi nal do Du ar te – Ju vên cio Fon se ca – Ney
Su as su na – Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

gres so Na ci o nal:

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos,
acor dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal;

II – au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a
de cla rar guer ra, a ce le brar a paz, a per mi tir que
for ças es tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó rio na ci o nal
ou nele per ma ne çam tem po ra ri a men te, res sal va dos
os ca sos pre vis tos em lei com ple men tar;
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III – au to ri zar o Pre si den te e o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do País, quan do a
au sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV – apro var o es ta do de de fe sa e a in ter ven ção
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sí tio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti-
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi-
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI – mu dar tem po ra ri a men te sua sede;

VII – fi xar idên ti ca re mu ne ra ção para os De pu ta-
dos Fe de ra is e os Se na do res, em cada le gis la tu ra,
para a sub se qüen te, ob ser va do o que dis põem os
arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII – fi xar para cada exer cí cio fi nan ce i ro a re -
mu ne ra ção do Pre si den te e do Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca e dos Mi nis tros de Esta do, ob ser va do o
que dis põem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX – jul gar anu al men te as con tas pres ta das pelo 
Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó ri os so -
bre a exe cu ção dos pla nos do go ver no;

X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

XI – ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
Po de res;

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

XIII – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri -
bu nal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;

XVI – au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra-
ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que zas mi ne ra is;

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca -

ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes
dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e re me ti da à Co mis-
são de Cons ti tu i ção. Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pas sa-se à

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, 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 42, de 2000, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le-
la, que dá nova re da ção ao art. 217 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du-
ção dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis-
tra ção do des por to por mais de um pe río do
con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias, fa vo rá vel,
com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ, que apre -
sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na do res
José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e
Bel lo Par ga.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
trans cor re, hoje, a quin ta e úl ti ma ses são de dis cus-
são da ma té ria em pri me i ro tur no, po den do ser ofe re-
ci das Emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo,
da com po si ção do Se na do.

So bre a mesa, Re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 261, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são da
Pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção nº 42/2000 a fim
de ser fe i ta na ses são.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. –
Álva ro Dias – Ge ral do Altoff.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los
Va la da res) – Em vo ta ção o Re que ri men to.
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As Srªs. Se na do ras e os Srs. Se na do res que o
apro vam que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes para
gas tos com a pu bli ci da de de obras go ver na-
men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 1.362, 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 José Agri pi no Maia,
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis-
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni-
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Dis cus são em con jun to da pro pos ta e da Emen -

da nº1.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem par ti do –

RJ) – Peço a pa la vra para dis cu tir, 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 Ro ber to
Sa tur ni no, do Rio de Ja ne i ro.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem par ti do –
RJ. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, é sa bi do que os gas tos
com pu bli ci da de, as des pe sas com a co mu ni ca ção
en tre Go ver no e so ci e da de são efe ti va men te ne ces-
sá ri as, in dis pen sá ve is mes mo. A in for ma ção sé ria e
ho nes ta, as sim como o re co lhi men to de re a ções da
so ci e da de aos pro je tos do Go ver no, é um tipo de co -
mu ni ca ção in dis pen sá vel ao bom fun ci o na men to do
re gi me de mo crá ti co de qual quer go ver no.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, os gas tos com pu bli-
ci da de cons ti tu em uma por ta atra vés da qual fre qüen-
te men te ocor rem ne go ci a ções, tran sa ções ocul tas do 
Go ver no com ór gãos de im pren sa e me i os de co mu-

ni ca ção em ge ral. Por meio des sas tran sa ções, ao
con tem plar de ter mi na dos ór gãos de im pren sa com
gas tos subs tan ci a is, ex ces si vos, o Go ver no ob tém,
em con tra par ti da, o com pro mis so da de fe sa po lí ti ca.
Há o atre la men to da que le ór gão de co mu ni ca ção a
um ob je ti vo do Go ver no de cons tru ir uma ima gem po -
si ti va da so ci e da de, da opi nião pú bli ca, não obs tan te
os as pec tos ne ga ti vos que, ob vi a men te, são sem pre
es con di dos.

Tra ta-se de ope ra ções de ma ni pu la ção da opi -
nião pú bli ca, que, la men ta vel men te, são con ti nu a dos
e acon te cem com tan to mais fre qüên cia quan to ma i o-
res são os gas tos das en ti da des go ver na men ta is com 
pu bli ci da de.

Assim, re co nhe cen do a ne ces si da de dos gas -
tos com pu bli ci da de, ape sar do pe ri go de dis tor ção,
ma ni pu la ção e de agres são mes mo ao sis te ma de-
mo crá ti co, nada mais ób vio, de bom sen so e de bom
al vi tre do que ins ti tu ir o prin cí pio da li mi ta ção dos gas -
tos com pu bli ci da de.

Cer ta men te, o es ta be le ci men to do li mi te não
de ve rá cons tar da Cons ti tu i ção, de ven do ser ob je to
de re gu la men ta ção. Deve, en tre tan to, in te grar a Car -
ta Cons ti tu ci o nal o prin cí pio da li mi ta ção dos gas tos
de pu bli ci da de do Go ver no, e esse é o ob je to úni co da 
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção cujo pri me i ro sig -
na tá rio fui eu mes mo.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, cre io
que esta ma té ria não che ga a ser po lê mi ca, e es pe ro
en con trar con sen so jun to aos Srs. Se na do res. Hoje
trans cor re o quar to dia de dis cus são e, no quin to dia,
de ve rá ser vo ta do, ou seja, ama nhã, quan do tal vez
haja di fi cul da de de quo rum, fi can do para a pró xi ma
se ma na.

Ape lo aos no bres Co le gas, para que acor ram
com o seu voto para es cre ver mos na Cons ti tu i ção o
prin cí pio dos li mi tes dos gas tos de pu bli ci da de das
en ti da des go ver na men ta is, es sen ci al para o bom
fun ci o na men to do re gi me de mo crá ti co. Assim,
po de mos ten tar co i bir toda es pé cie de abu so que,
even tu al men te, pos sa ser pra ti ca do quan do se tem
aber ta a por ta da pu bli ci da de paga pelo Go ver no.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa -
tur ni no, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo-
bão, 1º Vice-Pre si den te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na para dis cu tir.

A SRA. HELOíSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to este mo men-
to para agra de cer à Casa pela vo ta ção há pou co do
re que ri men to de con do lên ci as a to dos que fa zem par -
te da Pas to ral da Cri an ça de Pal me i ra dos Índi os,
quan to ao fa le ci men to da Irmã He le na há al guns dias. 
Ela deu uma das mais be las li ções de so li da ri e da de
cris tã e ge ne ro si da de hu ma na; uma irmã ho lan de sa,
que de di cou toda a sua vida e ca pa ci da de de tra ba lho
às cri an ças no ser tão de Ala go as.

Sr. Pre si den te, como bem dis se o Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, au tor da pro po si ção, tal vez não pos -
sa mos con cre ti zar ama nhã a vo ta ção des ta pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal por au sên cia de quo rum.
(Ri sos.) Se na dor Edi son Lo bão, V. Exª, nes te mo-
men to, com par ti lha o riso com o nos so che fe, Ra i-
mun do Car re i ro. A úni ca ex pli ca ção para o riso em al -
guns mo men tos deve ser a iro nia do pran to, como di -
zia Pa dre Antô nio Vi e i ra, numa dis pu ta be lís si ma en -
tre as lá gri mas de He rá cli to e o riso de De mó cri to.

No en tan to, es pe ra mos que haja quo rum e pos -
sa mos votá-lo ama nhã, pois tra ta-se de pro je to de ex -
tre ma im por tân cia. É evi den te que não po de mos es -
ta be le cer to dos os me ca nis mos de con tro le para im -
pe dir, in clu si ve, ex plo ra ção de pres tí gio e in ter me di a-
ção de in te res ses pri va dos nos pro ces sos re la ci o na-
dos à pu bli ci da de.

Inven te mos uma de ter mi na da em pre sa de co-
mu ni ca ção, que as ses so ras se a cam pa nha de uma
per so na li da de po lí ti ca à pre fe i tu ra. De po is, su po nha-
mos que essa mes ma per so na li da de po lí ti ca as su-
mis se uma po si ção de mi nis té rio, por exem plo. Nes se
caso, a gran de ma i o ria da pu bli ci da de fe i ta pelo mi -
nis té rio aca ba ria sen do de le ga da a essa em pre sa de
co mu ni ca ção.

Ama nhã va mos ter a opor tu ni da de de de ba ter
mais essa im por tan te pro pos ta.

No meu Esta do, por exem plo, ocor re algo es tar-
re ce dor. Os gas tos do go ver no com pu bli ci da de ofi ci-
al são sur pre en den tes! Há tam bém a pu bli ci da de fe i ta
com re cur sos das res pec ti vas se cre ta ri as ou das cha -
ma das em pre sas de eco no mia mis ta. As des pe sas
com pu bli ci da de do go ver no são ma i o res do que, por
exem plo, as da Se cre ta ria de De fe sa So ci al, que faz a 
se gu ran ça pú bli ca, ou do que as da área de ação so -
ci al e do tra ba lho. Os gas tos com pu bli ci da de, em ano 
ele i to ral, en tão, são algo ver go nho so.

No meu Esta do, o Go ver na dor tem 76 in ser ções
ao dia. V. Exª já ima gi nou, Se na dor Gil ber to Mes tri-
nho, 76 in ser ções ao dia de um mi nu to, fa lan do que
fez isso, aqui lo e aqui lo ou tro.

Em al guns lu ga res, há lei; em ou tros, a lei fica a
ser vi ço do gran de e do po de ro so.

O art. 37 da Cons ti tu i ção foi mu i to bem re lem bra-
do pelo Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Diz o § 1º:

A pu bli ci da de dos atos, pro gra mas, obras, ser vi-
ços e cam pa nhas de ór gãos pú bli cos de ve rá ter ca rá-
ter edu ca ti vo, in for ma ti vo ou de ori en ta ção so ci al,
dela não po den do cons tar no mes, sím bo los ou ima -
gens que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au to ri-
da des ou ser vi do res pú bli cos.

No meu Esta do pode, por que, lá, a pró pria per -
so na li da de fí si ca do Go ver na dor fica o tem po todo na
te le vi são di zen do que fez isso e aqui lo. São 76 in ser-
ções de um mi nu to ao dia. É di fí cil tra tar, re al men te,
de pu bli ci da de, por que a pu bli ci da de, como man da a
Cons ti tu i ção – daí o in te res se do Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no em con tro lar –, não é pro pa gan da pes so al,
não é pro mo ção da per so na li da de. Pu bli ci da de é
trans pa rên cia, jus ta men te para evi tar que as pes so as
ma ni pu lem os re cur sos pú bli cos e a ad mi nis tra ção
pú bli ca como se ca i xi nha de ob je tos pes so a is sua
fos se. É por isso que há pu bli ci da de. Não é para pro -
pa gan da, mas para ga ran tir trans pa rên cia.

Daí a im por tân cia do pro je to. Espe ro que haja
quo rum ama nhã. Do con trá rio, com cer te za, o Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no so li ci ta rá o adi a men to da vo ta-
ção a fim de que pos sa mos apro var um pro je to de ex -
tre ma im por tân cia como este.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, a ma té ria cons ta rá
da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di-
ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 8, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Osmar Dias, que 
al te ra a re da ção do in ci so IV do art. 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir os che fes
de mis sões di plo má ti cas de ca rá ter tran si tó-
rio, in cum bi das das fun ções que es pe ci fi ca,
en tre as au to ri da des cuja es co lha seja apro -
va da pre vi a men te pelo Se na do Fe de ral, por
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voto se cre to, após ar güi ção em ses são se-
cre ta, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.187, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer-
son Pé res.

A Pre si dên cia es cla re ce 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.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da 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. 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. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re que ri men to nº 245, de 2002 –
art. 357 do Re gi men to Inter no)

Se gun da ses são de dis cus são, em
pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que acres-
cen ta o art. 84 ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in cor po ran do
os Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio
Fe de ral de Ron dô nia aos Qu a dros da
União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men -
des.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis-
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe-
re ci das emen das, as si na das por um ter ço, no mí ni-
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 106, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que dis põe so bre os cri mes con tra a
pes soa, con tra o pa tri mô nio, con tra os cos -
tu mes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Antes de sub me ter a ma té ria à de li be ra ção do
Ple ná rio, a Pre si dên cia in for ma que o rito de tra mi ta-
ção obe de ce aos arts. 142 e 143 do Re gi men to Co -
mum, sal vo quan to ao tur no, que será úni co, nos ter -
mos do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são a ma té ria, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 262, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do in ci so III, do art. 279, do Re gi-

men to Inter no, re que i ro o adi a men to da dis cus são do
Pro je to de Lei do Se na do nº 106, de 2002, a fim de
que a mes ma seja fe i ta na ses são de 28 de maio de
2002. – Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o re que ri men to de adi a men to da dis cus-
são.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia na data de -

ter mi na da pelo Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Re tor na mos 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 
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e Srs. Se na do res, re gis tra mos des ta tri bu na a co me-
mo ra ção dos 34 anos do Mo vi men to de Edu ca ção
Pro mo ci o nal do Espí ri to San to – MEPES, even to re a-
li za do no Mu ni cí pio de Anchi e ta, em nos so Esta do,
no dia 26 de abril pró xi mo pas sa do.

Tra ta-se de um acon te ci men to dig no de nota,
por que o MEPES foi o pi o ne i ro na in tro du ção da “Pe -
da go gia de Alter nân cia” no en si no agrí co la bra si le i ro,
atra vés da lou vá vel ini ci a ti va e li de ran ça do Pa dre
Hum ber to Pi e tro gran de, em 1968.

O MEPES é o ges tor, no Espí ri to san to, das
Esco las Fa mí lia Agrí co la, sur gi das na Fran ça em
1935 e hoje pre sen tes em vá ri os pa í ses, apre sen tan-
do ex ce len tes re sul ta dos na edu ca ção de ado les cen-
tes e jo vens no meio ru ral.

As Esco las Fa mí lia Agrí co la do Espí ri to San to
sur gi ram num pe río do de gran de de pres são na agri -
cul tu ra, pro vo ca da pela er ra di ca ção dos ca fe za is, in -
du zi da pela po lí ti ca ca fe e i ra do País. Essa cri se na
agri cul tu ra ca pi xa ba dos anos 60 re du ziu as pos si bi li-
da des de ren da dos agri cul to res fa mi li a res e pro vo-
cou for te êxo do ru ral, de i xan do as fa mí li as re ma nes-
cen tes com pou cas pers pec ti vas de pro gres so eco-
nô mi co e so ci al.

Foi nes se am bi en te de de ses pe ran ça que o pa -
dre Hum ber to Pi e tro gran de en vol veu as co mu ni da-
des de Anchi e ta, Gu a ra pa ri, Alfre do Cha ves, Rio
Novo do Sul e Ico nha, en tre ou tras, e ar ti cu lou com as 
for ças po lí ti cas da épo ca e com o go ver no ita li a no a
cri a ção das pri me i ras Esco las Fa mí lia Agrí co la do
Espí ri to San to.

O MEPES nas ceu, por tan to, da cri se e pela in te-
gra ção de es for ços en tre or ga ni za ções ci vis, co mu ni-
da des e ins ti tu i ções pú bli cas. Re for çou-se, ao lon go
do tem po, essa par ce ria, den tre as qua is des ta ca mos
hoje: igre jas, Go ver no do Esta do (Sedu e Inca per),
pre fe i tu ras mu ni ci pa is, Uni ver si da de Fe de ral do Espí -
ri to San to, Asso ci a ção Ami gos do Espí ri to San to, da
Itá lia, Fun da ção Vi tae, ins ti tu i ções da Bél gi ca, Fun da-
ção Kel log (EUA) e, mais re cen te men te, Mi nis té rio do
De sen vol vi men to Agrá rio/Pro naf.

A “Pe da go gia da Alter nân cia” tem como ele-
men to im por tan te a fre qüên cia à es co la dos jo vens,
em re gi me de in ter na to, por 15 dias, in ter ca la dos com 
ou tros quin ze dias de con vi vên cia no seio da fa mí lia,
par ti ci pan do do pro ces so pro du ti vo agrí co la fa mi li ar e 
in te ra gin do com a co mu ni da de lo cal. Mas o su ces so
edu ca ci o nal das Esco las Fa mí lia Agrí co la não se re -
su me nes sa in ter ca la ção. Ou tros fa to res in ter re la ci o-
na dos o de ter mi nam, en tre os qua is des ta ca mos:

– A ên fa se na for ma ção in te gral do jo vem – es -
pi ri tu al, in te lec tu al, so ci al e pro fis si o nal;

– O con te ú do pro gra má ti co cen tra do nos pro-
ble mas lo ca is da agri cul tu ra fa mi li ar;

– a ges tão da es co la, par ti lha da com os pais, fa -
zen do-a in te ra gir com a co mu ni da de;

– o de sen vol vi men to co mu ni tá rio e sus ten tá vel
como pa ra dig ma da atu a ção pro fis si o nal.

Com essa fi lo so fia, e a par tir da ex pe riên cia pi o-
ne i ra do MEPES, as Esco las Fa mí lia Agrí co la se ex-
pan di ram para 17 Esta dos bra si le i ros, to ta li zan do cer -
ca de 115 es co las, com apro xi ma da men te 15 mil alu -
nos e en vol ven do mais de 5 mil co mu ni da des lo ca is.

No caso do Espí ri to San to, o MEPES con ta atu -
al men te com 14 es co las lo ca li za das nos Mu ni cí pi os
de Anchi e ta, Alfre do Cha ves, Rio Novo do Sul, Ico-
nha, Ja gua ré, São Ma te us, Rio Ba na nal, Pi nhe i ros,
Boa Espe ran ça, Nova Ve né cia, Mon ta nha, San ta Ma -
ria de Je ti bá, Ma ri lân dia e São Ga bri el da Pa lha, en -
vol ven do cer ca de 2 mil alu nos, sen do 1.400 do en si-
no fun da men tal e 600 do en si no mé dio pro fis si o na li-
zan te, ten do con tri bu í do, nes ses 34 anos de exis tên-
cia, para a for ma ção de cer ca de 30 mil jo vens ru ra is,
seja no en si no fun da men tal ou no en si no mé dio pro -
fis si o na li zan te.

So bre o de sem pe nho e a qua li da de do en si no
mi nis tra do pe las Esco las Fa mí lia Agrí co la em todo o
Bra sil, em ava li a ção con tra ta da pela Fun da ção Vi tae,
de São Pa u lo, para sub si di ar sua de ci são de con ti nu i-
da de do apo io fi nan ce i ro a es sas es co las, re gis tre-se
o se guin te con te ú do que jul ga mos re pre sen tar, com
rara pro pri e da de, o pa pel des sas es co las na for ma-
ção dos jo vens ru ra is: “A Esco la Fa mí lia Agrí co la é
mu i to me lhor do que a es co la pú bli ca con ven ci o nal...
va lo ri za os la ços fa mi li a res e a he ran ça cul tu ral, num
pro je to de de sen vol vi men to ru ral ba se a do no res ga te
da ci da da nia e na or ga ni za ção co mu ni tá ria. Con tri bui
para a pro du ção agrí co la eco no mi ca men te viá vel, de
ba i xo im pac to am bi en tal e pro pi cia a vida com mais
qua li da de no meio ru ral”.

Nes se mes mo di a pa são, a re vis ta Glo bo Ru ral,
de ou tu bro de 1999, em ar ti go es pe ci al so bre as
Esco las Fa mí lia Agrí co la no Bra sil, fa lou da “pe da go-
gia do en ra i za men to”, re fe rin do-se a uma edu ca ção
eman ci pa do ra, pro pi ci a da por es sas es co las, e o re -
pór ter Cláu dio Cer ri, au tor da ma té ria acres cen ta:
“mas, o que mais im pres si o na, ver da de i ra men te, é a
ex tra or di ná ria ca pa ci da de de ar ti cu lar idéi as que es -
ses jo vens exi bem”, ao se re fe rir a seus alu nos.

Sras. e Srs. Se na do res, o Me pes, com seus 34
anos, atin ge a ida de ma du ra. Seu pi o ne i ris mo per mi-
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tiu a ex pan são das Esco las Fa mí lia Agrí co la, be ne fi-
ci an do mais de 150 mil fa mí li as ru ra is em todo o Bra sil
ao lon go des se anos. Mas toda essa con tri bu i ção ain -
da não foi su fi ci en te para que o se tor pú bli co, em to -
das as es fe ras, re co nhe ces se, de for ma subs tan ti va,
o seu gran de mé ri to: uma es co la de qua li da de, adap -
ta da à re a li da de ru ral bra si le i ra – par ti cu lar men te ao
modo de pro du ção fa mi li ar – que faz do jo vem um ci -
da dão e o re a li za no cam po.

Já é hora de re co nhe cer mos que, no âm bi to do
en si no, en tre o to tal men te pú bli co e o ab so lu ta men te
pri va do, há or ga ni za ções so ci a is, sem fins lu cra ti vos,
que, por múl ti plas ra zões, pre ci sam ser apo i a das. A
re for ma no se tor pú bli co, an tes de en ve re dar para a
trans for ma ção de ins ti tu i ções pú bli cas em or ga ni za-
ções so ci a is, ne ces si ta fa zer uma le i tu ra em pí ri ca cu i-
da do sa da re a li da de so ci al bra si le i ra, bus can do es ta-
be le cer par ce ri as con sis ten tes e du ra dou ras com as
or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, já ex pe ri men ta das e
con so li da das, como é o caso das Esco las Fa mí lia
Agrí co la, em todo o Bra sil.

Fe liz men te, as es pe ran ças não es tão se pul ta-
das. Ago ra mes mo, al guns de pu ta dos es ta du a is mi -
ne i ros aca bam de to mar uma ini ci a ti va im por tan te,
apre sen tan do pro je to de lei que ins ti tui o Pro gra ma
Esta du al de Apo io Fi nan ce i ro às Esco las Fa mí lia
Agrí co la de Mi nas Ge ra is, pro pon do re pas sar re cur-
sos fi nan ce i ros aos cen tros edu ca ti vos co mu ni tá ri os
que ve nham a pre en cher re qui si tos mí ni mos de efi -
ciên cia con tra par ti da, qua li da de, par ti ci pa ção e con -
tro le so ci al para co brir des pe sas de ad mi nis tra ção e
do cên cia.

Tra ta-se de es ti mu lar uma par ce ria em que o
pú bli co e o pri va do se unem para al can çar re sul ta dos
so ci a is im por tan tes como aque les pro pi ci a dos pe las
Esco las Fa mí lia Agrí co la. Ga nha o se tor pú bli co, por -
que cum pre sua fun ção so ci al, as se gu ran do o en si no
fun da men tal e mé dio pro fis si o na li zan te, a cus tos
mais ba i xos, com pa ra ti va men te ao en si no pú bli co
con ven ci o nal. Ga nham os es tu dan tes – jo vens ru ra is
–, por que a eles é as se gu ra do en si no de qua li da de já
com pro va do e com me tas quan ti ta ti vas e qua li ta ti vas
pré-es ta be le ci das. Ga nha a so ci e da de por que os jo -
vens, com for ma ção ade qua da, con tri bu i rão para o
de sen vol vi men to lo cal, com me lho ria de qua li da de de 
vida das co mu ni da des em que mo ram e que com elas 
vi ve rão.

O Me pes, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de ser
equi pa ra do às es co las pú bli cas pela Cons ti tu i ção
Esta du al, não tem re ce bi do no Espí ri to San to, nos úl -
ti mos seis anos, su por te fi nan ce i ro ade qua do à sua
es ta bi li da de ins ti tu ci o nal. À ar gu men ta ção da ri gi dez

le gal para o re pas se de re cur sos pú bli cos, mes mo
aque les de cor ren tes de con vê ni os cu jas li be ra ções
são sis te ma ti ca men te pos ter ga das, se soma a in jus ti-
fi ca da au sên cia de von ta de po lí ti ca para vi a bi li zar os
me i os mí ni mos ne ces sá ri os à sua ma nu ten ção.

Ao cum pri men tar a Fa mí lia Me pe a na no Espí ri-
to San to pe los 34 anos de ex pe riên cia exi to sa na
Edu ca ção ru ral – con tri bu in do in clu si ve para a me lho-
ria da edu ca ção no Bra sil –, as su mi mos, aqui, de pú -
bli co, nos sa dis po si ção de ar ti cu lar com o Mi nis té rio
da Edu ca ção e com a Ban ca da fe de ral do Espí ri to
San to no Con gres so Na ci o nal para que pos sa mos vi -
a bi li zar me ca nis mos ob je ti van do con tem plar o Me pes
com re cur sos vo lun tá ri os do Orça men to da União.

Nos sa ad mi ra ção e apo io a essa Insti tu i ção vem 
de lon ga data, ini ci a da quan do éra mos Se cre tá rio de
Esta do da Agri cul tu ra no Go ver no Ger son Ca ma ta,
no pe río do de 1983 a 1987.

Pre ci sa mos im ple men tar, no todo, a idéia-for ça
ori gi nal que le vou à cri a ção do Me pes e fez das Esco -
las Fa mí lia Agrí co la um mo de lo ade qua do de edu ca-
ção ru ral.

Para o bem da edu ca ção ru ral do Espí ri to San to
e do Bra sil, o Me pes pre ci sa ago ra do nos so apo io.
Este é mais um de sa fio para to dos os par la men ta res
do Espí ri to San to, que, jun tos, ire mos su pe rar.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do
San tos, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se-
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Tião Vi a na.
Du ran te o dis cur so do Sr. Ri car do San tos, o 
Sr. Tião Vi a na, 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) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ney Su as su na, por per mu ta com o 
Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr.ª Pre si den te, an tes de mais nada, eu gos ta ria de
agra de cer ao Se na dor Ro me ro Jucá a gen ti le za da
per mu ta.

Sr.ª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os tem -
pos anun ci am-se di fí ce is para o co mér cio in ter na ci o-
nal. A pri me i ra dé ca da do novo sé cu lo pa re ce que rer
con fi gu rar-se como uma re ver são dos avan ços subs -
tan ci a is ocor ri dos na úl ti ma dé ca da do ano pas sa do,
a de 90.
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Na dé ca da de 90, o va lor das tro cas in ter na ci o-
na is cres ceu, com fir me za, ano a ano; mu i tas na ções
em de sen vol vi men to, e mes mo al gu mas eu ro péi as,
con ven ce ram-se da im por tân cia do co mér cio como
ala van ca do de sen vol vi men to e abri ram mais e mais
seus mer ca dos; e con clu iu-se a com pli ca da e de mo-
ra da Ro da da Uru guai, que dis ci pli nou o co mér cio em
vá ri as áre as, com pro me teu os pa í ses em re la ção a
re gras bá si cas para o in ter câm bio de mer ca do ri as e
de ser vi ços e subs ti tu iu o GATT pela mais abran gen te
OMC, a Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Ago ra, nos pri me i ros anos da nova dé ca da e do
novo sé cu lo, o co mér cio so fre um sé rio re vés. E isso
por obra e gra ça de uma sé rie de fa to res, mas prin ci-
pal men te da ma i or na ção do mun do, a que pos sui a
ma i or eco no mia, a que mais im por ta e a que mais ex -
por ta, os Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Sur pre en den-
te men te, sob um go ver no re pu bli ca no!

Digo sur pre en den te men te por que sem pre foi lu -
gar-co mum que o Par ti do Re pu bli ca no era mais ori -
en ta do para o li vre co mér cio, me nos pro te ci o nis ta e
me nos de pen den te de la ços po lí ti cos com os sin di ca-
tos de tra ba lha do res da que le país, que sem pre fo ram
uma for ça po lí ti ca im por tan te a cri ar obs tá cu los para
as im por ta ções.

O go ver no do Pre si den te Ge or ge W. Bush veio
jo gar por ter ra o lu gar-co mum. Ra ra men te se viu, na
his tó ria dos Esta dos Uni dos, um go ver no tão ine qui-
vo ca men te com pro me ti do – e de mons tra isso com
pou co tem po no po der –, com a pro te ção de se to res
eco nô mi cos in ter nos ine fi ci en tes e tão per meá ve is às 
pres sões po lí ti cas, nes se sen ti do, de sin di ca tos pa-
tro na is e de tra ba lha do res.

Além do mais, o atu al go ver no dos Esta dos Uni -
dos tem apro fun da do uma ca rac te rís ti ca ne fas ta dos
go ver nos an te ri o res, que é o uni la te ra lis mo do co mér-
cio in ter na ci o nal, o com por ta men to de se sub me ter
às re gras do co mér cio in ter na ci o nal, acor da das nos
fo ros per ti nen tes, ape nas quan do isso lhe con vém.

Há, na que le país, toda uma le gis la ção dis cri ci o-
ná ria que re gu la o co mér cio com o ex te ri or, com cla -
ros ob je ti vos pro te ci o nis tas, le gis la ção que con tra ria
fron tal men te as re gras da OMC.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como se
sabe, a mais nova ví ti ma do pro te ci o nis mo nor-
te-ame ri ca no foi o se tor si de rúr gi co: nos so se tor si de-
rúr gi co, o se tor si de rúr gi co dos pa í ses par ce i ros co -
mer ci a is dos Esta dos Uni dos.

Esta mos pa gan do pela efi ciên cia. Te mos um
se tor si de rúr gi co mo der no, atu an te e que con se gue
pre ços com pe ti ti vos, bem me lho res que os ame ri ca-

nos. E o que acon te ce? Eles ve tam as im por ta ções
ori un das do se tor si de rúr gi co bra si le i ro para os Esta -
dos Uni dos.

A pró xi ma ví ti ma já está agen da da. Será o se tor
agrí co la, pois é imi nen te a apro va ção do Farm Bill,
que au men ta rá o já bi li o ná rio sub sí dio des ti na do pelo
go ver no nor te-ame ri ca no a seus agri cul to res. Mas
vol te mos um pou qui nho ao se tor si de rúr gi co.

As me di das nor te-ame ri ca nas con tra a im por ta-
ção de pro du tos si de rúr gi cos, anun ci a das há pou cos
dias, são o fato mais novo den tro de uma sé rie de po -
lí ti cas vol ta das para a pro te ção do se tor des de os
anos 80. Na dé ca da de 80, ha via os acor dos de res tri-
ção vo lun tá ria.

Ao lon go da dé ca da de 90 e en tran do no novo
sé cu lo, fo ram os di re i tos an ti dum ping e as me di das
com pen sa tó ri as, ini ci a ti vas res pal da das pela le gis la-
ção dis cri ci o ná ria dos nor te-ame ri ca nos, de que há
pou co eu fa la va.

Des ta vez, as me di das atin gem 16 ca te go ri as
de pro du tos si de rúr gi cos pelo pra zo de três anos.
Nada ga ran te, é cla ro, que, pas sa dos es ses três
anos, no vas me di das não se jam anun ci a das. Os pro -
du tos aca ba dos são ta xa dos em 8% a 30%.

Os pro du tos semi-aca ba dos, em es pe ci al as
pla cas, que per fa zem cer ca de 75% das ex por ta ções
bra si le i ras de si de rúr gi cos para os Esta dos Uni dos,
re ce bem quo tas ta ri fá ri as.

A quo ta isen ta de ta ri fa é de 4,9 mi lhões de to -
ne la das mé tri cas. A par tir daí, in ci de ta ri fa al tís si ma
de 30% em 2002, 24% em 2003 e 18% em 2004. Fo -
ram pré-alo ca das quo tas para Bra sil, Rús sia, Aus trá-
lia, União Eu ro péia, Ucrâ nia e ou tros pa í ses.

Os pa í ses só ci os do Naf ta, que são o Mé xi co e o
Ca na dá, não fo ram afe ta dos. A quo ta de semi-aca ba-
dos para o Bra sil fi cou em 2,5 mi lhões de to ne la das
mé tri cas. Em al guns seg men tos, como pro du tos
não-pla nos, as ex por ta ções bra si le i ras não se rão afe -
ta das, por con ta do ba i xo vo lu me que ven de mos.

Sem en trar, Srs. Se na do res, em to dos os por -
me no res das me di das pro te ci o nis tas nor te-ame ri ca-
nas, abor dan do ape nas os efe i tos no ci vos para o Bra -
sil, di ria, gros so modo, que tais efe i tos não são tão ca -
tas tró fi cos como a prin cí pio pa re ce ram.

Em es ti ma ti va do pró prio Insti tu to Bra si le i ro de
Si de rur gia, as per das efe ti vas em ter mos de va lor ex -
por ta do pelo Bra sil, to man do como base as ex por ta-
ções de anos an te ri o res, si tu am-se em US$92 mi-
lhões. Tal va lor, em com pa ra ção com as ex por ta ções
to ta is para os Esta dos Uni dos, que fo ram de US$730
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mi lhões em pro du tos si de rúr gi cos, fica em ape nas
12%.

Se gun do o mes mo Insti tu to, mais gra ve é que
as me di das pro te ci o nis tas cri am obs tá cu los para o
seg men to de semi-aca ba dos, cu jas ex por ta ções para 
os Esta dos Uni dos vi nham em fran ca ex pan são de-
po is da aqui si ção de usi nas na que le país por em pre-
sas bra si le i ras. As per das po ten ci a is, de acor do com
o Insti tu to, po dem che gar – pas mem os se nho res – a
um bi lhão de dó la res no pe río do de três anos.

Inde pen den te men te, po rém, dos va lo res en vol-
vi dos nas per das de ex por ta ção bra si le i ra, o que res -
sal ta é o apro fun da men to do pro te ci o nis mo nor-
te-ame ri ca no, além do de sas som bro do go ver no da -
que le país em pre ju di car o co mér cio in ter na ci o nal e
em se afas tar dos com pro mis sos in ter na ci o na is que
fo ram acor da dos sob a égi de da OMC. Isso, sim, é
gra ve, pe ri go so, me re cen do uma res pos ta di plo má ti-
ca à al tu ra, não so men te por nós, como tam bém pe -
los de ma is pa í ses afe ta dos.

Há pou co tem po, o nos so Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, Cel so La fer, es te ve no ple ná rio do Se na do
Fe de ral para tra tar des ta ques tão. Com o bri lhan tis mo
e a ob je ti vi da de que lhe são ha bi tu a is, o Mi nis tro dis -
cor reu so bre a evo lu ção da in dús tria si de rúr gi ca no
Bra sil, so bre as ca rac te rís ti cas es tru tu ra is da in dús-
tria nos Esta dos Uni dos e so bre como está con fi gu ra-
do hoje o mer ca do dos pro du tos si de rúr gi cos no mun -
do, abor dan do tam bém a si tu a ção Nos prin ci pa is pa í-
ses pro du to res de aço.

Se al guém ti ver in te res se em apre en der, na le i-
tu ra de pou cas pá gi nas, to dos os da dos mais re le van-
tes em re la ção à in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra, nor -
te-ame ri ca na e mun di al, su gi ro que leia o dis cur so
que o Mi nis tro pro fe riu da tri bu na des te ple ná rio.

De po is da ex po si ção do Mi nis tro, in clu si ve dan -
do sa tis fa ção ao Se na do so bre as con tra me di das até
ago ra ado ta das pelo Go ver no bra si le i ro, se ria oci o so,
nes te mo men to, eu abor dar no va men te os me an dros
da ques tão. Não o fa rei.

Re pi to so men te al gu mas in for ma ções que o Mi -
nis tro pres tou, como a de que, hoje, de po is das pri va-
ti za ções e de in ten sos in ves ti men tos, a in dús tria si de-
rúr gi ca bra si le i ra é uma das mais com pe ti ti vas do
mun do, apre sen tan do um dos me no res cus tos de
pro du ção, e tam bém a de que não exis te res pal do ju -
rí di co, nas nor mas da OMC, para as me di das to ma-
das pe los Esta dos Uni dos. Tam bém fa lou aqui o Mi -
nis tro que o Bra sil não he si ta rá em re cor rer à OMC
con tra as me di das nor te-ame ri ca nas, uma vez es go-
ta dos os pra zos di plo má ti cos e pra zos le ga is para que 
os Esta dos Uni dos res pon dam fa vo ra vel men te às
ges tões di plo má ti cas bra si le i ras, no sen ti do da re vi-
são de tais me di das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
con fi an ça na com pe tên cia e no dis cer ni men to do Mi -
nis tro das Re la ções Exte ri o res para de fen der os nos -
sos in te res ses co mer ci a is. Si ga mos os pra zos de pra -
xe para con sul tas e de man das di plo má ti cas e não re -
cu e mos de uma pos sí vel ques tão li ti gi o sa com os
Esta dos Uni dos, no âm bi to da OMC, como já fi ze mos
ou tras ve zes. Ou tras ve zes, pre fe ri mos não dis cu tir,
não ba ta lhar. Isso foi ruim. Te mos de dis cu tir, de ba ter
as ques tões pal mo a pal mo. Esse é o úni co ca mi nho
para um país que pre ci sa ex por tar e que pre ci sa de -
fen der os seus in te res ses.

Os Esta dos Uni dos usam de dois pe sos e de
duas me di das quan do tra tam do co mér cio in ter na ci o-
nal. Na su per fí cie, usam uma re tó ri ca bo ni ta e em po-
la da em que que rem se eri gir os gran des de fen so res
do li vre co mér cio no mun do. Não se sen tem cons tran-
gi dos, nem um pou co, em cri ti car na ções, pu bli can do
ex ten sos re la tó ri os que dão con ta de ale ga dos abu -
sos pro te ci o nis tas por par te dos ou tros. No ín ti mo,
quan do a con cor rên cia os pega de cal ças cur tas, são
áge is em es ta be le cer bar re i ras pro te ci o nis tas de toda 
or dem, para pre ser var os se to res ine fi ci en tes da sua
eco no mia, que não se mo der ni za ram. É o ve lho “faça
o que eu digo, mas não faça o que eu faço.” 

Tal in con sis tên cia, po rém, se tor na par ti cu lar-
men te gra ve, vin da da ma i or po tên cia eco nô mi ca e
po lí ti ca do pla ne ta. É gra ve, por que, dado o peso dos
Esta dos Uni dos, essa po lí ti ca pro te ci o nis ta po de rá vir 
a de sen ca de ar, como já está ocor ren do, uma es ca la-
da pro te ci o nis ta em todo o co mér cio mun di al. Esta-
mos ten do pro ble mas com os su cos, com os têx te is,
na área si de rúr gi ca e ago ra te mos pro ble mas na área
agrí co la.

Sr. Pre si den te, sei que so mos um País que não
tem peso para en fren tar os Esta dos Uni dos de pe i to
aber to, mas é pre ci so que nos or ga ni ze mos, prin ci-
pal men te em re la ção ao Mer co sul, di zen do que isso
traz di fi cul da des para a im plan ta ção da Alca, que eles 
tan to que rem. Se eles não cum prem to das as re gras
da OMC, que eles que rem que cum pra mos, ima gi-
nem como será quan do este con ti nen te in te i ro ti ver
aber to as suas por tas. Quem quer abrir as por tas não
pode fe char ja ne las.

Te mos um aço ba ra to, sim, por que pa ga mos o
pre ço das re vi sões, das in cor po ra ções, das fu sões,
da mo der ni za ção. So mos um país tro pi cal que nos
per mi te pro du zir al guns pro du tos de ba i xo va lor. Não
es ta mos fa zen do pro te ci o nis mo; de ve ría mos até pra -
ti cá-lo em al gu mas áre as.

O Bra sil não terá su ces so como po tên cia emer -
gen te se não ex por tar. Te mos que ex por tar, e mu i to.
De ve ría mos trans for mar o Por ta-Avião Mi nas Ge ra is
num shop ping, para ven der pro du tos na ci o na is pelo
mun do afo ra. De ve mos ser como os na ve gan tes fe ní-
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ci os dos tem pos an ti gos, ven den do mu i to, pois este
País tem mu i ta ma té ria-pri ma, ca pa ci da de, e mu i ta
mão-de-obra e pode ser – ci tan do um exem plo do
mun do mo der no – a nova Chi na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou -
cos dias, es ti ve nos Esta dos Uni dos. Encon trei mu i tos
pro du tos que pa re ci am ser au tên ti cos de ou tros pa í ses
– como cru zes que pa re ci am me xi ca nas ou gre gas e
pro du tos se me lhan tes aos in di a nos – mas eram to-
dos chi ne ses. O que o ja po nês fez em tec no lo gia, os
chi ne ses es tão fa zen do no ar te sa na to, mas tam bém
es tão avan çan do em tec no lo gia.

O Bra sil não pode per der tem po. Não po de mos
nos cur var à pre po tên cia, mes mo que seja da ma i or
po tên cia do mun do. De ve mos nos as so ci ar a ou tros
pa í ses pe que nos, pois uni dos se re mos tão gran des
quan to os gran des. Assim po de re mos re ver ter esse
qua dro.

Sr. Pre si den te, vim à tri bu na fa zer essa aler ta,
por que me re vol ta ver dois pe sos e duas me di das se -
rem usa dos con tra nós.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
na, 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. Lind berg Cury.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do meu Par ti-
do, o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce-
do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to, do PMDB, por 
20 mi nu tos, como Lí der.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, hoje foi re a li za da uma ses são ex -
tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal ver san do so bre o
Dia de Com ba te à Pros ti tu i ção Infan til que será sá ba-
do, dia 18. Não pos so de i xar de pro nun ci ar-me so bre
o as sun to, pois já pre si di uma CPI so bre o tra ba lho
es cra vo in fan to-ju ve nil.

O tra ba lho in fan til é um pro ble ma so ci al crô ni co.
Não ape nas um pro ble ma bra si le i ro, mas um dra ma
que afli ge toda a hu ma ni da de, pos su in do ín ti ma vin -
cu la ção com as con di ções eco nô mi cas.

Onde quer que exis ta uma cri an ça tra ba lhan do,
em mais de 90% dos ca sos, há a ne ces si da de dos
pais a exi gir os bra ços de seus fi lhos para sua pró pria
so bre vi vên cia.

Na ma i o ria das ve zes tra ba lhan do ape nas para
con se guir co mi da, a cri an ça não com pro me te ape nas
sua sa ú de, mas a pró pria es pe ran ça de vida, uma vez 
que a edu ca ção pas sa a ser um luxo ina ces sí vel.

Atu a lís si mo re la tó rio ela bo ra do pela Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho e di vul ga do em 6 de maio
pas sa do afir ma que cer ca de 246 mi lhões de cri an ças e

ado les cen tes en tre 5 e 17 anos – uma em cada seis –
são sub me ti dos a tra ba lho in fan til no pla ne ta. Mos tra
tam bém a re fe ri da in for ma ção que esse pro ble ma con ti-
nua per sis tin do, em su pe ri o ri da de nu mé ri ca e em for ma
de su ma na de tra ba lho, na Ásia, em re gião do Pa cí fi co,
na Áfri ca, na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be.

Dos 246 mi lhões de cri an ças e ado les cen tes no
tra ba lho, 72,7% – ou seja, 179 mi lhões – cor rem ris co
de vida no tra ba lho, so bre tu do em obras, e 8.400 mi -
lhões de sen vol vem as pi o res e in to le rá ve is for mas de
tra ba lho, que in clu em es cra vi dão, pros ti tu i ção e re-
cru ta men to for ça do para fren tes de guer ra.

Na Ásia e na re gião do Pa cí fi co, 16% da po pu la-
ção in fan til, en tre 5 e 14 anos, es tão tra ba lhan do.
Esse per cen tu al re pre sen ta o fan tás ti co nú me ro de
127.300 mi lhões cri an ças. Na Áfri ca, a si tu a ção é ain -
da mais per ver sa: 41% das cri an ças são uti li za das
como for ça do tra ba lho. Sem um nú me ro de fi ni do, a
OIT acre di ta que, pelo me nos, 120 mil te nham sido
for ça das a pe gar em ar mas como sol da dos, car re ga-
do res mi li ta res e es cra vos se xu a is.

O re la tó rio cita a Tan zâ nia, onde cri an ças com
até 8 anos de ida de são obri ga das a fa ze rem es ca va-
ções a 30 me tros aba i xo do solo, du ran te 8 ho ras por
dia, sem ilu mi na ção e sem ven ti la ção ade qua das.

Na Tur quia, 80% das cri an ças que vi vem nas zo -
nas ru ra is – algo em tor no de 1 mi lhão – con ti nu am
tra ba lhan do sem re mu ne ra ção al gu ma.

Na Amé ri ca La ti na e re gião do Ca ri be, o re la tó-
rio in di ca que 17,4 mi lhões de cri an ças são ex plo ra-
das nas mais di ver sas for mas de tra ba lho, gran de
par te em tra ba lhos de su ma nos e não ra ra men te in du-
zi dos à pros ti tu i ção.

Em nos so País, a OIT afir ma que caiu o nú me ro
de cri an ças no tra ba lho. Um dado po si ti vo, sem dú vi-
da, mas que, de acor do com o re la tó rio, ain da não é
mo ti vo para fes te jar mos. Nos sas cri an ças re pre sen-
tam 10% dos ca sos mun di a is de pi o res for mas de ob -
ter ren da, in clu si ve a pros ti tu i ção.

O re la tó rio in di ca que, de 1992 a 1999, hou ve
uma que da de 23% no nú me ro de nos sas cri an ças
que tra ba lham.

Em sín te se, ain da te mos 6,6 mi lhões de cri an-
ças e ado les cen tes tra ba lhan do, sen do que 85% de -
las têm en tre 5 e 14 anos. O agra van te, que nos co lo-
ca com 10% dos ca sos mun di a is de pi o res for mas de
tra ba lho, são nos sas cri an ças usa das na ex plo ra ção
se xu al, no trá fi co de dro gas, no tra ba lho do més ti co,
no nar co plan tio e em tra ba lhos for ça dos.

Para a OIT, no Bra sil con ti nua a os ten tar o ter ce i ro
lu gar no ran king dos pa í ses la ti no-ame ri ca nos na ex -
plo ra ção do tra ba lho in fan to-ju ve nil. Antes de nós es tão
o Ha i ti e a Gu a te ma la. Pi o ra esse qua dro, quan do 16%
de nos sas cri an ças tra ba lha do ras, nos ter mos da Orga -
ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, atu am em con di ções
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de plo rá ve is de mi sé ria, sem se gu ran ça, com pro me ten-
do sua sa ú de e afas ta das da es co la.

Essas in for ma ções, Sr. Pre si den te, mes mo com
as es ta tís ti cas mos tran do uma di mi nu i ção de 23%
dos ca sos, ain da pro vo cam pro fun do de sa len to.

O que es pe rar de uma cri an ça que ar re ben ta
seus pul mões em car vo a ri as; que ina la cola tó xi ca em 
fá bri cas de sa pa tos; que cor ta to ne la das de cana du -
ran te 12 ho ras por dia; que está na agri cul tu ra e na
pe cuá ria, no plan tio e na co lhe i ta; que não é al fa be ti-
za da; tra ba lha de gra ça ou por um pra to de co mi da?

Se de um lado te mos uma le gis la ção con si de ra-
da a mais avan ça da do mun do em ter mos de pro te-
ção aos di re i tos da cri an ça e do ado les cen te, de ou tro
lado pa re ce não ter mos von ta de e de ter mi na ção su fi-
ci en tes para fazê-la vi go rar em ple ni tu de.

O art. 227 da Cons ti tu i ção Fe de ral me re ce des -
ta que es pe ci al nes te mo men to. Lá está es cri to:

É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do Esta do
as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com ab so lu ta
pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali men ta ção, ao 
la zer, à pro fis si o na li za ção, à cul tu ra, à dig ni da de, ao
res pe i to, à li ber da de e à con vi vên cia fa mi li ar e co mu-
ni tá ria, além de co lo cá-la a sal vo de toda for ma de ne -
gli gên cia, dis cri mi na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el-
da de e opres são.

Pena, digo eu, que a be le za das pa la vras, nas
nor mas es cri tas, con ti nu em ape nas pa la vras es cri tas
em vez de se ma te ri a li za rem em luz no fim des se tú -
nel de de ses pe ran ça.

Afi nal, em solo bra si le i ro, as es ta tís ti cas afir-
mam que mais de um mi lhão de nos sas cri an ças tra -
ba lham na agri cul tu ra, 60% tra ba lhan do mais de 40
ho ras se ma na is; 15% de las, com ida des de 10 a 14
anos, não sa bem ler nem es cre ver; 58% não re ce bem
re mu ne ra ção di re ta, cujo pa ga men to fica em bu ti do
nos sa lá ri os dos pais; 70% re ce bem me nos de meio
sa lá rio mí ni mo.

Das 6,6 mi lhões do re la tó rio da OIT, mais da me -
ta de, com ida de en tre 7 e 14 anos, a ida de do en si no
obri ga tó rio, não fre qüen ta sa las de aula.

Sa be mos, Sr. Pre si den te, que o mapa da ex plo-
ra ção in fan to-ju ve nil no Bra sil com pre en de 26 Esta-
dos e o Dis tri to Fe de ral, onde as ta re fas são as mais
dis tin tas, en tre as qua is des ta co: a cata de la ran ja e
to ma te; cor te de cana; co lhe i ta de al go dão, café e
erva-mate; o tra ba lho nas plan ta ções de fumo, na pe -
cuá ria, nos se rin ga is, nos si sa is, na pes ca, nas car vo-
a ri as, na que bra de pe dras, em fá bri cas de ges so e
cal ça dos; na ex tra ção de sal, na cata de lixo, na ven da
am bu lan te e, tam bém, na mais gra ve, de pri men te, in -
dig na, in jus ta, co var de, vil e re vol tan te das ex plo ra-
ções: a se xu al.

A meu ver, di an te das mu i tas pre o cu pa ções e do 
mu i to que os Go ver nos Fe de ral, Esta du a is e Mu ni ci-

pa is vêm fa zen do para dar um bas ta nes se can cro so -
ci al – que com pre en de to das e qua is quer for mas de
ex plo ra ção de nos sas cri an ças , o im por tan te é ata car
de fren te os adul tos pro mo to res des sa des gra ça. Está 
cla ro que, por trás des sa si tu a ção, exis te uma en gre-
na gem per ver sa, lu bri fi ca da e am pa ra da nos po rões
do des man do, in clu si ve ofi ci a is.

A ale gria que hoje sen ti mos pela re du ção de
23%, cons ta ta dos no re la tó rio da OIT – o que re pre-
sen tou a sal va ção de mais de 2 mi lhões de cri an ças
–, di lui-se di an te da tris te za que sen ti mos pela exis -
tên cia dos mais de 6 mi lhões que ain da tra ba lham e
são ex plo ra dos.

No mun do in te i ro, um mo vi men to se alas tra,
com ini ci a ti vas con cre tas, vi san do a tor nar mais ri go-
ro sos os có di gos de éti ca e de con du ta con tra o tra ba-
lho in fan til. Na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos, gran des
lo jas já exi gem um selo que ga ran te a au sên cia de cri -
an ças na pro du ção de ar ti gos im por ta dos. Aqui no
Bra sil, gran des em pre sas já pos su em cre ches e es -
co las que aten dem os fi lhos dos fun ci o ná ri os. A Fun -
da ção Abrinq pe los Di re i tos da Cri an ça, com apo io do 
Uni cef e da OIT, cri ou o pro gra ma Empre sa Ami ga da
Cri an ça, que é uma cam pa nha de cons ci en ti za ção
para a não uti li za ção da mão-de-obra in fan til.

Sr. Pre si den te, meus no bres Co le gas, pre ci sa-
mos tri lhar os ca mi nhos que de sá guem numa po lí ti ca
con cre ta de aten di men to às ne ces si da des bá si cas
das cri an ças. A edu ca ção de ver ser a base des sa po -
lí ti ca, pois, sem edu ca ção, não há de mo cra cia con so-
li da da nem jus ti ça so ci al.

Se a po bre za é a prin ci pal ca u sa a le var nos sas
cri an ças ao tra ba lho, este per sis te, tam bém, pela to -
le rân cia e pela in di fe ren ça ao pro ble ma. O fu tu ro a
Deus per ten ce, e às cri an ças tam bém. Ações iso la-
das, mes mo as de cu nho per ma nen te, cri a das pelo
Po der Pú bli co e abra ça das por aque les que en xer-
gam o fu tu ro, não da rão o re sul ta do que al me ja mos
caso não se jam am pli a das e sis te ma ti ca men te apli -
ca das.

Va mos fa zer isso. Va mos fa zer va ler es ses re -
sul ta dos de ago ra, va mos ace le rar o per cen tu al de re -
du ção e atin gir mos, em tem po re cor de, os 100%. Va -
mos dis pen sar, com as ca be ças bem er gui das, o tí tu-
lo de ex plo ra do res da in fân cia, algo que re al men te
en ver go nha o nos so País.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Dan do

con ti nu i da de aos pro nun ci a men tos, pas so a pa la vra
ao pró xi mo ins cri to, o no bre Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do a cri se do
sis te ma ca pi ta lis ta se glo ba li za e se apro fun da, é na -
tu ral – isso já ocor reu vá ri as ou tras ve zes – que os
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que são en car re ga dos de co man dar o pro ces so, os
tec no cra tas – o Pre si den te do ban cos cen tra is, o Pre -
si den te da Re pú bli ca, os mi nis tros de Esta do , en-
tram, como não po de ria de i xar de ser, em per ple xi da-
de cres cen te. Isso acon te ceu em vá ri as cri ses do ca -
pi ta lis mo, prin ci pal men te a par tir da que la de 1873.
Enfim, em 1929, a si tu a ção pi o rou. E a cri se atu al é
mais pro fun da e mais ge ral do que a de 1929.

Na que la oca sião, a Pro fes so ra Joan Ro bin son,
no tá vel pes qui sa do ra e ci en tis ta in gle sa, con ta va
como, ao par ti ci par de en con tros com os ma i o res
eco no mis tas do mun do, ou via as mais va ri a das,
opos tas e con fu sas ques tões por par te des ses eco -
no mis tas, so ció lo gos, pen sa do res, di an te do caos se -
me a do pela cri se.

É mu i to na tu ral que não ape nas a per ple xi da de
e a con fu são se es ta be le çam; é na tu ral que, por
exem plo, os par ti dos so ci a lis tas e de es quer da tam -
bém en trem em per ple xi da de, em con fu são, e, quan -
do ten tam as su mir a ad mi nis tra ção do ca pi ta lis mo,
ocor rem fe nô me nos como os que pre sen ci a mos com
Tony Bla ir, na Ingla ter ra tra ba lhis ta, e na Fran ça mais
re cen te men te. Qu an do no po der, tam bém os par ti dos
de es quer da pa re cem não ter pro pos tas para sair da
cri se e aca bam en tran do num ne o li be ra lis mo in sa tis-
fa tó rio, con fu so e, as sim, aca bam des fe chan do me di-
das com ple ta men te anti-so ci a is, con trá ri as aos in te-
res ses dos tra ba lha do res, con trá ri as aos in te res ses
das clas ses ma jo ri tá ri as nu me ri ca men te. Des se
modo, eles re ce bem o re pú dio das ur nas. Mu i tas ve -
zes, o sus to an te ce de a per di ção to tal. Na Fran ça,
per ce be mos que, quan do a Di re i ta, por meio de Le
Pen, tem uma vo ta ção as sus ta do ra e re tum ban te, os
Par ti dos de Esquer da se unem para ten tar sal var al -
gu ma co i sa.

Tam bém é na tu ral que, tal como acon te ce nos
Esta dos Uni dos, os go ver nos que se vêem per di dos e 
re pu di a dos nas pes qui sas ele i to ra is co me cem a uti li-
zar ins tru men tos, os mais con de ná ve is pos sí ve is. Por
exem plo, quan do o Pre si den te do Ban co Cen tral afir -
ma, de po is de ter dito vá ri as ve zes, que ele e o Mi nis-
tro Pe dro Ma lan ha vi am cri a do uma pro te ção, que o
Bra sil não ia se con ta gi ar com a cri se da Argen ti na ou
com qual quer ou tra; eles que ga ran ti ram que o Bra sil
era uma ilha de tran qüi li da de e que os pro ble mas que
des man cha ram a Argen ti na, que de com pu se ram a
Argen ti na, que de ses tru tu ra ram a Argen ti na não iri -
am, de for ma al gu ma, per tur bar a es ta bi li da de bra si-
le i ra.

Ora, como pode S. Exª, o Pre si den te do Ban co
Cen tral, e o Mi nis tro da Fa zen da ga ran ti rem que isso
não iria acon te cer?

Na tu ral men te, na que la oca sião, pa re cia que o
seu Par ti do – o PSDB – iria con se guir uma vi tó ria
tran qüi la nas ele i ções.

Mas eis que, de re pen te, a co i sa muda, e a su bi-
da de can di da tos de Opo si ção – Lula, Ciro Go mes –
fa zem tre mer o po der po lí ti co cons ti tu í do nes te Bra sil.

Então, per ce be mos que pas sam a re cor rer a
uma es pé cie de ter ro ris mo fi nan ce i ro. Ter ro ris mo fi -
nan ce i ro! Já tive opor tu ni da de de di zer aqui e em ou -
tros lu ga res que os ma i o res po lí ti cos bra si le i ros, po lí-
ti cos com “p” mi nús cu lo, são os tec no cra tas, os eco -
no mis tas no po der. Qual foi o po lí ti co bra si le i ro que
ele geu 23 Go ver na do res de Esta do em uma ele i ção?
O pla no de les: o Pla no Cru za do, que ele geu 23. E ele
foi oxi ge na do, man ti do a du ras pe nas até as ele i ções
e deu a vi tó ria a 23 Go ver na do res.

Qu an do em 1994 o Pla no Real pas sa a ser ar ti-
cu la do pe los cri a do res do Pla no Cru za do, o FMI dis se
que aque le pla no era ele i to ral e que o Pla no Real não
po de ria du rar mais do que três me ses. Isso foi o que
dis se o FMI.

É que o FMI não sa bia que o povo bra si le i ro po -
dia ser mais anes te si a do do que o povo ar gen ti no e
ser vir de co ba ia para essa ex pe riên cia fan tás ti ca e
ge no ci da que é o ne o li be ra lis mo apli ca do na pe ri fe ria
mas ja ma is no Cen tro, por que lá eles con ti nu am com
pro te ci o nis mo. Lá eles con ti nu am ta xan do e so bre ta-
xan do as nos sas ex por ta ções; lá eles con ti nu am do -
an do US$190 bi lhões para a agri cul tu ra e a pe cuá ria
nor te-ame ri ca nas, dan do lu cros es tron do sos para
aque les se to res que es ta vam em cri se, em co lap so,
com di fi cul da des.

Não é de se es tra nhar, tam bém, que ago ra, em
ple no ne o li be ra lis mo, ve nham aqui – ao Sul, ao Pa ra-
ná, a San ta Ca ta ri na – ofe re cer di nhe i ro aos fa zen de i-
ros para que não plan tem soja. Ora, isso foi o que o
Pre si den te Ro o se velt fez em 1933: pa gar para não
plan tar. Ago ra, em vez de fa ze rem isso nos Esta dos
Uni dos, – e fa zem isso lá com US$190 bi lhões de sub -
sí di os – eles, os nor te-ame ri ca nos, glo ba li zam a cri se
e vêm pa gar, ofe re cer aos fa zen de i ros do Pa ra ná e de 
San ta Ca ta ri na di nhe i ro, dó la res, para que não plan -
tem soja, a fim, ob vi a men te, de so brar es pa ço no
mer ca do mun di al e eles po de rem ven der mais caro a
sua pro du ção.

O que es ta mos pre sen ci an do é tam bém um ou -
tro con tá gio. Esse con tá gio da Argen ti na qual quer cri -
an ça en ten de que era ine vi tá vel. Se aque le País é o
se gun do ma i or com pra dor das ex por ta ções bra si le i-
ras, é ób vio que uma eco no mia der ru ba da como a da
Argen ti na so men te po de ria ca u sar gran des di fi cul da-
des à eco no mia bra si le i ra. Isso é in dis cu tí vel.

Mas eles, do Ban co Cen tral e do Mi nis té rio da
Fa zen da, dis se ram que não ha ve ria con tá gio. De re -
pen te, o Pre si den te do Ban co Cen tral de cla ra que é
pe ri go so, sim! Que es ta mos cor ren do um sé rio ris co.
E o sé rio ris co é de vi do a um mo ti vo po lí ti co, por que
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eles só pen sam em po lí ti ca, só fa zem po lí ti ca e má
po lí ti ca. Sem pre fi ze ram isso.

Então, do pon to de vis ta eco nô mi co o FMI ti nha
ra zão: o Pla no Real é in sus ten tá vel. Como é que, apa -
ren te men te, ele con se guiu du rar mais de qua tro
anos? Mu i to sim ples. Os pre ços su bi ram até o zê ni te
e os sa lá ri os fo ram con ge la dos no na dir; pre ços lá no
alto, pre ços de Pri me i ro Mun do, pre ços de Ja pão, em
que o cus to de vida é o mais ele va do no mun do, e sa -
lá ri os de Ter ce i ro Mun do, sa lá ri os de R$200,00 por
mês. Eles que ha vi am pro me ti do quan do ter mi nas se
o pri me i ro “im pé rio” do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so que os sa lá ri os es ta ri am em
US$250.00. O Fer nan do Col lor ti nha pro me ti do que o
sa lá rio mí ni mo es ta ria em US$300.00 an tes do tér mi-
no de seu Go ver no.

Então, com os US$80.00 atu a is, ve mos que
acon te ceu o ób vio. Arro cha ram os sa lá ri os, ar ro cha-
ram os ven ci men tos; a in fla ção zi nha foi se acu mu lan-
do e, hoje, por exem plo, dão um ca lo te men sal de
80% no meu or de na do. E 80% é o re a jus te nes ses úl -
ti mos qua tro anos que eu de via ter ga nho como pro -
fes sor apo sen ta do e não re ce bi, como fun ci o ná rio pú -
bli co e não re ce bi.

Não sei como é pos sí vel dis cu tir uma co i sa des -
sas. Nun ca hou ve, na his tó ria eco nô mi ca do Bra sil,
um ar ro cho tão gran de quan to este, im pos to pelo Pla -
no Real, pelo Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so. Por
oca sião dos 84% de in fla ção, ao tér mi no do Go ver no
Sar ney, ha via re a jus te até quin ze nal. O re a jus te men -
sal era ge ne ra li za do e al gu mas ca te go ri as con se gui-
am até re a jus te quin ze nal de sa lá rio. E es ta mos há
qua se oito anos sem ver 1% de re a jus te. Por tan to,
são ca lo te i ros. Digo isso por que sou um dos ca lo te a-
dos. São ca lo te i ros, mas não têm co ra gem de dar ca -
lo te lá fora, nos ban que i ros, nos ri cos, nas em pre i te i-
ras. Têm co ra gem, sim, de dar ca lo te nos de sem pre-
ga dos, nos que es tão re ce ben do este vis e avil ta dos
sa lá ri os e ven ci men tos, pa gos por es ses en xu ga do-
res. “Va mos en xu gar o Esta do!” – di zem. É o Pla no
Real! E, ao en xu gar o Esta do, ob vi a men te, o po der é
ca pi tal. Ca pi tal é po der so bre co i sas e pes so as. Logo,
ao aca ba rem com o en xu gar o po der, en xu gam o ca -
pi tal. E en xu ga ram tan to o ca pi tal que até os ban cos
ti ve ram de ser so cor ri dos pelo tal do Pro er, que pas -
sou aos ban cos mais de vin te bi lhões. E as sim, de so -
la van co em so la van co, de tran co em tran co, o real foi
du ran do e per du ran do, e a so ci e da de bra si le i ra não
fez como a ar gen ti na: não foi para a rua, não ba teu
pa ne la, não fez gre ve. A di fe ren ça en tre o Bra sil e a
Argen ti na é a nos sa pa ciên cia, que pa re ce ser in ter-
mi ná vel.

Não ve nham, ago ra, jo gar a cul pa na Opo si ção
nem di zer que, com a su bi da de al guns Lí de res da
Opo si ção, exis te, no va men te, um ris co sis tê mi co: “É

um ris co sis tê mi co se fu la no ga nhar, se o Lula ga-
nhar, se não sei quem ven cer.” Isso é uma arma que,
ob vi a men te, ins ta u ra o ter ro ris mo no Ban co Cen tral,
no po der, e cons pur ca com ple ta men te o pro ces so
ele i to ral. Va mos ven cer ou per der, mas sem uti li zar
ar mas com ple ta men te ina ce i tá ve is, ar mas in dig nas e
avil tan tes.

O Pla no Ca val lo, a do la ri za ção do peso, o ar ro-
cho sa la ri al, a ven da das em pre sas es ta ta is a pre ço
de ba na na, lá na Argen ti na – não se sabe se fa la mos
so bre a Argen ti na ou so bre o Bra sil, ta ma nha é a se -
me lhan ça en tre os dois; to dos os dois en tra ram na ne -
o li be ra li za ção e fo ram ví ti mas dela, como não po de ri-
am de i xar de ser. Ao es ta be le cer uma taxa de câm bio
ab sur da – um real por um dó lar –, ob vi a men te o mer -
ca do bra si le i ro foi in va di do pela pro du ção ex ter na.
Aqui, en trou de tudo, que bran do as fá bri cas de sa pa-
to, de por ce la na, de brin que do, as au to pe ças etc. Qu -
e bra ram tudo e fe cha ram os em pre gos.

Na Argen ti na, acon te ceu a mes ma co i sa. Só
que, na Argen ti na, o Sr. Ca val lo co me çou com essa
ex pe riên cia, que le vou Me nem para a ca de ia e ele
pró prio, Ca val lo, para a ca de ia; Alber to Fu ji mo ri foi
para a ca de ia; Bu ca ram, El Loco, fu giu do Equa dor.
Esses são os re sul ta dos des sas ex pe riên ci as des tru i-
do ras, eco no mi ci das.

Ao im por tar mos de tudo, a nos sa dí vi da ex ter na
se ele vou à es tra tos fe ra, US$230 bi lhões, e tor nou-se
im pa gá vel. Aí, ti ve mos de pa rar de im por tar, não por -
que os tec no cra tas ou o Go ver no FHC qui ses sem pa -
rar de im por tar e in ver ter o pro ces so. Ago ra, é “ex por-
tar ou mor rer”. Eles, os im por ta do res uni ver sa is de
tudo, os res pon sá ve is pela aber tu ra ir res pon sá vel,
ago ra di zem que o mun do é ou tro e que te mos que
ex por tar, “ex por tar ou mor rer”. E não va mos con se-
guir ex por tar mu i to por que to dos os pa í ses, que não
são idi o tas e go ver na dos por pes so as ali e na das, já
fe cha ram as suas por tas há mu i to tem po.

A União Eu ro péia, os Esta dos Uni dos e to dos os 
pa í ses do mun do já es tão sob uma pro te ção con tra
essa si tu a ção que se agra va, fe chan do seus mer ca-
dos para as im por ta ções da que les que es tão de ses-
pe ra dos, pro du zin do com sa lá ri os de R$200,00 por
mês.

Obvi a men te que, se pu des sem ex por tar, como
pre ten dem, des tru i ri am os par ques in dus tri a is e as
so ci e da des or ga ni za das, pro te gi das, pro te ci o nis tas.
De modo que, en tão, foi uma com ple ta ali e na ção o
que fi ze mos. So mos co man da dos pelo pro ces so.

Gus ta vo Fran co co lo cou um real por um dó lar,
mas o mun do aca bou di zen do a ele que aqui lo era
lou cu ra, oca si o na, sus ten ta e sub si dia as im por ta-
ções e pro vo ca o au men to da dí vi da ex ter na.

Essas im por ta ções fo ram, em gran de par te, sus -
ten ta das pelo en di vi da men to ex ter no cres cen te bra si le i-
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ro. Esse en di vi da men to ti nha que ter um li mi te, e teve
um li mi te, aliás, dois: o da pró pria dí vi da ex ter na e o de
sua irmã gê mea, a dí vi da in ter na, cres cem jun tas.

Vou ape nas ter mi nar o que eu es ta va que ren do di -
zer hoje, len do o que dis se o ga nha dor do Prê mio No bel
da Eco no mia do ano pas sa do, Jo seph Sti glitz, Vice-Pre -
si den te e Eco no mis ta Che fe do Ban co Mun di al de 1997
a 2000, que des ta ca a cul pa do Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal pela tra gé dia Argen ti na: “Mu i tos eco no mis tas
ame ri ca nos su ge rem que a cri se te ria sido evi ta da se a
Argen ti na se guis se re li gi o sa men te os con se lhos do FMI,
em es pe ci al cor tan do gas tos mais du ra men te. Mas la ti-
no-ame ri ca nos acham que o pla no com ple to do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal, se se gui do, te ria le va do a uma
cri se ain da ma i or e mais ra pi da men te. Na mi nha opi nião,
os la ti no-ame ri ca nos é que es tão cer tos”.

É o Pro fes sor Sti gletz quem afir ma isso. Então,
não foi por fal ta de avi sos que a cri se ocor reu.

E aqui os nos sos su bal ter nos po lí ti cos, po li ti-
que i ros e tec no cra tas di zem o se guin te: “Esta mos fa -
zen do o de ver de casa.” Meu Deus, aon de che ga-
mos? Uma Na ção como o Bra sil, que de ve ria ter pelo
me nos res quí ci os de so be ra nia, está mu i to sa tis fe i ta
em fa zer o de ver de casa, aqui lo que eles nos man-
dam como se fôs se mos cri an ças. E ain da afir mam
que fi ze mos o de ver de casa me lhor do que a Argen ti-
na. Onde va mos pa rar?

Acho que hou ve uma mu dan ça subs tan ci al. Fo -
ram oito anos de so fri men to, de in cons ciên cia, de
des tru i ção e de em po bre ci men to. Esses oito anos
ser vi ram, sim, para des per tar a cons ciên cia do povo
bra si le i ro. Não ba te re mos pa ne la nas ruas, mas es ta-
mos aguar dan do as ur nas se abri rem para co lo car-
mos lá o ates ta do da nos sa cons ciên cia e da nos sa
in sa tis fa ção di an te de tudo isso que ocor reu no Bra sil
e que teve o si lên cio da so ci e da de, anes te si a da pela
pro pa gan da, pe las men ti ras e até mes mo pelo de-
sem pre go e pela de sor ga ni za ção da so ci e da de.

Espe ro que as pró xi mas ele i ções ve nham mos -
trar que não es ta mos fa zen do o de ver de casa, não,
que não so mos cri an ças para fa zer de ver de casa e
se guir o quê? Sti glitz e tan tos ou tros di zem que está
to tal men te er ra do, esse de ver de casa não deve ser
fe i to. Está aqui, Sti glitz, Prê mio No bel, do pas sa do.

A quem se guir di an te des se caos? Aque les que
nos man da vam im por tar, au men tan do a dí vi da ex ter-
na, ou os que ago ra pre ten dem que, ago ra, ex por te-
mos, ba ten do nas por tas fe cha das dos mer ca dos que 
já per de mos na épo ca an te ri or, na fase em que pa ra-
mos de ex por tar? Re du zi mos as ex por ta ções para
au men tar as im por ta ções. Atu al men te, não há como,
de uma hora para ou tra, num gol pe de má gi ca, res ta-
be le cer, re ad qui rir os mer ca dos per di dos, prin ci pal-
men te numa si tu a ção como essa, em que eles es tão
se fe chan do cada vez mais, e as sim por di an te.

A taxa de ju ros a 49% é um cri me con tra a co le ti-
vi da de. É im pos sí vel de sen vol ver qual quer eco no mia
e qual quer so ci e da de pa gan do esse ín di ce a tí tu lo de
ju ros aos agi o tas.A agi o ta gem foi cons ti tu ci o na li za da
e ins ti tu ci o na li za da, de i xou de ser cri me. Os agi o tas
es tão aí, cada vez mais ri cos. Um des ses ban cos, que 
há pou co tem po es ta va cor ren do um ris co sis tê mi co
de que bra de i ra, ago ra, apre sen ta, em seu ba lan ço,
311% de lu cro, du ran te o ano pas sa do.

Assim, nem o Bra sil, com toda a sua ca pa ci da de
de re sis tir, se ria ca paz de agüen tar mais um qua driê-
nio, mais o “Ter ce i ro Re i na do” des se gru po que afas -
tou os mi li ta res, para co man dar, des po ti ca men te, au -
to ri ta ri a men te o nos so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce-

do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de.

(Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a
pa la vra para fa zer um re gis tro que con si de ro ex tre-
ma men te im por tan te, de ação to ma da pelo Mi nis té rio
dos Espor tes, atra vés do Mi nis tro do Espor te e Tu ris-
mo, Caio Luís de Car va lho, e tam bém do Se cre tá rio
Na ci o nal de Espor tes, Sr. Lars Gra el.

O Go ver no, atra vés do Mi nis té rio dos Espor tes,
está pro pon do a cri a ção de três ti pos de bol sa-atle ta,
com o ob je ti vo de as se gu rar ren da men sal a atle tas e
ga ran tir a for ma ção de equi pes para dis pu tar olim pía-
das, mun di a is, pan-ame ri ca nos e sul-ame ri ca nos. A
pro pos ta de cri a ção das bol sas foi in clu í da no pro je to de 
cri a ção do Esta tu to do Des por to Bra si le i ro, que tra mi ta
no Con gres so Na ci o nal. Essa é uma ma té ria ex tre ma-
men te re le van te, até por que o for ta le ci men to do es por-
te, além de for mar, como é a in ten ção da pro pos ta, des -
por tis tas de eli te, irá tam bém fo men tar, in cen ti var a par -
ti ci pa ção de mu i tos jo vens, que hoje, por exem plo, fi cam
à mer cê até das dro gas por fal ta de uma ati vi da de.

Por tan to, que ro aqui lou var essa ação do Mi nis té-
rio dos Espor tes, re gis trar o nos so apo io a essa ini ci a ti-
va e pe dir a V. Exª a trans cri ção da ma té ria pu bli ca da na
im pren sa. O Mi nis té rio dos Espor tes quer que per cen tu-
al dos bin gos sir va para fi nan ci ar a Bol sa-Atle ta, So bre-
vi vên cia para Atle tas.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – V. Exª
será aten di do de acor do com o Re gi men to.

Pas so, em se gui da, a pa la vra ao Se na dor Chi co
Sar to ri.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na para fa lar a
este Ple ná rio so bre uma ca te go ria de tra ba lha dor ru -
ral de di ca do a ati vi da de se rin gue i ra. Re fi ro-me ao
“Sol da do da Bor ra cha”, àque les que, con vo ca dos
pelo Pre si den te Var gas para tra ba lhar nos se rin ga is
da Ama zô nia bra si le i ra de ram suas va li o sas con tri bu-
i ções na ex tra ção do lá tex, pro du to de gran de va lia
para a fa bri ca ção da bor ra cha e seus de ri va dos, con -
si de ra dos im por tan tes para a ma nu ten ção das tro pas
ali a das du ran te a 2ª Gu er ra Mun di al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os co-
nhe ci dos “sol da dos da bor ra cha” con tri bu í ram de for -

ma re le van te ao pro je to po lí ti co de nos so País, à épo -
ca, em vir tu de do acor do fir ma do en tre o Bra sil e os
Esta dos Uni dos, para o for ne ci men to de gran de
quan ti da de de lá tex para a in dús tria bé li ca, a pre ços
ba i xos.

O Go ver no bra si le i ro, na que la opor tu ni da de,
atra vés do De cre to-Lei n.º 9.882, de 1946, con ce deu
aos “sol da dos da bor ra cha” um pla no as sis ten ci al, em 
re tri bu i ção à pres ta ção de seus ser vi ços, o que, na
ver da de, só foi efe ti va do com a Cons ti tu i ção de 1988,
que lhes con ce deu pen são vi ta lí cia, quan do ca ren tes,
no va lor de dois sa lá ri os mí ni mos, es ten di do aos de -
pen den tes nas mes mas con di ções, cujo be ne fí cio só
foi re gu la men ta do pela Lei nº 7.986, de 1989.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da é
mu i to pou co, di an te do mu i to que aque les tra ba lha do-
res fi ze ram pelo País.
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Nada mais jus to con ce der a es ses se rin gue i ros
o abo no anu al, de no mi na do de dé ci mo ter ce i ro sa lá-
rio, na Le gis la ção Pre vi den ciá ria, con si de ran do que
os mes mos apre sen ta vam ca rac te rís ti cas for ma is de
tra ba lha do res, à épo ca, ten do in clu si ve ce le bra do
con tra to de tra ba lho jun to aos se rin ga lis tas.

A nos sa Cons ti tu i ção, Sr. Pre si den te, no in ci so
VIII do art. 7º, ga ran te aos tra ba lha do res ur ba nos e
ru ra is o di re i to ao dé ci mo ter ce i ro sa lá rio com base na 
re mu ne ra ção in te gral ou no va lor da apo sen ta do ria.

Há de se ob ser var to dos os be ne fí ci os es pe ci a is
con ce di dos pelo Po der Pú bli co; por exem plo, apo sen ta-
do ri as e pen sões de vi das a anis ti a dos, pa gos pelo
INSS à con ta de en car gos pre vi den ciá ri os da União –
con tem plam com a con ces são do abo no anu al.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro, nes ta
opor tu ni da de, apre sen tar a V. Exª, que de for ma elo -
giá vel pre si de os tra ba lhos des ta Casa, pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, dan do nova re da ção ao art.
54 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as, con ce den do o abo no anu al aos se rin gue i ros,
àque les con si de ra dos “sol da dos da bor ra cha”, para
que pos sa mos fa zer jus ti ça a essa obre i ra e con si de-
ra da clas se tra ba lha do ra.

Sr. Pre si den te, para com ple tar, que ro di zer que
hoje es ti ve mos re u ni dos com o Mi nis tro Eu cli des
Scal co, com o Se na dor Mo re i ra Men des, com o Pre si-
den te da Assem bléia, toda a Ban ca da da Câ ma ra Fe -
de ral de Ron dô nia e os De pu ta dos Esta du a is Chi co
Pa ra í ba e Mi le ne Mota, para tra tar do as sun to da MP
nº 2166. E o Mi nis tro Eu cli des Scal co en car re gou-se
ama nhã de fa lar com o Mi nis tro do Meio Ambi en te.
Na ter ça-fe i ra pró xi ma, com o re tor no do Pre si den te
da Re pú bli ca, S. Exª fa la rá com o Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so so bre um as sun to que é de
suma im por tân cia para o Esta do de Ron dô nia e evi ta-
rá a pa ra li sa ção do Esta do. A mo bi li za ção será para
tran car o por to gra ne le i ro, to dos os ban cos, a sa í da
para o Acre e para o Ama zo nas com o ob je ti vo de que 
seja de fi ni da a si tu a ção da MP nº 2166, em Ron dô nia.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Como

úl ti mo ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta opor tu ni da-
de ve nho co men tar o jul ga men to dos res pon sá ve is
pela cha ci na de Eldo ra do dos Ca ra jás, ocor ri da no
dia 17 de abril de 1996 – por tan to, há mais de 6 anos.

Hoje, ini ci ou-se o jul ga men to dos res pon sá ve is pelo
Tri bu nal do Júri do Esta do do Pará.

É evi den te que em nos so País o povo ain da não
atin giu o ní vel de or ga ni za ção, es tru tu ra ção e cons -
ciên cia po lí ti ca si mi lar de um país jus to e sé rio. Estão
sen do jul ga dos os que es ti ve ram pre sen tes ao ato de
de sobs tru ção da es tra da; ou seja, es tão sen do jul ga-
dos 156 po li ci a is mi li ta res, in clu in do seus co man dan-
tes. Fora do jul ga men to, por de ci são ju di ci al – em
uma de mons tra ção de que nes te País quem tem
bons ad vo ga dos, di nhe i ro e po der sem pre se li vra de
qual quer pro ces so –, fi ca ram os ver da de i ros res pon-
sá ve is pela cha ci na de Eldo ra do dos Ca ra jás.

Quem são eles, Sr. Pre si den te? O Go ver na dor
do Esta do do Pará, Almir Ga bri el; o Co man dan te da
Po lí ti ca Mi li tar à épo ca, Co ro nel Fa bi a no Lo pes; e o
ma i or de to dos os res pon sá ve is, em mi nha opi nião, o
Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca, que per ma ne ce no
car go, Pa u lo Set te Câ ma ra.

O jul ga men to ini ci ou-se hoje, de po is, como já
dis se, de 6 anos e al guns me ses. O pri me i ro a ser ou -
vi do foi o Co ro nel Pan to ja, que, no seu de po i men to,
dis se o que te nho re pe ti do e la men ta do ao lon go des -
se tem po da tri bu na des ta Casa: os ver da de i ros cul -
pa dos não es tão nes te mo men to sen do jul ga dos.

O Co ro nel Pan to ja res pon sa bi li zou o Go ver na-
dor do Esta do Almir Ga bri el e con tou al guns fa tos que 
para nós já eram bas tan te co nhe ci dos. Dis se que, ao
re ce ber a or dem do Co ro nel Fa bi a no Lo pes, pon de-
rou que não te ria con di ções de, com sua equi pe de
po li ci a is, de sobs tru ir aque la es tra da e re ti rar aque les
co lo nos sem uma tro pa de cho que, sem um apa ra to
po li ci al ex pe ri en te nes se tipo de ação. E o Co ro nel
Lo pes ha via dito, de ma ne i ra mu i to cla ra, que era de -
ter mi na ção do Go ver na dor re ti rar aque las pes so as,
de sobs tru ir a es tra da a qual quer cus to.

O Co ro nel Pan to ja re ce beu or dens para ata car
de um lado da es tra da, en quan to ou tro co man dan te
vi ria do quar tel de Pa ra u a pe bas. Por tan to, dois gru-
pos de po li ci a is mi li ta res cer ca ram os tra ba lha do res:
um se guin do de Pa ra u a pe bas e ou tro, de Ma ra bá.

Vou ler um tre cho da re por ta gem pu bli-
ca da hoje no jor nal O Li be ral:

No dia se guin te, in for mou Pan to ja, ao
meio-dia, re ce beu nova li ga ção do co man-
dan te da PM, afir man do que Almir Ga bri el
não ace i tou a pro pos ta – a de que o Go ver-
na dor man das se uma tro pa de cho que – e
que o go ver na dor “es ta va che io das exi gên-
ci as dos sem-ter ra e que era para eu or ga ni-
zar a tro pa e de sobs tru ir a ro do via”.
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São pa la vras do Co ro nel Pan to ja, hoje, 
em seu de po i men to.

No mes mo te le fo ne ma, Pan to ja ga ran-
tiu que vol tou a ex pli car a Fa bi a no Lo pes
que a mis são era mu i to ar ris ca da por que o
Ba ta lhão não ti nha os equi pa men tos ne ces-
sá ri os. Nes te mo men to, se gun do o de po en-
te, o co man dan te da PM gri tou al guns pa la-
vrões e dis se: “Vai fa zer que ele já está cha -
te a do com o MST”. 

Após a in ti ma ção, Pan to ja dis se que
re u niu os ofi ci a is – o te nen te Sou za e o ca -
pi tão Almen dra –, ex pli cou a mis são e man -
dou re u nir a tro pa e dar ciên cia da mis são.
Vol tou a li gar para o co ro nel Lo pes, às
14h30, avi san do que es ta va par tin do, quan -
do sou be que a Tro pa de Cho que não se ria
en vi a da para o lo cal.

Pa la vras do Co ro nel Pan to ja: “Ele me dis se
que o go ver na dor avi sou que não ia gas tar um tos-
tão para man dar a tro pa de cho que, que era para eu 
dar o meu je i to e de so cu par a es tra da”.

Infor mou, com ple tan do ain da: “Che gou a per-
gun tar ao Co man dan te se ele ti nha se re u ni do com
ofi ci a is do Esta do-Ma i or”. Mas re ce beu como res pos-
ta que “a or dem era do Go ver na dor e a de ci são ti nha
que ser cum pri da”.

Devo lem brar aqui a in to le rân cia, a fal ta de ex -
pe riên cia po lí ti ca do Go ver na dor Almir Ga bri el com
aque las pes so as que in te gra vam aque le mo vi men to
que, na que le mo men to, fe cha va a es tra da.

Essas pes so as, Sr. Pre si den te, eram ori un das
de um mo vi men to que, por vol ta de 1994, ocu pa ram
uma área de ter ra da qual a Vale do Rio Doce se dis se
pro pri e tá ria. A Vale do Rio Doce, com todo o po der
que tem e com toda a pro te ção do Esta do, da Po lí cia
– por que o Esta do exis te para ser vir a Vale, não é a
Vale que ser ve aos in te res ses do Pará e do Bra sil,
pois o po der eco nô mi co sem pre tem mais for ça do
que qual quer go ver no. Aliás, os go ver nos que te mos
são sub mis sos a im po si ções de gran des em pre sas
como essa. A Vale con se guiu co lo car es ses tra ba lha-
do res para fora das ter ras. Essa mes ma Vale que,
tem pos de po is, con se guiu que o Go ver na dor do Esta -
do do Pará co lo cas se 450 po li ci a is mi li ta res, por mais
de 5 me ses, no ga rim po de Ser ra Pe la da, para man -
ter os ga rim pe i ros fora de lá, para dar se gu ran ça a
uma em pre sa que já era pri va da à épo ca.

Essa Vale do Rio Doce ex pul sou es ses tra ba-
lha do res. Eles fi ze ram um acam pa men to em Pa ra u a-
pe bas es pe ran do a ação do Incra lo cal para re sol ver

a sua si tu a ção. Pas sa ram-se mais de seis me ses e a
so lu ção do Incra, que não veio.

Cha te a dos com essa es pe ra, os tra ba lha do res
se des lo ca ram para Ma ra bá e ocu pa ram a sede do
Incra. É uma sede enor me, com uma área ex ter na
mu i to gran de, pro pí cia a esse tipo de ocu pa ção e
acam pa men to. Nes se acam pa men to – isso pa re ce
in crí vel – es ses ho mens pas sa ram oito me ses es pe-
ran do a so lu ção do Incra.

Ima gi ne V. Exª que 600 ou 700 fa mí li as, que já
ha vi am pas sa do seis me ses em Pa ra u a pe bas, pas-
sa ram mais oito me ses em Ma ra bá, es pe ran do a so -
lu ção que não apa re ceu.

Lem bro-me de que, na cam pa nha po lí ti ca de
1994, eu e o en tão can di da to Lula pas sa mos para fa -
zer uma vi si ta a es ses tra ba lha do res em Ma ra bá.
Pas sa da a ele i ção, o Incra, com a in ter ve niên cia nos -
sa, de sa pro pri ou uma fa zen da per to de Pa ra u a pe-
bas, de no mi na da Rio Bran co. Era de uma ex ten são
ra zoá vel. Só que ela não foi su fi ci en te para o as sen ta-
men to de to das aque las pes so as que es ta vam acam -
pa das. Mais de 50% de las con ti nu a ram sem a pos si-
bi li da de de ter a ter ra para mo rar, pro du zir e tra ba lhar.

Sr. Pre si den te, à épo ca era Pre si den te do Incra
o Sr. Fran cis co Gra zi a no, que de po is foi de mi ti do pelo 
Pre si den te por ca u sa de uma tal de es cu ta te le fô ni ca,
uma con fu são que hou ve na que la épo ca. Fui pes so-
al men te com o Sr. Gra zi a no en tre gar a Fa zen da Rio
Bran co e con ver sar com os co lo nos que não fo ram
as sen ta dos em Pa ra u a pe bas. Isso era mês de se-
tem bro de 1995. Lem bro-me como se fos se hoje. Eu
es ta va em um pa lan que e fa zía mos um co mí cio pra ti-
ca men te de co me mo ra ção pelo fato de o Go ver no fi -
nal men te, de po is de 2 anos, ter de sa pro pri a do a Fa -
zen da Rio Bran co. O en tão Pre si den te do Incra, no
pa lan que, pro me teu àque las cen te nas de pes so as
que es ta vam as sis tin do ao ato po lí ti co que em 60 dias
de sa pro pri a ria a Fa zen da Ma ca xe i ra e ou tras fa zen-
das ao re dor, e aten de ria à ne ces si da de da que les tra -
ba lha do res. Sr. Pre si den te, isso foi em se tem bro de
1995 e eu es ta va pre sen te ao lado do en tão Pre si den-
te do Incra. Nes sa épo ca, se des co briu a ques tão do
gram po, da de nún cia que ele fez de al guém li ga do ao
Go ver no e nes se es pa ço de 60 dias ele foi de mi ti do.
Por tan to, os tra ba lha do res es pe ra ram de se tem bro a
mar ço, sem ne nhu ma so lu ção. Foi aí, en tão, que eles
de ci di ram fa zer uma ca mi nha da até Ma ra bá, para no -
va men te acam par na sede do Incra. Pre ten di am, na
ver da de, fa zer uma ca mi nha da até Be lém para fa zer
va ler os seus di re i tos.

Nes sa ca mi nha da, Sr. Pre si den te, es ta vam pais 
de fa mí li as, ho mens, mu lhe res, cri an ças. É mu i to di fí-
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cil an dar de ze nas de qui lô me tros a pé; são pro ble mas
com a ali men ta ção com o trans por te dos ape tre chos
de co zi nha, etc. Pas san do Eldo ra do de Ca ra jás, pra ti-
ca men te 40km de po is de Cu ri o nó po lis, os tra ba lha-
do res, can sa dos, ex te nu a dos des sa mar cha, de ci di-
ram fe char a es tra da para pe dir ao Go ver no que lhes
des se ali men ta ção e trans por te, por que as sim eles
che ga ri am ao lo cal onde de se ja vam ne go ci ar os seus 
di re i tos e pro mo ver a de sa pro pri a ção da fa zen da Ma -
ca xe i ra e das fa zen das vi zi nhas, que já es ta vam em
pro ces so de an da men to. Entre tan to, in fe liz men te, a
bu ro cra cia do Go ver no os de i xou es pe ran do.

Na tu ral men te, o Go ver na dor es ta va sen do
pres si o na do pe los la ti fun diá ri os da re gião, pelo pró-
prio Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca, um ho mem a
quem S. Exª dá tan to va lor, e que eu, par ti cu lar men te,
con si de ro um zero em ter mos de Admi nis tra ção da
se gu ran ça pú bli ca do Esta do do Pará; um ho mem ab -
so lu ta men te in com pe ten te, in sen sí vel, va se li na. É
de li ca do, aten ci o so em to das as ve zes que se con-
ver sa com ele, mas não re sol ve nada. Só con ver sa.
Pas sa a mão na ca be ça de todo o mun do. Sabe con -
ver sar com to dos, mas não con se gue re sol ver os pro -
ble mas do Esta do. E ele, en tão, dis se que o Go ver na-
dor es ta va sen do fe ri do na sua au to ri da de. A au to ri-
da de do Go ver na dor do Esta do es ta va sen do ques ti-
o na da. Como tra ba lha do res ru ra is sem ter ra fe cham
uma es tra da e o Go ver no per mi te que ela fi que fe cha-
da? É pre ci so fa zer va ler a au to ri da de do Go ver na-
dor. A au to ri da de do Go ver na dor, a lei, a or dem va -
lem mais do que a pa ciên cia de 600 fa mí li as que há
dois anos vi vi am em acam pa men tos, es pe ran do a
opor tu ni da de de ter uma ter ra para mo rar, tra ba lhar e
pro du zir.

O Co ro nel Pan to ja dis se hoje aqui lo que ve nho
fa lan do ao lon go de seis anos: que o Go ver na dor do
Esta do é o ma i or de to dos os res pon sá ve is pela cha -
ci na de Eldo ra do dos Ca ra jás. Ja ma is dis se aqui, em
ne nhum mo men to, que S. Exª teve a in ten ção fria e
cal cu lis ta de ma tar tra ba lha do res. Não se ria eu ca paz
de co me ter um de sa ti no des ses, mas sem pre afir mei
que o Go ver na dor, que ren do mos trar sua au to ri da de
e inex pe ri en te para ava li ar o que po de ria ocor rer em
uma de ci são como a que to mou, man dou que os tra -
ba lha do res fos sem re ti ra dos da es tra da a qual quer
cus to e a qual quer pre ço.

O Co ro nel Pan to ja con ta hoje que o ou tro co-
man dan te, lá de Pa ra u a pe bas – não en con tro os tre -
chos do que é dito –, ma ni fes tou, cla ra men te, que es -
ta va ha ven do uma ne go ci a ção para que os tra ba lha-
do res de sobs tru ís sem a es tra da.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr.
Pre si den te, V. Exª po de ria me in for mar o tem po que
ain da res ta para o ora dor que está na tri bu na? Eu de -
se jo usar da pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Sua
Exce lên cia tem até as 18 ho ras e 30 mi nu tos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Por -
tan to, te nho até o fim da ses são. Ago ra, es tou pron to
a de ba ter com S. Exª, o Se na dor Luiz Otá vio. Se S.
Exª pe dir um apar te, eu o con ce de rei, com mu i to pra -
zer.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – Des de
que V. Exª res pe i te o meu di re i to de con tra di zê-lo,
pois V. Exª está fa zen do co la ções que não são ver da-
de i ras.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Peço
que V. Exª aguar de um pou co que o ou vi rei com a
ma i or aten ção. Da rei o tem po de que V. Exª pre ci sar.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – É di fí cil
per mi tir que V. Exª ar gu men te da for ma como faz, até
por que o Go ver na dor não é par te des se pro ces so.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na-
dor, de i xe-me con clu ir.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – O ex-Pro -
cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca Aris ti des Jun que i ra, na
épo ca, acu sou o Go ver na dor, como V. Exª está fa-
zen do ago ra, mas o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ex clu-
iu o Go ver na dor do pro ces so. Então, não dá para en -
ten der essa co lo ca ção de V. Exª, a não ser por uma
ques tão pes so al.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Não,
eu não te nho ques tão pes so al.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – Ou de
ódio, ou por uma ques tão po lí ti ca, “car ni ce i ra”.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na-
dor, peço que V. Exª aguar de. Da rei o apar te a V. Exª
no mo men to opor tu no.

O Sr. Luiz Otá vio (Blo co/PPB – PA) – Por gen ti-
le za, até por que não há nin guém em ple ná rio. V. Exª
me fez sair do meu ga bi ne te; não há se quer um Se na-
dor para ouvi-lo. Então, per mi ta-me as mes mas con -
di ções de V. Exª, a fim de que pos sa pro nun ci ar-me,
que aguar da rei a opor tu ni da de, como V. Exª bem en -
ten der.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Estou
cum prin do meu de ver de Se na dor. Se V. Exª é um ali -
a do do Go ver na dor e o de fen de de ma ne i ra in con di ci-
o nal, o pro ble ma é de V. Exª. O povo que nos jul gue.
Se não há Se na dor no ple ná rio, há vá ri as pes so as
nos es cu tan do e a TV Se na do está trans mi tin do a
nos sa opi nião. Há mu i tas pes so as no Pará nos es cu-
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tan do. Que o povo jul gue a mim, a V. Exª e ao Go ver-
na dor Almir Ga bri el.

O que con si de ro um ab sur do é que V. Exª re pi ta
ago ra, nes te ple ná rio, a mes ma fra se usa da hoje pelo 
Se cre tá rio de Go ver no Ophir Ca val can te. São pa la-
vras tex tu a is do Se cre tá rio do Go ver no, Ophir Ca val-
can te: “O Go ver na dor não é par te des te pro ces so”.

Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª não ou viu, mas eu
dis se, no iní cio do meu pro nun ci a men to, que é la-
men tá vel o com por ta men to da Jus ti ça no nos so País;
não pela Jus ti ça, mu i tas ve zes, mas por que a ma i o ria
dos Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is des ta Casa faz 
leis que fa ci li tam a vida dos po de ro sos. Não sei se V.
Exª leu, há qua tro me ses, uma re por ta gem do jor nal
O Li be ral, que foi man che te de pri me i ra pá gi na e
mos tra va que no Esta do do Pará não exis te um úni co
pre so cuja ren da fa mi li ar seja su pe ri or a cin co sa lá ri-
os mí ni mos. O jor nal O Li be ral, um dos jor na is de ma i-
or cir cu la ção no meu Esta do, o Pará, afir mou, e acho
que isso é uma re gra ge ral para o Bra sil, que no Esta -
do do Pará não há um úni co pre so cuja ren da fa mi li ar
seja su pe ri or a cin co sa lá ri os mí ni mos.

O que sig ni fi ca isso? Sig ni fi ca que quem tem di -
nhe i ro, quem tem po der ja ma is vai para a ca de ia. E o
Go ver na dor Almir Ga bri el tem po der, tem di nhe i ro,
tem bons ad vo ga dos e foi ex clu í do do pro ces so exa -
ta men te por isso.

O Bra sil é isso. Os prin ci pa is e ver da de i ros cul -
pa dos – o Go ver na dor Almir Ga bri el, o Se cre tá rio de
Se gu ran ça Pa u lo Set te Câ ma ra e o Co ro nel Fa bi a no
Lo pes –, que or de na ram a re ti ra da a qual quer cus to e
a qual quer pre ço e não con si de ra ram a pos si bi li da de
de ne go ci a ção, fo ram ex clu í dos do pro ces so, pelo
que sei, pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. Não foi
nem o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral que o fez. La men tei
e la men to a de ci são até hoje, por que quem de ve ria
es tar no ban co dos réus eram: o Go ver na dor Almir
Ga bri el, o Se cre tá rio Pa u lo Set te Câ ma ra e o Co ro nel
Fa bi a no Lo pes. Eles de ve ri am ser os pri me i ros jul ga-
dos. No en tan to, a Jus ti ça do nos so País os ti rou do
pro ces so.

O Co ro nel Pan to ja dis se a ver da de: re ce beu or -
dens para fa zer o des pe jo. Ele não ti nha co man da dos
pre pa ra dos para esse tipo de ope ra ção. E o ou tro co -
ro nel, que veio de Pa ra u a pe bas, in for mou-lhe que ha -
via uma pos si bi li da de de ne go ci a ção. Os sem-ter ra
que ri am ôni bus e ali men tos para se des lo ca rem para
fa zer sua re i vin di ca ção. Espe ra vam há dois anos.

Ouvi o en tão Pre si den te do Incra, Sr. Fran cis co
Graz zi a no, di zer que re sol ve ria o pro ble ma em dois
me ses. Esse fato ocor reu em se tem bro de 1995, e o

ato, no dia 17 de abril de 1996. Nada ha via sido re sol-
vi do até essa data.

Será que as pes so as que es ta vam ali es pe ran-
do há tan to tem po não ti nham o di re i to de fa zer um
pro tes to? O mo vi men to não pre ten dia fa zer mal a nin -
guém, nem ocu pou a ter ra in de vi da men te. Eles es ta-
vam ape nas es pe ran do a ação do Incra e do Go ver no
do Esta do do Pará, mas não fo ram ou vi dos. Por isso,
de ci di ram ca mi nhar. Após ca mi nha rem 40 qui lô me-
tros, re sol ve ram fe char a es tra da para ne go ci ar ali -
men to e trans por te com o Go ver na dor do Esta do. De -
se ja vam ape nas isso.

Se gun do de po i men to do Co ro nel Pan to ja, o Go -
ver na dor do Esta do res pon deu que não ne go ci a ria
nada e ain da pe diu-lhe que ti ras se as pes so as do lo -
cal. Sen do as sim, o Co ro nel foi cum prir a or dem, mas
ad mi tiu que a de so be de ceu. Entre tan to, re ce beu
novo co mu ni ca do do Ma jor José Ma ria Oli ve i ra, afir -
man do que ha via con se gui do ne go ci ar a de sobs tru-
ção da ro do via, mas que os lí de res do mo vi men to ha -
vi am fe i to exi gên ci as para de i xar a es tra da. So li ci ta-
ram que o Go ver no for ne ces se ali men tos e vi a tu ras
para con du zi-los ao lo cal onde po de ri am fa zer a re i-
vin di ca ção.

Mas a in tran si gên cia do Go ver na dor e a in ca pa-
ci da de de ana li sar o que po de ria acon te cer na que le
mo men to fi ze ram com que S. Exª não ace i tas se a ne -
go ci a ção e de i xas se va ler a sua “au to ri da de”, que
tem mais va lor do que a vida do ser hu ma no, que não
res pe i ta o sen ti men to e o so fri men to dos ou tros nem
o que pen sa va cada um da que les tra ba lha do res.

Tra ta-se de au to ri da de que não pro cu rou sa ber
há quan to tem po aque les ho mens es ta vam es pe ran-
do a opor tu ni da de de ocu par a ter ra nem se lem brou
de que eles fo ram ex pul sos pela Vale do Rio Doce,
pas san do seis me ses acam pa dos em Pa ra o e ba e
oito me ses em Ma ra bá e ten do aten di da a sua ne ces-
si da de em 50%. Um Pre si den te do Incra pro me-
teu-lhes, em se tem bro, que, em dois me ses, o res tan-
te do seu pro ble ma es ta ria re sol vi do e, em abril do
ano se guin te, de ci di ram, en tão, ca mi nhar, como es -
tão fa zen do, pas san do fome, so fri dos, su a dos e can -
sa dos. Des se modo, de ci di ram fe char a es tra da a fim
de sen si bi li zar al gu ma au to ri da de para lhes con ce der
ôni bus e ali men to. Era só o que eles que ri am, mas o
Go ver na dor não foi ca paz de com pre en der isso. 

O Go ver na dor do meu Esta do de mons tra, ago -
ra, nes te ins tan te, mais uma vez, in sen si bi li da de e fal -
ta de com pre en são do que é ser um ho mem pú bli co e
do que é re pre sen tar o po der pú bli co. O po der pú bli co
exis te para se fa zer pre sen te onde exis tem di ver gên-
ci as e con tra di ções. É para isso que ele exis te, não
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para se au sen tar, para se omi tir ou só para man dar a
po lí cia ex pul sar tra ba lha do res. Ele exis te para in ter fe-
rir, para ne go ci ar, para re sol ver pro ble mas. Ele exis te
por que é pú bli co e seus re pre sen tan tes fo ram co lo ca-
dos na que le lu gar pelo voto da po pu la ção. O jul ga-
men to con ti nu a rá, e o que eu dis se du ran te seis anos, 
o Co ro nel Pan to ja está di zen do ago ra.

Qu e ro mos trar mais uma vez a in sen si bi li da de e 
a in to le rân cia do Go ver na dor do Esta do do Pará. Os
pro fes so res es ta du a is do Pará en tra ram em gre ve,
como acon te ceu no Rio de Ja ne i ro, no Rio Gran de do
Sul, no Mu ni cí pio de Be lém, to dos sob o Go ver no do
PT, e em Mi nas Ge ra is, sob o Go ver no do PMDB, ou
seja, tra ta-se de uma gre ve que é pos sí vel e to le rá vel
em qual quer can to ou em qual quer lu gar des te País.
Lem bro aqui tam bém a gre ve dos pro fes so res das
uni ver si da des pú bli cas fe de ra is, pa ra li sa dos du ran te
qua tro me ses. Pois bem. Os pro fes so res do Esta do
do Pará en tra ram em gre ve, Sr. Pre si den te, lu tan do
por me lho res sa lá ri os. Apre sen tam tre ze itens de re -
in vin di ca ção: re po si ção sa la ri al de 87%, res sar ci-
men to do pe cú lio pago du ran te anos ao Ipa sep, des -
con ge la men to da pro gres são fun ci o nal, in cor po ra ção
sa la ri al do abo no do Fun def, re ne go ci a ção das dí vi-
das jun to ao Ban pa rá, pois o ban co co bra ju ros al tís si-
mos, por meio do sis te ma de em prés ti mos, como o
Mul ti cred, que im pos si bi li ta a qui ta ção dos dé bi tos.
Gre ves de se jan do uma sé rie de co i sas.

O Go ver na dor do Pará anun ci ou uma re po si ção
sa la ri al de 7% con tra uma re i vin di ca ção de 87%. E o
pior, o Go ver na dor fe chou-se para o diá lo go. S. Exª
não ace i ta mais di a lo gar com os pro fes so res, fe-
chou-se com ple ta men te para o diá lo go e não ace i ta
mais ne nhum tipo de ne go ci a ção.

Os pro fes so res, en tão, de ci di ram por uma ati tu-
de drás ti ca. Oito pro fes so res e três fun ci o ná ri os, no
dia 8 de maio, na quar ta-fe i ra da se ma na pas sa da,
en tra ram em gre ve de fome. Eles es tão fa zen do gre -
ve de fome de i ta dos em col cho ne tes, pró xi mo ao
CAM, Cen tro Arqui te tô ni co de Na za ré, em fren te à
Igre ja de Nos sa Se nho ra de Na za ré.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – No bre
Se na dor, so li ci to, se pos sí vel, que V. Exª en cer re seu
dis cur so, pois o Se na dor Se bas tião Ro cha está ins -
cri to para fa lar e ain da te mos ape nas cin co mi nu tos
den tro do pra zo re gi men tal.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Vou
con clu ir meu dis cur so, Sr. Pre si den te. Mas an tes de
en cer rá-lo, que ro di zer que se tra ta da Igre ja mais im -
por tan te do Esta do do Pará, onde se en con tra a ima -
gem de Nos sa Se nho ra de Na za ré. Ela é a san ta ho -
me na ge a da na pro cis são do Cí rio de Nos sa Se nho ra

de Na za ré, fes ta ma ra vi lho sa que se re a li za no Esta -
do do Pará. E es sas pes so as, cu jos no mes ci ta rei, Sr.
Pre si den te, ini ci a ram uma gre ve de fome no dia 8 de
maio. São elas: Aldyr Ara ú jo de Sou za, Antô nio Car -
los Mar tins Bar ros, José Au gus to da Sil va, Ma nu el
Cân di do Car ne i ro, Ma ria do So cor ro dos San tos
Jucá, Ro sân ge la Luz, Ro si ne i de Andra de dos San-
tos, Be ne di ta do Ama ral, José Be zer ra Fi lho, Hel der
Ma cha do e Hel don Sou za Pe re i ra. Entre os dias 9 e
10 de maio, três dos vo lun tá ri os fo ram obri ga dos a
aban do nar a gre ve de fome: Hel der Ma cha do, que to -
ma va me di ca men to con tro la do e es ta va com o or ga-
nis mo mu i to de bi li ta do, Ma ria do So cor ro Jucá e José
Be zer ra Fi lho, de si dra ta dos e de bi li ta dos.

Há, Sr. Pre si den te, uma gran de pre o cu pa ção
no Esta do do Pará. Hoje é dia 15. São sete dias de
gre ve de fome. Veja bem V. Exª, sete dias de gre ve
de fome! Não sei o que po de rá acon te cer a es sas
pes so as. Espe ro e con fio em Deus que nada lhes
acon te ça. O que es sas pes so as que rem é ape nas
diá lo go, con ver sa. Ora, Sr. Pre si den te, en ten do que
um Go ver na dor de Esta do de ve ria ser leal, pri me i ra-
men te, com os seus par ce i ros no pro ces so de ad mi-
nis tra ção, por que fun ci o ná rio pú bli co é par ce i ro e não 
ad ver sá rio do Go ver no. Se eu não pos so dar um au -
men to, se eu não pos so aten der às re i vin di ca ções do
pro fes so ra do do Pará, te nho que ex pli car por que não 
pos so dar, te nho que mos trar as con tas do Go ver no
do Esta do, te nho que mos trar de ta lha da men te quan -
to es tou gas tan do, quan to es tou ar re ca dan do, onde
es tou apli can do o di nhe i ro, te nho que mos trar que
não é pos sí vel fa zer re ma ne ja men to de di nhe i ro, que
só é pos sí vel dar 7%, te nho que mos trar o que es tou
fa zen do.

Era bom que o Go ver no do Esta do do Pará pu -
des se fa zer o que o Go ver no Fe de ral faz: co lo car as
con tas pú bli cas num sis te ma de in for ma ção – como o
Si a fi – e qual quer ci da dão, via Inter net, pu des se
aces sá-lo, para sa ber quan to está sen do gas to em
cada obra, por quan to foi con tra ta da cada obra, quan -
to está sen do gas to com pro fes sor, com ga so li na,
com óleo di e sel, que ago ra está sen do far ta men te
dis tri bu í do, de ma ne i ra ab so lu ta men te ir re gu lar, en tre
vá ri os Pre fe i tos do Esta do do Pará, para cam pa nha
po lí ti ca do can di da to a Go ver na dor; para que pu des-
se di zer ao povo do Pará quan to ele está gas tan do
em pro pa gan da, por que é uma en xur ra da de pro pa-
gan da que nun ca se viu igual, para po der ter uma ra -
zão ob je ti va de pro var para os pro fes so res que não é
pos sí vel aten der às suas re i vin di ca ções.

Ora, pen so que os pro fes so res não são ir ra ci o-
na is, não são in tran si gen tes. Quem está sen do in-
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tran si gen te e ir ra ci o nal ou tal vez te nha algo para es -
con der é o atu al Go ver na dor do Esta do do Pará.

Não es tou di zen do que o Go ver na dor te nha de
aten der qual quer mo vi men to gre vis ta em to das as
suas re i vin di ca ções. Pode não ser pos sí vel aten der a
re i vin di ca ção do mo vi men to gre vis ta, mas é pre ci so
ter um diá lo go cla ro, fa lar com a so ci e da de. Não é
pos sí vel se fe char, não di a lo gar e fa zer com que oito
ci da dãos fa çam gre ve de fome du ran te sete dias, ten -
do a sua sa ú de e seu fí si co to tal men te de bi li ta dos em
fun ção da in tran si gên cia e da fal ta de diá lo go. É só
isso o que se quer. E, se os pro fes so res não ace i ta-
rem os ar gu men tos do Go ver no, que este cha me a
Igre ja Ca tó li ca, a Igre ja Evan gé li ca, as or ga ni za ções
não-go ver na men ta is, a Assem bléia Le gis la ti va para
com ele dis cu tir a im pos si bi li da de. Que cha me todo
mun do para mos trar que os pro fes so res es tão exi gin-
do de ma is, que não têm ra zão, que não po de rão ter o
au men to. Ago ra, não di a lo gar, não cha mar nin guém,
não cha mar a Igre ja ou quem pode ne go ci ar e fa zer
os pro fes so res re cu a rem de suas po si ções é uma de -
mons tra ção de in to le rân cia. Pelo me nos de ve ria ter
sido ten ta do um acor do que aten des se em par te o
que está sen do re i vin di ca do.

Eu po de ria fa lar de ou tras in to le rân ci as tam-
bém, Sr. Pre si den te, mas la men to que o Se na dor Luiz 
Otá vio não te nha fi ca do para de ba tê-las. Estou ci tan-
do ape nas duas de las: a in to le rân cia com os sem-ter -
ra, que le vou à mor te 19 pais de fa mí lia, e esta de
ago ra. Mas há ou tras in to le rân ci as que po de rão ser
aqui de vi da men te ci ta das, e o fa re mos no de sen ro lar
dos de ba tes.

Qu e ro de i xar cla ro, como Se na dor do Esta do do 
Pará, como Lí der do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro nes -
ta Casa, como re pre sen tan te au tên ti co do povo pa ra-
en se, o meu pro tes to, a mi nha crí ti ca fron tal a essa
for ma in to le ran te de go ver nar do atu al Go ver na dor do 
Esta do do Pará. É pre ci so que seus as ses so res não
fa çam de cla ra ções como aque las fe i tas aqui pelo Se -
na dor Luiz Otá vio: “Ah, S. Exª nem faz par te do pro -
ces so”. Cla ro, ele con se guiu, com seus bri lhan tes ad -
vo ga dos, fi car fora do pro ces so. Mas, que rer exi mi-lo
de cul pa, a so ci e da de não en go le. Ele não teve a in -
ten ção de que aqui lo ocor res se, mas foi in ca paz de
per ce ber, de ava li ar o que a sua or dem po de ria ca u-
sar. E foi a sua or dem que oca si o nou a mor te dos 19
tra ba lha do res sem-ter ra do Pará.

Estou fa lan do dis so aqui por que sei que há mu i-
ta gen te me ou vin do, e mu i ta gen te que vive ao re dor
dele. Espe ro que o Go ver na dor pen se duas ve zes e
con ver se, o mais rá pi do pos sí vel, com o mo vi men to
dos pro fes so res, da área de edu ca ção do Go ver no do 
Esta do do Pará, para que se che gue a bom ter mo,
pois nem que ro pen sar na pos si bi li da de de que ou-
tros hor ro res ve nham a ocor rer em nos so Esta do.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (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, se rei ex tre ma-
men te bre ve, para co la bo rar com a Mesa, mas eu não 
po de ria de i xar de vir à tri bu na nes ta tar de para tra tar
de um as sun to ex tre ma men te gra ve e que deve pre o-
cu par to dos os Srs. Se na do res. Tra ta-se de um ato cri -
mi no so co me ti do por al gum de lin qüen te, al gum ir res-
pon sá vel que está ten tan do se uti li zar, no caso es pe-
cí fi co, de ma te ri al do meu ga bi ne te.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Se bas tião Ro cha, per -
mi ta-me in ter rom pê-lo para pror ro gar a ses são por
mais cin co mi nu tos, dan do a V. Exª tem po para que
faça o seu pro nun ci a men to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

Na re a li da de, como di zia, al guém se uti li zou de
um en ve lo pe tim bra do do meu ga bi ne te para apre-
sen tar de nún ci as apó cri fas con tra a Ane el, a Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca.

Sr. Pre si den te, não vi ria à tri bu na se o fato fos se
res tri to à Ane el. Sou ami go do Dr. José Má rio Abdo,
com quem po de ria, por tan to, tra tar di re ta men te des -
se as sun to, haja vis ta que S. Exª me co nhe ce e sabe
que não sou ca paz de ma no bras des sa na tu re za. No
dia em que eu ti ver qual quer de nún cia con tra a Ane el,
a pri me i ra pro vi dên cia será co mu ni car ao Dr. Abdo,
fa zen do isso de ma ne i ra res pon sá vel, as si nan do o
que for ne ces sá rio.

Então, apro ve i tan do-se de ma té ria jor na lís ti ca –
ou “jor na les ca” – e de ou tra ma té ria apó cri fa, e uti li-
zan do-se de um en ve lo pe tim bra do do meu ga bi ne te,
essa pes soa, esse cri mi no so, esse ir res pon sá vel en -
ca mi nhou esse ma te ri al para o Pre si den te da Ane el,
para o Mi nis tro Fran cis co Go mi de, para a jor na lis ta
Ana Ta va res, do Pa lá cio do Pla nal to, para o Pre si den-
te-Ge ral da Young & Ru bi can do Dis tri to Fe de ral,
para o Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União e
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

A pro va ma i or é que, cer ta men te, tra ta-se de
uma pes soa não es cla re ci da, por que men ci o na aqui:
Pre si den te da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca. Ora,
sa be mos mu i to bem que quem di ri ge a Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Re pú bli ca é o Pro cu ra dor-Ge ral da Re-
pú bli ca, e não o Pre si den te.

Sr. Pre si den te, re la tei esse fato para, pri me i ra-
men te, por meio da tri bu na do Se na do, in for mar a es -
sas au to ri da des aqui men ci o na das que esse do cu-
men to não saiu do meu ga bi ne te. Alguém se uti li zou
in de vi da men te de um en ve lo pe do meu ga bi ne te para 
co me ter esse ato cri mi no so. Se gun do, es tou pe din do
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ao Pre si den te da Casa uma pro vi dên cia, jun to com a
Cor re ge do ria, para que o as sun to seja de vi da men te
in ves ti ga do, so bre tu do por que pode acon te cer que
quem es te ja por trás des sa ma no bra tam bém uti li ze
ma te ri al do ga bi ne te de ou tros Se na do res. Fica um
aler ta, por que, se fez com ma te ri al do meu ga bi ne te,
pode fa zer com o de ou tros. É mu i to fá cil en trar num
ga bi ne te de Se na dor para fa zer uma vi si ta, con se guir
um en ve lo pe, co lo car o que qui ser den tro e es pa lhá-lo
para as au to ri da des do Bra sil. Re gis tro esse fato e
peço pro vi dên ci as ao Pre si den te da Casa. Tam bém
vou fazê-lo ofi ci al men te ao emi nen te Pre si den te Ra -
mez Te bet, da mes ma for ma que vou co mu ni car às
au to ri da des que o en ve lo pe re ce bi do por eles não
par tiu do meu ga bi ne te – nem de mim, nem da mi nha
as ses so ria.

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

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, o Se na do co nhe ce bem V. Exª, pela 
sua se ri e da de. Foi bom esse es cla re ci men to, por que
leva ao co nhe ci men to da Na ção uma de nún cia que,
na ver da de, não tem pro ce dên cia. V. Exª é tido como
um dos ma i o res ca rac te res des ta Casa, res pe i ta do
po li ti ca men te em todo o Bra sil.

A pre ten são de V. Exª será en ca mi nha da ao
Pre si den te da Casa para as de vi das pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.
É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 263, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do Re gi men to Inter no,

seja pror ro ga do o pra zo do Re que ri men to nº 22/2001,
até 15 de de zem bro de 2002, so bre a CPI des ti na da a 
“apu rar, no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias, as
de nún ci as ve i cu la das a res pe i to da atu a ção ir re gu lar
de or ga ni za ções não-go ver na men ta is — ONGs“.

Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. –
Mo za ril do Ca val can ti – Lind berg Cury – Pa u lo
Sou to – Anto nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma –
José Jor ge – Fran ce li no Pe re i ra – Edson Lo bão –
José Agri pi no – Ber nar do Ca bral – Le o mar
Qu in ta ni lha – Ge ral do Althoff – Mo re i ra Men des –
Jo nas Pi nhe i ro – Wal deck Orné las – Gil van
Bor ges – Ma ria do Car mo Alves – Mar lu ce Pin to –
Íris Re sen de – Anto nio C. Va la da res – Ca sil do
Mal da ner – Tião Vi a na – Ney Su as su na – Gil ber to
Mes tri nho – José Alen car – Chi co San to ri –
Be ní cio Sam pa io – Pe dro Si mon – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Amir Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – O re-
que ri men to lido con tém subs cri to res em nú me ro su fi-
ci en te para a pror ro ga ção so li ci ta da, nos ter mos do
art. 152 do Re gi men to Inter no, e será pu bli ca do para
que pro du za os de vi dos efe i tos.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – O Sr.
Se na dor Chi co Sar to ri en vi ou à Mesa pro po si ção,
cuja tra mi ta ção, de acor do com o dis pos to no art. 235, 
in ci so III, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no, de ver ter
iní cio na Hora do Expe di en te.

A ma té ria será lida na pró xi ma ses são.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – O Sr.

Se na dor Ro me ro Jucá, a Sra. Ma ria do Car mo Alves
e os Srs. Se na do res Car los Be zer ra, Amir Lan do e
Edi son Lo bão en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha pre sen-
ça na tri bu na des ta Casa, tem, nes ta opor tu ni da de, o
pro pó si to de co men tar a ques tão dos di re i tos hu ma-
nos, sob a óti ca da par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os, tema
que con si de ro dos mais re le van tes para o nos so País, 
de ter mi nan te mes mo de nos so de sen vol vi men to so -
ci al ple no.

A VII Con fe rên cia Na ci o nal de Di re i tos Hu ma-
nos, que se ini cia, hoje, no Au di tó rio Ne reu Ra mos, da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, terá, como eixo te má ti co, a
pre ven ção e o com ba te à vi o lên cia, nes sa ini ci a ti va
do Fó rum Na ci o nal de Enti da des de Di re i tos Hu ma-
nos que, des de 1995, tem sido ca paz de mo bi li zar e
des per tar o in te res se de gru pos or ga ni za dos da so ci-
e da de e au to ri da des pú bli cas.

As con clu sões do sim pó sio se rão ofe re ci das aos
par ti dos e can di da tos às ele i ções de ou tu bro como pro -
pos tas su pra par ti dá ri as, em res pos ta ao cla mor so ci al
por po lí ti cas de se gu ran ça pú bli ca, tema que, in fe liz-
men te, tor nou-se par te de nos so quo ti di a no.

Sr. Pre si den te, com pa ti bi li zar a efi ciên cia na
re du ção da cri mi na li da de com o avan ço na
im ple men ta ção dos di re i tos hu ma nos é fun da men tal
para a so ci e da de e deve ser dog ma ina ba lá vel em to das
as es fe ras da ad mi nis tra ção. A me lhor po lí cia é tam bém
a que mais res pe i ta os di re i tos hu ma nos. A cren ça e as
prá ti cas de su ma nas e ine fi ca zes de em pre gar a
vi o lên cia con tra a vi o lên cia de vem ser com ba ti das de
for ma ve e men te, in clu si ve no Par la men to, ava li an do,
com enor me res pon sa bi li da de, me di das como a re du ção
da ida de pe nal e as pe nas de mor te e pri são per pé tua.

Ain da que a se gu ran ça pú bli ca não se cons ti tua
em com pe tên cia ti pi ca men te mu ni ci pal, a pre ven ção
da vi o lên cia apre sen ta di men sões mul ti dis ci pli na res,
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que de vem ser abor da das pri o ri ta ri a men te em suas
ca u sas. De ve mos en ten der di fe ren tes con di ci o nan-
tes, como a re la ção en tre po bre za e cri mi na li da de, a
re vol ta ca u sa da pe las de si gual da des so ci a is, a exis -
tên cia de uma cul tu ra da vi o lên cia, o cri me or ga ni za-
do, as dro gas, o trá fi co e a pos se de ar mas, en tre ou -
tros.

Sob tal pris ma, tor na-se fun da men tal o en ga ja-
men to das au to ri da des mu ni ci pa is, as sim como toda
a so ci e da de or ga ni za da nas co le ti vi da des, para uma
atu a ção efe ti va men te abran gen te em re la ção a essa
gra ve ques tão.

Srªs e Srs. Se na do res, por ini ci a ti va e in cum-
bên cia atri bu í da pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, o Mi nis té rio da Jus ti ça vem co or de nan do,
des de 1995, o Pro gra ma Na ci o nal de Di re i tos Hu ma-
nos – PNDH, de cor ren te, in clu si ve, da De cla ra ção e
do Pro gra ma de Ação de Vi e na, ado ta dos con sen su-
al men te ao fi nal da II Con fe rên cia Mun di al de Di re i tos
Hu ma nos, em 1993. A fase de ela bo ra ção do pro gra-
ma na ci o nal en vol veu a par ti ci pa ção de apro xi ma da-
men te 200 or ga ni za ções em um to tal de seis se mi ná-
ri os re gi o na is, e o pri me i ro pro je to foi apre sen ta do e
de ba ti do na I Con fe rên cia Na ci o nal de Di re i tos Hu ma-
nos, em 1996.

A cri a ção da Se cre ta ria Na ci o nal de Di re i tos Hu -
ma nos re pre sen tou o en ga ja men to de fi ni ti vo e efe ti vo
do Go ver no Fe de ral em ações vol ta das para a pro te-
ção e pro mo ção de di re i tos hu ma nos, de cor ren do,
daí, que a ma i o ria das me tas do Pro gra ma fo ram in -
cor po ra das aos ins tru men tos de pla ne ja men to e or -
ça men to do Go ver no Fe de ral e se con ver te ram em
pro gra mas e ações es pe cí fi cas, para os qua is fo ram
des ti na dos re cur sos or ça men tá ri os nas Leis Orça-
men tá ri as Anu a is, des de aque le ano, e para os qua is
há pre vi são or ça men tá ria até o ano de 2003, con for-
me de ter mi na o Pla no Plu ri a nu al 2000-2003.

Nes te mo men to, o Pro gra ma Na ci o nal de Di re i-
tos Hu ma nos está em fase de atu a li za ção, de for ma a
in clu ir, além das fun da men ta is ações de pro te ção in -
di vi du al e co le ti va, ações es pe cí fi cas vol ta das para a
pro te ção de di re i tos eco nô mi cos, so ci a is e cul tu ra is, e 
de ve rá ter seus re sul ta dos dis po ni bi li za dos em bre ve,
com a con clu são dos tra ba lhos do Nú cleo de Estu dos
da Vi o lên cia, da Uni ver si da de de São Pa u lo, con tra ta-
do para esse fim.

O pro ces so de atu a li za ção do Pro gra ma de ve rá
des ta car a con cep ção con tem po râ nea de di re i tos hu -
ma nos, ca rac te ri za da pela uni ver sa li da de, in di vi si bi li-
da de, in ter-re la ção e in ter de pen dên cia dos di re i tos
hu ma nos.

Os prin ci pa is pro je tos in te gran tes do Pro gra ma
Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos, cuja exe cu ção é de
res pon sa bi li da de da Se cre ta ria de Esta do dos Di re i-

tos Hu ma nos, são os de Pro te ção a Tes te mu nhas e
Ví ti mas de Cri me; de De fe sa dos Di re i tos da Cri an ça
e do Ado les cen te; de Re in ser ção So ci al do Ado les-
cen te em Con fli to com a Lei; de Com ba te ao Abu so e
à Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e Ado les cen tes; de
Com ba te à Vi o lên cia con tra a Mu lher; o Paz nas
Esco las; o Di re i tos Hu ma nos, Di re i tos de To dos e o de 
Aten ção à Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, to dos
com sig ni fi ca ti va par ti ci pa ção das au to ri da des em to -
das as es fe ras de go ver no.

Além da exe cu ção de pro gra mas no âm bi to do
Pla no Plu ri a nu al, a Se cre ta ria de Esta do de Di re i tos
Hu ma nos tem im ple men ta do ações ins ti tu ci o na is, em 
re la ção a te mas como a dis cri mi na ção ra ci al e a tor tu-
ra, os ser vi ços de as sis tên cia ju rí di ca e for ne ci men to
de do cu men ta ção ci vil, a ca pa ci ta ção de jo vens li de-
ran ças co mu ni tá ri as, o com ba te ao tra ba lho in fan til e
ao tra ba lho for ça do, além da ca pa ci ta ção de ges to res
lo ca is de di re i tos hu ma nos, para as ad mi nis tra ções
mu ni ci pa is.

Sr. Pre si den te, pro po si ções en ca mi nha das ao
Con gres so Na ci o nal, no âm bi to do Pro gra ma Na ci o-
nal de Di re i tos Hu ma nos, re sul ta ram em re le van tes
me di das le gis la ti vas, en tre as qua is fi gu ram o re co-
nhe ci men to das mor tes de pes so as de sa pa re ci das
em ra zão de par ti ci pa ção po lí ti ca (Lei nº 9.140/95),
pela qual o Esta do bra si le i ro re co nhe ceu a res pon sa-
bi li da de por es sas mor tes e con ce deu in de ni za ção
aos fa mi li a res das ví ti mas; a trans fe rên cia da jus ti ça
mi li tar para a jus ti ça co mum dos cri mes do lo sos pra ti-
ca dos por po li ci a is mi li ta res (Lei 9.299/96), que per -
mi tiu o in di ci a men to e jul ga men to de po li ci a is mi li ta-
res res pon sá ve is por vi o la ções como as do Ca ran di-
ru, Co rum bi a ra e Eldo ra do dos Ca ra jás, e a ti pi fi ca ção
do cri me de tor tu ra (Lei 9.455/97), que cons ti tu iu mar -
co re fe ren ci al para o com ba te a essa prá ti ca cri mi no-
sa no Bra sil.

Con fi gu ra-se, pois, por tudo o que aqui foi co-
men ta do, a efe ti va aten ção do Go ver no Fe de ral em
re la ção à ques tão dos di re i tos hu ma nos, de for ma ar -
ti cu la da com os Esta dos e Mu ni cí pi os, no sen ti do de
pro pi ci ar à so ci e da de bra si le i ra os me ca nis mos de
seu per ma nen te de sen vol vi men to so ci al e de me lho-
ria na qua li da de de vida de nos sas co mu ni da des.

Era o que ti nha a di zer.
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, es tar-
re ci da, da De le ga cia Espe ci al de Aten di men to à Mu -
lher do Dis tri to Fe de ral, os da dos re fe ren tes à vi o lên-
cia con tra as mu lhe res nos anos de 2000, 2001 e os
três pri me i ros me ses de 2002. Expli co o por quê do
meu cho que, Sr. Pre si den te: so men te nes te iní cio de
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ano, as de nún ci as au men ta ram em 45%, se con si de-
rar mos a to ta li da de dos de li tos. Ve jam, Srªs e Srs.
Se na do res, as ame a ças con tra mu lhe res au men ta-
ram 78% nos três pri me i ros me ses; so bre o nú me ro
de le sões cor po ra is e es tu pros hou ve um in cre men to
de 25%; e, so bre maus tra tos, de 100%. O qua dro
que se está de se nhan do é crí ti co...

Por um lado, po de mos con clu ir que a vi o lên cia
sim ples men te se am pli ou com o pas sar dos anos; por 
ou tro, pode-se en ten der que o tra ba lho de cons ci en ti-
za ção que há mu i to nós, par la men ta res, as ins ti tu i-
ções que se de di cam ao tema, as pró pri as De le ga ci as
Espe ci a is de Aten di men to à Mu lher, Orga ni za ções
Não Go ver na men ta is e a pró pria opi nião pú bli ca vi -
mos fa zen do está sur tin do efe i to e que as mu lhe res
es tão mais co ra jo sas para exi gir seus di re i tos e dar
um bas ta na vi o lên cia do més ti ca. No en tan to, ain da
que o es for ço para en co ra jar as mu lhe res ví ti mas de
vi o lên cia es te ja dan do cer to e isso pos sa ser con si de-
ra do uma boa no tí cia, es ses da dos si na li zam uma re -
a li da de ter rí vel, qual seja, a de que a vi o lên cia exis te
e em pa ta ma res mu i to ma i o res do que sem pre pu de-
mos cons ta tar.

Nos sa luta deve con ti nu ar em duas fren tes, por
um lado bus can do for mas de pro te ger as mu lhe res
por meio de uma le gis la ção que re al men te puna os
agres so res, aque les que pri vam da in ti mi da de da mu -
lher e que se apro ve i tam des ta pro xi mi da de para aço -
i tá-las de sua con di ção hu ma na, por meio da vi o lên-
cia fí si ca, psi co ló gi ca e se xu al. Por ou tro, cri an do en -
ti da des com for ça po lí ti ca para fa ci li tar o im ple men to
de ações para pre ve nir as ações des res pe i to sas,
cons ci en ti zan do toda a so ci e da de para o fato de que,
além de igual da de de di re i tos, me re ce mos igual da de
de tra ta men to, que edu ca mos e vi ve mos para a paz e
as sim de ve mos ser tra ta das.

Srªs e Srs. Se na do res, a luta pela er ra di ca ção
da vi o lên cia de gê ne ro é con tu maz e as ba ta lhas de -
vem ser tra va das dia após dia para que, a cada mo -
men to, pos sa mos con de nar, não só com pe nas, mas
com a de sa pro va ção so ci al aque les que ain da não
apren de ram a nos res pe i tar.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um dos te mas que 
mais têm me re ci do mi nha aten ção em mi nha atu a ção
par la men tar e po lí ti ca é o Fun do Cons ti tu ci o nal do
Cen tro-Oes te, o FCO. Não exis te as pec to ou as sun to
re la ci o na do ao FCO que não te nha pas sa do pelo cri -
vo des te Se na dor que lhes fala. Te nho par ti ci pa do

como crí ti co, como for mu la dor, como ar ti cu la dor de
tudo o que se re la ci o na com esse Fun do, por que per -
ce bo seu pa pel fun da men tal para o cres ci men to e
para a cri a ção de ati vi da des eco nô mi cas na re gião
Cen tro-Oes te, uma re gião dis tan te dos prin ci pa is pó -
los de de sen vol vi men to na ci o nal, mas de gran de po -
ten ci al eco nô mi co, de ex ten sos re cur sos na tu ra is e
que, no en tan to, ca re ce de re cur sos su fi ci en tes para
im pul si o nar e con cre ti zar esse po ten ci al. Daí a im por-
tân cia ba si lar do Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen-
tro-Oes te, uma fon te de re cur sos or ça men tá ri os, ga -
ran ti da pela Cons ti tu i ção, de cus to re la ti va men te ba i-
xo em com pa ra ção com os al tos cus tos dos em prés ti-
mos ob ti dos no se tor ban cá rio pri va do.

É por acom pa nhar tão de per to a tra je tó ria, por
as sim di zer, do FCO, que pude, pe rió di ca e in sis ten-
te men te, ao lon go dos úl ti mos anos, em dis cur sos
pro fe ri dos des ta tri bu na, de nun ci ar os abu sos e as in -
cor re ções co me ti das pelo agen te fi nan ce i ro do FCO,
que é o Ban co do Bra sil. Tais abu sos e tais in cor re-
ções, nu me ro sos e re cor ren tes, têm-se dado, prin ci-
pal men te, na for ma de co bran ça de en car gos ma i o-
res do que os es tri ta men te de vi dos por lei por par te
dos mu tuá ri os. Há mu i to tem po que ve nho cha man do
a aten ção das au to ri da des e da so ci e da de bra si le i ra
para a de sor ga ni za ção e a dis cri ci o na ri e da de com
que o Ban co do Bra sil exer ce a ges tão do Fun do.

Fico ali vi a do, por tan to, ao ver con fir ma das as
de nún ci as que fiz, pois o Tri bu nal de Con tas da União 
(TCU), em re la tó rio pu bli ca do re cen te men te, de ter mi-
nou que as dí vi das dos mu tuá ri os com o FCO se jam
re cal cu la das pelo Ban co de Bra sil. O TCU to mou
essa de ci são após ter re a li za do au di to ria em mi lha res
de pro ces sos do FCO. O re la tó rio é o re sul ta do de ex -
ten sa in ves ti ga ção re a li za da en tre fe ve re i ro e mar ço
de 2000 por equi pe do TCU que per cor reu a re gião
Cen tro-Oes te, re co lhen do in for ma ções en tre em pre-
sá ri os, fe de ra ções de agri cul tu ra e de in dús tria e
agên ci as do Ban co do Bra sil.

As prin ci pa is fa lhas apon ta das são a co bran ça
de ju ros sem a de vi da li be ra ção de re cur sos, a co-
bran ça de ta xas de ad mi nis tra ção em du pli ci da de, a
apli ca ção in cor re ta dos re du to res de ju ros, a ven da
ca sa da de pro du tos e de ser vi ços do ban co em tro ca
de li be ra ção de re cur sos, a con ces são de em prés ti-
mos aci ma do va lor per mi ti do por por te eco nô mi co do
mu tuá rio, e a li be ra ção de re cur sos sem a com pro va-
ção de con tra par ti da de re cur sos pró pri os. Além do
mais, a equi pe do tri bu nal ve ri fi cou que as in for ma-
ções pro du zi das pelo Ban co do Bra sil são de sor ga ni-
za das e que não há con tro le so bre os da dos, o que
aten de pelo nome de de sor ga ni za ção ad mi nis tra ti va.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma
das co i sas mais frus tran tes para mim tem sido per -
ce ber que uma fon te de re cur sos fun da men tal para
o de sen vol vi men to de mi nha re gião tem pro du zi do
um im pac to eco nô mi co me nor do que seu po ten ci-
al, por con ta da in com pe tên cia do agen te fi nan ce i ro
e das ir re gu la ri da des co me ti das por ele. O FCO –
como, de res to, os fun dos cons ti tu ci o na is das ou-
tras re giões – foi cri a do pe los Cons ti tu in tes de 1988 
com o ob je ti vo de de sen vol ver, eco nô mi ca e so ci al-
men te, as re giões mais atra sa das do Bra sil, con fe-
rin do aos pro je tos eco nô mi cos uma fon te es tá vel e
ba ra ta de re cur sos. Assim, é ins tru men to fun da-
men tal para a su pe ra ção do pro fun do de se qui lí brio
re gi o nal que te mos no Bra sil. O que que ro di zer é
que um ins tru men to cre di tí cio des sa im por tân cia
tem de ser tra ta do com mu i to cu i da do e com mu i to
ca ri nho por to dos os ór gãos de go ver no en vol vi dos
em sua ope ra ci o na li za ção.

Espe ro que, como con se qüên cia do re la tó rio
do TCU, o Fun do Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oes te
pos sa ser tra ta do com mais com pe tên cia por par te
de seu agen te fi nan ce i ro e que se jam pu ni dos os
au to res das ir re gu la ri da des ve ri fi ca das.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a his tó ria bra si le i ra
está a de mons trar que, du ran te o re gi me mi li tar, es -
tru tu rou-se uma re la ção sim bió ti ca en tre o Esta do e 
o em pre sa ri a do na ci o nal. Na ver da de, o Esta do cu i-
dou de cri ar uma in fra-es tru tu ra bá si ca (es tra das,
te le co mu ni ca ções, ener gia) e de ins ta lar a pro du-
ção de ma té ri as-pri mas es tra té gi cas (a pe tro quí mi-
ca, prin ci pal men te) para o ca pi tal pro du ti vo pri va do
na ci o nal. Os se to res que já se en con tra vam im plan-
ta dos (a si de rur gia, por exem plo) fo ram in se ri dos
no mes mo mo de lo. Sa í ram os mi li ta res, e o que se
viu, logo de po is, foi a to ma da do con tro le to tal das
es ta ta is pelo em pre sa ri a do, que pri va ti zou, de fi ni ti-
va men te, o Esta do. Para tan to, não pre ci sa ram ad -
qui rir as Esta ta is, por que já de ti nham o po der de de -
ter mi nar pre ços e quan ti da des. Foi as sim, por
exem plo, com os pro du tos cha ma dos “ci pa dos”,
que nada mais era do que um ar ti fí cio de con tro le
de pre ços, se gun do os in te res ses do ca pi tal.

Esse mo de lo não po dia pres cin dir, tam bém,
de um Con gres so “en ga ja do”, “ar ti cu la do”, para
pos si bi li tar os ins tru men tos le ga is ne ces sá ri os para
sua ma nu ten ção e re pro du ção. Essa “ban ca da es -

ta tis ta” pas sou a do mi nar, en tão, e ain da mais, as
ins ti tu i ções de fo men to (Su de ne, Su dam, Su de co e
ou tras), mas os ver da de i ros be ne fi ciá ri os dos re-
cur sos sub si di a dos eram, exa ta men te, os em pre sá-
ri os na ci o na is, prin ci pal men te aque les se di a dos
nos gran des cen tros. A Su de ne, por exem plo, foi
cri a da mu i to an tes (1960) para for ta le cer o Nor des-
te, ten do como um dos ve to res prin ci pa is a des cen-
tra li za ção in dus tri al [O Gru po de Tra ba lho para o
De sen vol vi men to do Nor des te, o GTDA, co man da-
do pelo Prof. Cel so Fur ta do, que for mu lou a con-
cep ção da que la Insti tu i ção, pres su pu nha a cri a ção
de uma nova eli te (bur gue sia) lo cal]. Essa nova eli -
te, de cu nho mais in dus tri al e ur ba no, con tra-
por-se-ia à lo cal, mais con ser va do ra, li ga da, prin ci-
pal men te, à pro du ção ca na vi e i ra. Mas, o que se viu,
foi um efe i to con trá rio: quem mais usu fru iu das be -
nes ses foi, exa ta men te, o em pre sa ri a do pa u lis ta,
au men tan do, ain da mais, a con cen tra ção re gi o nal
da ren da. Os cha ma dos “co ro néis” lo ca is, que de -
ve ri am ser subs ti tu í dos pe los no vos “bur gue ses”,
na ver da de se for ta le ce ram po li ti ca men te e se con -
so li da ram como re pre sen tan tes re gi o na is no Con -
gres so. Isso acon te ceu, tam bém, em ou tras re-
giões. Isto é, não se for mou uma nova bur gue sia lo -
cal, ao con trá rio, se con so li dou a an ti ga, em bo ra
com no vas re la ções e agru pa das em par ti dos di tos
“li be ra is”, que, na ver da de, de ve ri am ser “con ser va-
do res”, “pa tri mo ni a lis tas” ou “co ro ne lis tas”.

Esses “co ro néis”, ou “ca ci ques”, usu fru íam,
de um lado, di re ta men te dos re cur sos das ins ti tu i-
ções es ta ta is de fo men to, atra vés de seus pró pri os
ne gó ci os. De ou tro, do em pre sa ri a do que ti nha in te-
res se em man ter o mo de lo. O elo de li ga ção en tre
um e ou tro sem pre fo ram o fi nan ci a men to de cam -
pa nha e as in di ca ções para car gos nas es ta ta is,
num pse u do con tro le, que era exer ci do, na ver da de,
pelo em pre sa ri a do que, ali, ins ta lou as suas plan-
tas, atra í dos pe los be ne fí ci os fis ca is e cre di tí ci os.

No Exe cu ti vo, a ta re fa era me nos di fí cil. Bas -
ta va que se co lo cas se, tam bém em tro ca de ge ne-
ro sas do a ções para cam pa nha nas ele i ções ma jo ri-
tá ri as, pes so as to tal men te iden ti fi ca das com o mo -
de lo. A or dem era ge ren ci ar o Esta do, para usu fru to
do em pre sa ri a do, em es pe ci al o na ci o nal.

No Ju di ciá rio, tam bém não se er gue ram gran -
des bar re i ras para a mon ta gem e a ma nu ten ção do
mo de lo, pe los cri té ri os de in di ca ção dos ma gis tra-
dos, já des de en tão li ga dos, um bi li cal men te, ao
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Exe cu ti vo. Se o Exe cu ti vo se mo via pe las ré de as
dos ver da de i ros “do nos do po der”, e se era ele
quem in di ca va os ma gis tra dos, prin ci pal men te nos
ma i o res es ca lões, tam bém não é di fí cil es ta be le-
cer-se, aí, um si lo gis mo.

Mas, no iní cio da dé ca da de 90, co me ça a se
es bo çar uma rup tu ra des se mes mo mo de lo. E ela
co me ça pelo Exe cu ti vo. Uma nova eli te ini ci a va, ali, 
a “to mar o po der”. Co me ça va a sair de cena o em -
pre sá rio na ci o nal (o ca pi tal pro du ti vo in dus tri al na -
ci o nal), para dar lu gar ao ca pi tal fi nan ce i ro (na ci o-
nal e in ter na ci o nal). Te ria de ha ver, en tão, uma mu -
dan ça de per fil nos cha ma dos “ges to res”. Nos car -
gos-cha ves de es ca lões in fe ri o res, a ta re fa não se -
ria das mais ár du as. Mas, te ria de ha ver uma rup tu-
ra ra di cal no per fil do Pre si den te da Re pú bli ca, por -
que ele se ria a “es tam pa” dos “no vos tem pos”. E, aí, 
a mí dia jo gou pa pel dos mais sig ni fi ca ti vos. O li vro
No tí ci as do Pla nal to, de Má rio Sér gio Con ti, que
re la ta como se cons tru iu a can di da tu ra “col lo ri da”,
é, tal vez, o me lhor tra ba lho de aná li se do po der da
mí dia. O novo mo de lo não ad mi tia mais os no mes já
“con sa gra dos”, li ga dos à es tru tu ra de po der an te ri-
or, mes mo que eles se pa u tas sem pela éti ca na po -
lí ti ca. Daí, a ne ces si da de e a cons tru ção de um
“novo”. Um Col lor!

Os em pre sá ri os con ti nu a ram a fi nan ci ar cam -
pa nhas. Mas, é pú bli co e no tó rio o en ga ja men to
ma i or dos ban cos no rol dos ma i o res fi nan ci a do res.
Co me çam a apa re cer, tam bém, al guns no mes, an -
tes des co nhe ci dos, e que co me çam a par ti ci par,
como te sou re i ros, dos cha ma dos “fun dos de cam -
pa nha”. Mais do que isso: não é co in ci dên cia, tam -
bém, que tais fi nan ci a do res pas sa ram a com prar,
igual men te, mu i to mais es pa ços na mí dia. O ob je ti-
vo era o mes mo.

A ve lha eli te (ain da ma jo ri tá ria no Le gis la ti vo,
di re ta men te ou atra vés de re pre sen tan tes “con tro-
la dos”) ten tou man ter o seu qui nhão no Exe cu ti vo.
Para isso, pro cu rou se adap tar aos no vos mol des.
Ce deu, in clu si ve, à cor rup ção (a re la ção de quem
deu re cur sos para o Sr. Pa u lo Cé sar Fa ri as, o PC,
no re la tó rio da CPMI do Col lor é ilus tra ti va, in clu in-
do al guns no mes, até en tão, “in sus pe i tos”). A nova
eli te só não con ta va, en tre tan to, com o “ama do ris-
mo” do mi ni es que ma que se mon tou ao re dor do en -
tão Pre si den te Col lor (es tri la vam van ta gens por pa -
ga rem “as con tas da Ma da me”, por exem plo). O
Col lor tor nou-se, daí, um pe ri go, tan to para o es-

que ma mon ta do pela eli te an te ri or, como pela nova. 
Tal ama do ris mo po de ria co lo car, a nu, os “es que-
mas” já es tru tu ra dos nos di fe ren tes fe u dos do po -
der. Ele ti nha de ser, por tan to, der ru ba do. E o foi,
com a aju da das mes mas for ças que o ca ta pul ta ram
em di re ção ao po der. E com o au xí lio da mes ma mí -
dia. Ca be ria ao Con gres so vi a bi li zar, se gun do os
di ta mes cons ti tu ci o na is, a “ex pul são” do Pre si den-
te. E ele o fez. Ca be ria à po pu la ção em pres tar le gi-
ti mi da de ao ato. E a mí dia cu i dou de pro vi den ciá-lo.

Ocor re que as se men tes do novo mo de lo já
ha vi am sido lan ça das. O Pro gra ma Na ci o nal de De -
ses ta ti za ção, por exem plo, foi um dos pri me i ros
atos do go ver no que se des pe dia. Ali se ini ci ou, efe -
ti va men te, o des mon te do Esta do Bra si le i ro, ou a
sua trans fe rên cia para ou tras mãos, as da nova eli -
te de po der.

Mas, no meio do ca mi nho, ti nha um Ita mar.
Ele pa re cia ser uma es pé cie de ator er ra do, na peça
er ra da, no te a tro cer to. Suas idéi as na ci o na lis tas e
o seu dis cur so em fa vor do Esta do so be ra no não se
adap ta va aos no vos co man dos que se ins ta la vam
na ante-sala do po der. A “sa ú de” do Sr. Fer nan do
Col lor ja ma is po de ria per mi tir an te ver a im por tân cia
do vice. E, no caso, ele era a es tam pa mais que fiel
do que já se cha ma va, en tão, de “ju rás si co”, “ul tra-
pas sa do”. Quem sabe, uma de fe rên cia apa zi gua-
do ra à eli te an te ri or. São co nhe ci das as pres sões
so bre o Pre si den te Ita mar Fran co para man ter o
pro gra ma de pri va ti za ções. Quem não se lem bra do 
dis cur so, sob o ba da lo da mí dia, so bre o “pe ri go” da 
cha ma da “Fu ji mo ri za ção”, não de i xan do de le van-
tar, in clu si ve, al guns no mes, que po de ri am subs ti-
tu ir o Pre si den te, caso ele não se guis se as “car ti-
lhas”, cuja li ção ma i or era, exa ta men te, a pri va ti za-
ção das es ta ta is. Pois bem, o Pre si den te Ita mar,
ape sar da sua pos tu ra na ci o na lis ta e de de fe sa do
Esta do, deu se gui men to aos le i lões (fer ti li zan tes,
CSN, res tan te da pe tro quí mi ca). Mas, pelo me nos,
já não ha via (tan to) es pa ço para cor rup ção no Exe -
cu ti vo. Então, to dos rumo ao Le gis la ti vo. No or ça-
men to. Não mais o Mi nis tro. O Re la tor. Não mais o
se gun do es ca lão do Exe cu ti vo. O Asses sor Le gis-
la ti vo. Veio a CPMI do Orça men to e lá es ta vam, lis -
ta dos, os mes mos per so na gens da CPMI do Col lor.
Veio o pe di do da CPMI dos Cor rup to res. E eles cu i-
da ram de bar rar, no Con gres so, a sua ins ta la ção. E
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o Con gres so, evi den te men te, res pon deu a con ten-
to.

Nos es ter to res do Go ver no Ita mar, a nova eli te
não po de ria cor rer o ris co de um novo erro. Ha ve ria
de ocu par, já ali, to dos os flan cos, ain da no Exe cu ti-
vo. E foi o que fi ze ram. Fo ram co lo ca dos, em to dos
os pos tos-cha ves, no mes per fe i ta men te sin to ni za-
dos com o novo mo de lo. To dos com o mes mo per fil,
com as mes mas idéi as, eje ta dos das ca de i ras das
mes mas uni ver si da des, de pen sa men to úni co.
Esse foi, in clu si ve, o re sul ta do de um in ves ti men to
que se ma tu ra va des de mu i to an tes. As nos sas
“me lho res ca be ças” fo ram mol da das nas mais fa-
mo sas uni ver si da des do pri me i ro mun do, para que
pu des sem apli car, aqui e em ou tros pa í ses pe ri fé ri-
cos, co nhe ci men tos “de con sen so” que pre pa ra ram
a “era da glo ba li za ção”. Mas, o que não se po de ria,
mes mo, é re pe tir qual quer erro na es co lha do “ma -
es tro”. E, aí, sur giu o Mi nis tro da Fa zen da, de po is
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Mol de, fi -
gu ri no e mo de lo per fe i tos.

Qu an do Fer nan do Hen ri que to mou pos se, já
ha vi am sido pri va ti za das a pro du ção de fer ti li zan-
tes, a pe tro quí mi ca e a si de rur gia. Já era vi sí vel,
ple na men te, que se tra ta va de um novo mo de lo de
apro pri a ção do pa tri mô nio pú bli co, ago ra mais con -
tun den te. Na ver da de, não es ta va ha ven do, no fun -
do, uma pri va ti za ção. O Esta do, como se dis se an -
te ri or men te, já era pri va ti za do. Só que in di re ta men-
te. Tra ta va-se de um pa tri mô nio pú bli co pos to a ser-
vi ço de uma mi no ria, que se man ti nha como tal fi -
nan ci an do cam pa nhas e man ten do, sob ré de as,
seus re pre sen tan tes. No novo mo de lo, os no vos
do nos to mam pos se, efe ti va men te, des se pa tri mô-
nio.

Era de se es pe rar que a ve lha eli te se co lo cas-
se con tra esse novo mo de lo. Não foi o que acon te-
ceu, pelo me nos num pri me i ro mo men to. Alguns
(pou cos) apro ve i ta ram-se das re bar bas. Ou tros,
de ci di ram adap tar-se às no vas re gras. Ou tros, ain -
da, su cum bi ram. Mas, na ver da de, não hou ve uma
voz de peso con tra a nova re a li da de que se im pu-
nha. O nor mal pa re cia ser, por exem plo, que o pro -
du tor de bens que se uti li za va de aços fi nos (e que
so bre essa ma té ria-pri ma exer cia con tro le) le van-
tas se a voz con tra a sua en tre ga a mo no pó li os ou a
oli go pó li os pri va dos que pas sas sem a im por as
suas pró pri as de ci sões. Ao con trá rio, o em pre sa ri a-
do na ci o nal co lo cou-se, en tão, fa vo rá vel às pri va ti-

za ções. É bem ver da de que o mo de lo an te ri or ti nha
lhe ca u sa do uma cer ta aco mo da ção, le tal nos no -
vos tem pos de glo ba li za ção. Ele, en tão, pode ter
ima gi na do aco mo dar-se no novo mo de lo e, dele, ti -
rar al gum pro ve i to.

Ven di dos os três seg men tos, já era cla ro, tam -
bém, que os le i lões fo ram an te ce di dos de ar ti ma-
nhas, para que se cum pris sem scripts tam bém
adre de men te de fi ni dos. Esses des vi os fo ram ana li-
sa dos no Re la tó rio da CPMI das Pri va ti za ções, em
1993. Ali se co lo cou, por exem plo, que as in for ma-
ções uti li za das para a mon ta gem dos in di ca do res
para o mo de lo de ava li a ção ado ta do (o de flu xo de
ca i xa des con ta do) fo ram de fi ni das com o in tu i to cla -
ro de su bes ti mar os pre ços mí ni mos para os le i lões.
Mas, o que mais cha mou a aten ção, nas in ves ti ga-
ções, foi, exa ta men te, a ma ni pu la ção de re sul ta dos
dos le i lões. Ha via uma ver da de i ra pro mis cu i da de
en tre ven de do res, ava li a do res e pro mi ten tes com -
pra do res, que tor na va a ba ti da do mar te lo em ato
for mal para sa tis fa ção pú bli ca de de ci sões to ma das
in tra mu ros.

A CPMI po de ria, por tan to, pôr em ris co, mais
uma vez, o de sem bar que de fi ni ti vo da nova eli te.
Por isso, ela ti nha de ser, tam bém, su fo ca da. E o
foi. Mais uma vez, o Con gres so foi uti li za do para
ser vir aos in te res ses dos no vos man da rins, sob o
man to, des ta vez, do si lên cio com pro me te dor da
mí dia.

Nes te sen ti do, foi a mes ma nova eli te que ala -
van cou o Col lor, e que, de po is, o der ru bou, a res -
pon sá vel por abor tar a CPMI das Pri va ti za ções. E,
mais uma vez, con tra di to ri a men te, fo ram os re pre-
sen tan tes da ve lha eli te no Con gres so que pro pi ci a-
ram a pá de cal. Não foi pos sí vel, por exem plo, in -
ves ti gar a ver da de i ra his tó ria da pri va ti za ção da
Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal, a CSN. Mas, a
CPMI a con si de rou como em ble má ti ca. Não ha via,
ali, qual quer exer cí cio de pre mo ni ção. Os fa tos fa -
la vam por si. As ar ti cu la ções se de ram no in te ri or
do Ban co Grap hus, que con tra tou, logo de po is, o
Di re tor do BNDES res pon sá vel pela área de pri va ti-
za ções (Sr. Sér gio Zen dron) como Di re tor de Inves -
ti men tos. O Pre si den te da Esta tal (Pro có pio Lima
Neto), res pon sá vel pela ven da, de mi tiu-se para
par ti ci par, nas ar ti cu la ções, como re pre sen tan te do 
gru po com pra dor. Ato con tí nuo ao le i lão, foi re con-
du zi do para o mes mo car go. O res pon sá vel pelo
Clu be de Inves ti men tos foi no me a do Di re tor, de po is
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Pre si den te. Os em pre ga dos, com as sen to na Di re-
to ria, fo ram for ça dos a tro car a di re ção de seu sin di-
ca to, no sen ti do de um dis cur so “mais en ga ja do aos 
in te res ses pri va ti vis tas”. Os no vos com pra do res se
de pa ra ram com re cur sos em ca i xa des con si de ra-
dos no mo de lo de ava li a ção, en tre ou tros fa tos.

Sem in ves ti ga ções mais pro fun das, as pri va ti-
za ções pros se gui ram. E os fa tos con sig na dos no
Re la tó rio da CPMI se re pro du zi ram. Com ma i or in -
ten si da de. As gra va ções das ar ti ma nhas para a pri -
va ti za ção das “te les” re for çam a tese da pro mis cu i-
da de. Tudo “no li mi te da ir res pon sa bi li da de”. O
Exe cu ti vo ma ni pu lou os fun dos de pen são para que 
os le i lões se tor nas sem “car tas mar ca das”. E quem
ga nhou os le i lões? Con sór ci os de mul ti na ci o na is,
ban cos bra si le i ros e em pre sas que, mais uma vez,
se adap ta ram aos no vos tem pos, em bo ra, mu i tas
ve zes, em ra mos de ati vi da des que nada ti nham a
ver com as no vas ati vi da des (por exem plo, nas te le-
co mu ni ca ções, o in gres so de em pre i te i ras da cons -
tru ção pe sa da, fa bri can tes de fe cha du ras, en tre ou -
tros).

Os fa tos in di ca ram, de po is, que essa mes ma
pro mis cu i da de acon te ceu no le i lão da Com pa nhia
Vale do Rio Doce. Aliás, esse pa re ce ser o caso
mais em ble má ti co da rup tu ra en tre a nova e a ve lha
eli te. Tudo le va va a crer que o em pre sá rio Sr. Anto -
nio Ermí rio de Mo ra es se ria, en fim, o ga nha dor no
le i lão da Vale. Os três ma i o res fun dos de pen são (o
Pre vi, do Ban co do Bra sil; o Fun cef, da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, e a Pe tros, da Pe tro brás) for ma-
vam, com ele, o mes mo con sór cio. No úl ti mo mo-
men to, o Exe cu ti vo, mais uma vez, ma ni pu lou os
tais fun dos no sen ti do de ou tro con sór cio, ar ti cu la-
do pelo Sr. Ben ja min Ste in bruch, o mes mo que co -
man dou a com pra da CSN, que, en fim, aca bou por
ad qui rir a Vale. Co nhe ci dos os ca sos da CSN e das
Te les, como não ima gi nar que hou ve, tam bém no
caso da Vale, ar ti ma nhas para que os re sul ta dos
fos sem os de fi ni dos com an te ce dên cia? Os fa tos,
mais uma vez, ilu mi na ram a his tó ria, e aí está o Sr.
Ri car do Sér gio como o seu gran de pro ta go nis ta. E,
tam bém mais uma vez, a ques tão dos fi nan ci a men-
tos de cam pa nhas. Ti ves se a CPMI das Pri va ti za-
ções cum pri do, in te gral men te, os ob je ti vos pro pos-
tos, in ves ti gan do, por exem plo, com pro fun di da de,
o caso da CSN, era de se es pe rar que o caso das
“te les” e da Vale te ri am to ma do ou tros ru mos. Ou,
no mí ni mo, me lho res ca u te las.

São, por tan to, as sun tos que guar dam uma ló -
gi ca: rup tu ra na eli te de po der, pri va ti za ções, fi nan-
ci a men to de cam pa nha e cor rup ção. Tudo isso
cabe no caso da Vale, ago ra es tam pa do nos jor na-
is, mas, des de mu i to tem po, mo ti vo de re i te ra dos
dis cur sos. Bas ta que se con sul te os Ana is do Se na-
do Fe de ral para se ob ser var que a Veja des ta se-
ma na não traz qual quer “furo de re por ta gem”. Tudo
já ha via sido dito por mim. Pou co foi ou vi do. Qu an-
tas ve zes re pe ti, da tri bu na, que as pri va ti za ções
são o mote para a mu dan ça do per fil do po der, no
Bra sil. E que elas são o novo (e ma i ús cu lo) foco de
cor rup ção (de po is do des man te la men to dos es que-
mas Col lor e do Orça men to). Que as em pre sas es -
ta ta is fo ram trans fe ri das a pre ços vis. Que os le i-
lões eram, qua se sem pre, jo gos de car tas mar ca-
das. Que ne nhum dos ob je ti vos do PND fo ram, efe -
ti va men te, cum pri dos, como a ge ra ção de em pre-
gos (o de sem pre go, de po is dos le i lões, nun ca atin -
giu pa ta ma res tão ele va dos), a di mi nu i ção da dí vi-
da pú bli ca (cujo mon tan te mais que de cu pli cou, nos 
úl ti mos 8 anos), a li be ra ção do Esta do de ati vi da des
pro du ti vas para se in cum bir, mais, do cha ma do “so -
ci al” (as ci da des se trans for ma ram, cada vez mais,
em pal cos de uma guer ra ci vil não de cla ra da, da dos
os ní ve is de cri mi na li da de). E que a cor rup ção man -
tém es tre i ta cor re la ção com o fi nan ci a men to de
cam pa nhas. Ora, já no Re la tó rio da CPMI do PC,
de di cou-se um ca pí tu lo in te i ro a este úl ti mo tema,
como “fa tor que pro pi cia o sur gi men to de es que mas
de cor rup ção”. Daí, a pro pos ta do fi nan ci a men to
pú bli co de cam pa nhas ele i to ra is, não como au men-
to de gas tos pú bli cos, ao con trá rio, ten do em vis ta
ele se co lo car de en con tro com um dos mais im por-
tan tes fo cos de cor rup ção.

Mas, por que tudo isso está vin do à tona exa -
ta men te ago ra? É que o tal mo de lo está en tran do
em uma nova fase. No mes mo Re la tó rio da CPMI
das Pri va ti za ções, cha mou-se a aten ção para a
pos si bi li da de dos ad qui ren tes das es ta ta is usu fru í-
rem, tan to das ati vi da des em si, como das be nes-
ses que elas en se ja vam (fi nan ci a men tos al ta men te
con vi da ti vos, por exem plo) e, em um de ter mi na do
mo men to, o dos ren di men tos de cres cen tes, ou exi -
gis sem ma i o res fa ci li da des, ou ten tas sem de vol ver,
ao Esta do, algo pa re ci do com su ca tas. Não se ria a
pri me i ra vez na his tó ria. O pa tri mô nio das es ta ta is
ven di das, se gun do os res pec ti vos úl ti mos ba lan-
ços, so ma va US$38,3 bi lhões. Os be ne fí ci os para
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os com pra do res (nos fi nan ci a men tos an tes e de po-
is das pri va ti za ções, nas isen ções de im pos to de
ren da pelo “ágio” e por dí vi das an te ri o res e nas
tran sa ções com mo e das po dres), to ta li za ram
US$45,2 bi lhões. Por tan to, o “no i vo”, além de não
pa gar pela fes ta, de re ce ber a casa mo bi li a da e com 
os ar má ri os che i os, ga nhou, do “pai da no i va”, um
“dote” de US$17,9 bi lhões. Mais re cen te men te,
vem a no tí cia de que o “con ser to das pri va ti za ções”
ain da está exi gin do mais algo como US$9 bi lhões,
US$3,1 bi lhões dos qua is já li be ra dos. Ora, o Go-
ver no ale ga va, no iní cio, que ven de ria as es ta ta is
por que não ti nha re cur sos para in ves tir e por que
teve de des lo car US$21 bi lhões para so cor rer es -
sas em pre sas, nos dez anos que an te ce de ram ao
Pro gra ma. Ocor re que, des te to tal, US$12 bi lhões
fo ram para a si de rur gia, gran de par te trans fe ri dos
para os con su mi do res de aço, pelo con tro le de pre -
ços, e o res tan te foi para a Rede Fer ro viá ria Fe de-
ral, para sub si di ar o trans por te ba ra to nos su búr bi-
os e para mi ni mi zar o cus to de trans por te de car -
gas. To das as ou tras em pre sas eram sa di as e da -
vam lu cros. Por que re ce be ram, en tão, ta ma nhas
quan ti as, de po is de pri va ti za das?

Mas, no pró xi mo pas so, para man ter o po der
da nova eli te, é ne ces sá rio que se man te nha um
“ge ren te” atre la do à nova or dem. É in te res san te ob -
ser var que o em pre sa ri a do na ci o nal, que le gi ti mou
as pri va ti za ções, deu con ta, tar di a men te, que fi cou
de fora, que foi otá rio. E, que as ou tras fon tes “se ca-
ram”. O or ça men to já não pro pi cia vôo mais ar ro ja-
do e é to tal men te con tro la do pelo Exe cu ti vo, já
adap ta do ao novo mo de lo. Ago ra, esse mes mo em -
pre sa ri a do (se so bre vi veu), tem que ad qui rir suas
ma té ri as-pri mas a pre ços de mer ca do; não é mais
ele quem re ce be as be nes ses dos fi nan ci a men tos
ofi ci a is, en tre ou tras ques tões.

Per ce beu-se, en tão, que não é so men te o dis -
cur so do Par ti do dos Tra ba lha do res que fi cou mais
ligth. O em pre sa ri a do, na sua por ção mais na ci o na-
lis ta, tam bém fi cou mais crí ti co, fato ple na men te
per ce bi do pe los mar que te i ros da “nova opo si ção”.

A nova eli te sen te que, mais uma vez, tem de
in ves tir em um can di da to que se mol de à ma nu ten-
ção do mo de lo, em uma nova fase. Quem sabe se
nem mes mo o Fer nan do Hen ri que Car do so, se fos -
se pos sí vel uma re-re e le i ção, se ade quas se hoje ao 
novo mol de. E, tudo in di ca, ne nhum dos pré-can di-
da tos já pos tos. Então, ou eles al te ram seus dis cur-

sos se gun do a tal “car ti lha”, ou se rão in ten si fi ca das
as pres sões para que se jam subs ti tu í dos.

Vale di zer que os per so na gens que têm apa re-
ci do mais ami ú de na mí dia como os “no vos do nos
do po der”, não são, na ver da de, os ato res prin ci pa-
is. São co-pro ta go nis tas e, em mu i tos ca sos, “du-
blês” ou, até, “gang sters”. Os ver da de i ros man dan-
tes são ou tros. Para es tes, o novo Pre si den te deve
ser um mero “de co ra dor de tex tos”, de pre fe rên cia
de boa apa rên cia e ne u rô ni os su fi ci en tes para bem
“re pre sen tar”. Este se ria o un gi do. Po de ria ser, até,
um pos te, como já dis se al guém. Tudo leva a in di-
car que, nem mes mo o Se na dor José Ser ra, o mais
im por tan te pré-can di da to da cha ma da “ala go ver-
nis ta” tem, ju í zos de va lor à par te, esse per fil. Ele
tem li ga ções his tó ri cas com o em pre sa ri a do na ci o-
nal (pa u lis ta), sem pre de fen deu te ses con si de ra-
das mais “de sen vol vi men tis tas”, en tre ou tros “de fe-
i tos”, pelo me nos para a eli te de plan tão. Será que é 
esse o per fil mais ade qua do para a equi pe que hoje
co man da a eco no mia bra si le i ra, para os ban cos de
in ves ti men to que mais ad qui ri ram as es ta ta is e
para os or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is?

Não se deve es que cer, tam bém, de ou tros fa -
tos que ocor re ram ul ti ma men te e que guar dam sig -
ni fi ca ti va cor re la ção com es sas te ses. Pelo me nos
até as pró xi mas ele i ções, o Exe cu ti vo já es ta va per -
fe i ta men te “afi na do”. Nun ca se viu ato res tão ajus -
ta dos ao tex to e à pro du ção do es pe tá cu lo. No Le -
gis la ti vo, nem tan to, em bo ra al gu mas mu dan ças
sig ni fi ca ti vas.

É evi den te que não fo ram, nem o pa i nel, nem
o tal ra ná rio, que der ru ba ram, res pec ti va men te, os
Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e Ja der Bar -
ba lho. Isso, tam bém, como di ria o fol cló ri co per so-
na gem do Big Brot her, “faz par te”. Há de se mu dar o
per fil do Con gres so. Pelo voto, é pou co pro vá vel,
pelo me nos no cur to pra zo. Nada se er ra di cam ra í-
zes são pro fun das. Então, que se “po dem” os ca u-
les. O que, pa re ce, não ter sido le va do em con ta o
su fi ci en te foi o fato de que a “poda”, na ma i o ria das
ve zes, ro bus te ce a plan ta.

Como no caso do em pre sa ri a do na ci o nal ge -
nu i na men te pro du ti vo, os “ca ci ques” do Con gres so
de ram-se con ta, tam bém tar di a men te, de que fo-
ram ino cu la dos pelo ve ne no que eles mes mos pro -
du zi ram. De ram su por te à ven da das es ta ta is e fo -
ram ali ja dos do pro ces so. Em mu i tos ca sos, como
so bre vi ver, po li ti ca men te, sem a Su de ne, a Su dam,
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a Ele tro brás, a Vale do Rio Doce, en tre ou tras? É aí
que se con tex tu a li za a abor ta da can di da tu ra Ro se-
a na Sar ney. Foi a ten ta ti va de de mons tra ção do
tipo “ain da es ta mos vi vos”. Bas ta per ce ber quem
es ta va, lado a lado, com ela. Mas, quem tor pe de ou
a can di da tu ra Ro se a na? Te ria sido, como aven ta do
em al guns jor na is, um “Esque ma-Ser ra”? De fi ni ti-
va men te, não. Ao con trá rio, foi o mes mo “es que ma”
que le van tou e der ru bou o Col lor, que abor tou as
CPMIs das Pri va ti za ções e dos Cor rup to res, que
com prou vo tos para a re e le i ção, en tre ou tros fa tos,
que, ago ra, tam bém dis pa ra mís se is em di re ção ao
pré-can di da to tu ca no. É que, tudo in di ca, esse “es -
que ma” ain da não pos sui o seu me lhor “pos te”. Já
se con se guiu atin gir al gu mas ca be ças da eli te an te-
ri or (Anto nio Car los Ma ga lhães, Ja der Bar ba lho e
José Sar ney, por exem plo), mas não mol da ram,
ain da, a sua pró pria más ca ra.

Os três “ca ci ques” ci ta dos são, to dos, do Se -
na do. Tam bém não é à toa. É que, no Se na do, es -
tão-se dan do as ma i o res trans for ma ções, em ter -
mos de rup tu ra, prin ci pal men te quan do se per ce be
que o pa pel cons ti tu ci o nal des ta Casa é fun da men-
tal na es tru tu ra de po der. Pe las suas atri bu i ções
cons ti tu ci o na is, o Se na do, de pen den do do pon to
de vis ta, é o bra ço exe cu ti vo do Le gis la ti vo, ou o
bra ço Le gis la ti vo do Exe cu ti vo.

Até o iní cio da dé ca da de 90 (tam bém não é
co in ci dên cia), os fi nan ci a do res de cam pa nha dis-
po ni bi li za vam seus re cur sos para can di da tos com
re co nhe ci da den si da de ele i to ral. De po is, man ti-
nham as ré de as. Hoje, algo mu dou. Esses mes mos
fi nan ci a do res, que não se ri am ele i tos, co lo cam-se
como su plen tes dos cha ma dos “bons de voto”. Os
oito anos do Se na do fa ci li tam a es tra té gia. Ato con -
tí nuo às ele i ções, des car re gam o seu “pres tí gio” no
re ma ne ja men to do ele i to para ou tros pos tos (Mi nis-
té rio, Pre fe i tu ras de ca pi ta is ou de gran des cen tros
ur ba nos, di re ções de es ta ta is re ma nes cen tes, en -
tre ou tros). Her dam um (mu i tas ve zes lon go) man -
da to, sem um úni co voto. Empos sa dos, pro cu ram
ocu par os me lho res es pa ços em ter mos de po der
(que já foi um dia, a Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, e que, ago ra, se con cen tra na Co mis são de 
Assun tos Eco nô mi cos) e na ma ni pu la ção de te mas
“es tra té gi cos” (ro la gens de dí vi das, pa ten tes, trans -
gê ni cos, que bras de mo no pó li os, Si vam etc). Nun -
ca o Se na do Fe de ral teve, num cur to pe río do de
tem po, tan tos su plen tes em exer cí cio e, mais do

que isso, à fren te de pos tos-cha ves e de as sun tos
(pro je tos, re la to ri as) de vi tal im por tân cia para o
novo de se nho de po der.

Na pró xi ma ses são le gis la ti va, o Se na do de -
ve rá ser pal co de dis cus sões das mais im por tan tes.
É que aqui se sen ti rá, de fato, a di vi são de pos tu ras,
a rup tu ra. No Exe cu ti vo, três hi pó te ses, pelo me-
nos: ou um go ver no dito de opo si ção, com a par ti ci-
pa ção de par te do em pre sa ri a do na ci o nal, ou um
go ver no crí ti co (mas nem tan to) ao novo mo de lo,
mas que não mu da rá, ra di cal men te, a sua ló gi ca,
ou um ter ce i ro, per fe i ta men te sin to ni za do com a or -
dem vi gen te. Entre tan to, qual quer hi pó te se que se
vi a bi li ze no Exe cu ti vo, terá de con vi ver com um
mes mo ce ná rio no Con gres so, par ti cu lar men te no
Se na do. A “con vi vên cia” en tre o ve lho e o novo. É
que os “ca ci ques” vol ta rão, dis so não há qual quer
dú vi da. E, a tal “poda” pode ter lhes for ti fi ca do.

De que lado fi car, nes te de ba te? Do “ca ci que”
ou do “gang ster”? É bem ver da de que não se tra ta
do me lhor dos mun dos, mas, por li nhas tor tas, a his -
tó ria já es cre veu a res pos ta. Por in te res ses e ob je ti-
vos ra di cal men te opos tos, a de fe sa do Esta do une
opo si to res e “ca ci ques”. Os pri me i ros, para re cons-
tru ir a so be ra nia do Esta do Na ci o nal. Os úl ti mos,
para dele re con quis tar a som bra. Tudo in di ca que a
nova eli te ain da será mi no ria no Se na do, a par tir do
pró xi mo ano. Os opo si to res não te rão for ça (nem
nú me ro) para re cons tru ir o Esta do. Eles vão ter de
con tar com o nú me ro (e a for ça) dos “ca ci ques”. E
es tes vol ta rão “es cal da dos” so bre pro pos tas que
an tes mos tra vam-se “ten ta do ras”.

Por tan to, no Se na do Fe de ral, so bres sa ir-se-á
aque le que con se guir ar ti cu lar os dis cur sos de opo -
si to res e “ca ci ques” no sen ti do da re cons tru ção do
Esta do bra si le i ro, para vi a bi li zar um pla no de de-
sen vol vi men to ver da de i ra men te na ci o nal, que in-
clua a so be ra nia, a de mo cra cia e a ci da da nia.
Quem con se guir essa fa ça nha será, na tu ral men te,
o lí der (de fato) da ma i o ria e de ve rá con du zir, na
prá ti ca, o de ba te so bre te mas dos mais re le van tes
para o fu tu ro (po lí ti co, eco nô mi co e so ci al) do País,
como pri va ti za ções, fi nan ci a men to de cam pa nhas,
pa pel do Con gres so Na ci o nal, or ça men to pú bli co,
en tre ou tros. Quem o fi zer, de ve rá de sem pe nhar,
com cer te za, pa pel po lí ti co dos mais fun da men ta is
nas ele i ções de 2006. Nem que seja para co lo car
luz no tal “pos te”.

Era o que eu ti nha a di zer.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res. o Bra sil tem con quis ta-
do gran de êxi to, de re per cus são in ter na ci o nal, no es -
for ço de am pa ro às nos sas cri an ças. O re la tó rio pre li-
mi nar do IBGE, re fe ren te às es ta tís ti cas do Cen so
2000, de mons tra que a fre qüên cia es co lar me lho rou
em to das as fa i xas etá ri as. A ma i or pro por ção de cri -
an ças na es co la é a do gru po de 7 a 14 anos de ida de.
Nes sa fa i xa etá ria, o Bra sil se apro xi ma da co ber tu ra
uni ver sal, com 94,9% das cri an ças na es co la.

Os da dos pre li mi na res do ques ti o ná rio da
amos tra do Cen so 2000 re ve lam que, no Bra sil, a
mor ta li da de in fan til caiu de 48 óbi tos por mil nas ci dos
vi vos, em 1990, para 29,6 óbi tos por mil, ou seja, uma
que da de qua se 38%. Esse re sul ta do mos tra que, de
1991 para 2000, 404.120 cri an ças me no res de um
ano de i xa ram de mor rer no País.

Com essa que da, o Bra sil fi cou aba i xo da meta
es ti pu la da pela Cú pu la Mun di al das Na ções Uni das
pela Cri an ça para o ano 2000, que era de 32 óbi tos in -
fan tis por mil nas ci dos vi vos.

Ou tro dado im por tan te é tam bém mo ti vo de oti -
mis mo para nós bra si le i ros: a Orga ni za ção Inter na ci-
o nal do Tra ba lho (OIT) aca ba de di vul gar, em Ge ne-
bra, o re la tó rio da sua di re to ria, que in di ca o Bra sil
como um dos pa í ses mais em pe nha dos em aca bar
com o tra ba lho in fan til. Se gun do a OIT, o nú me ro de
cri an ças e ado les cen tes de 5 a 17 anos que tra ba-
lham em nos so País di mi nu iu 23% de 1992 a 1999. É
um êxi to ex tra or di ná rio, que apon ta para ge ra ções fu -
tu ras mais pre pa ra das para ala van ca rem o nos so de -
sen vol vi men to.

Cons ta ta-se que é um fato re le van te de vez que, 
em anos an te ri o res, fi ca mos si tu a dos em po si ção
des fa vo rá vel re la ti va men te à ques tão do tra ba lho de
cri an ças e ado les cen tes.

Em 1992 ha via, no Bra sil, 8,42 mi lhões de cri an-
ças e ado les cen tes tra ba lhan do, con tra 6,49 mi lhões
em 1999. Des sas cri an ças tra ba lha do ras bra si le i ras,
870 mil atu am em ati vi da des pe ri go sas. Atu al men te,
ao todo, são 6,6 mi lhões de tra ba lha do res mi rins vi -
ven do no Bra sil.

Em que pe sem tais êxi tos, mu i to ain da ne ces si-
ta ser fe i to nes sa área. Se gun do a OIT, 10% das nos -
sas cri an ças tra ba lha do ras, ou seja, cer ca de 660 mil
me no res de ida de, es tão em pre ga das nas “pi o res for -
mas de tra ba lho”, como o trá fi co de dro gas e a pros ti-
tu i ção in fan til. Uma si tu a ção dra má ti ca, por tan to.

Vale re gis trar que o mun do em pre ga cer ca de
246 mi lhões de cri an ças – o equi va len te a um sex to
dos tra ba lha do res do pla ne ta –, das qua is 180 mi-
lhões em fun ções cla ra men te ar ris ca das ou no ci vas.

Esti ma-se que a er ra di ca ção do tra ba lho in fan til
em si tu a ções pe ri go sas po de ria ge rar, no Bra sil, um
mi lhão de em pre gos. O tra ba lha dor in fan til, se gun do
aná li se da OIT, sus ci ta um cír cu lo vi ci o so, já que não
gera ren da su fi ci en te para au men tar o con su mo. A
eco no mia não cres ce e não sur gem no vos em pre gos.
Pior: na ma i o ria dos ca sos, a cri an ça tra ba lha do ra de
hoje será o de sem pre ga do de ama nhã, ates tam os
es pe ci a lis tas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Orga ni-
za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho des ta ca o pro gra ma
fe de ral Bol sa-Esco la como um mo de lo bem-su ce di-
do, co pi a do com su ces so em al guns pa í ses do con ti-
nen te afri ca no. Tam bém é res sal ta do o tra ba lho da
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res na Agri -
cul tu ra (Con tag) que pe ri o di ca men te pa tro ci na cur-
sos de for ma ção para in cor po rar os di re i tos das cri an-
ças nas cláu su las co le ti vas.

O tra ba lho in fan til, na ver da de, é uma ques tão
hu ma na e de se gu ran ça pú bli ca, a ser cri te ri o sa men-
te equa ci o na da, no ta da men te quan do a so ci e da de
de mons tra a sua in dig na ção com os ín di ces de vi o-
lên cia. Urge, con se qüen te men te, re ti rar dos lo gra-
dou ros, dos cru za men tos, da in fluên cia dos ines cru-
pu lo sos tra fi can tes de dro gas e ali ci a do res, os me no-
res de ida de. Me no res es tes que, com fre qüên cia, são 
re cru ta dos para prá ti cas cri mi no sas, ou, quan do não,
fi cam sim ples men te à mer cê da mi sé ria, per di dos nas 
ruas e cru za men tos das ci da des. Essas cri an ças, em
si tu a ção de ris co, pre ci sam ser res ga ta das pelo po -
der pú bli co e pela so ci e da de.

A úni ca for ma de er ra di car o tra ba lho in fan til de
nos so meio é in cre men tar a fis ca li za ção, cons ci en ti-
zar a nos sa so ci e da de con tra o uso des se tipo de
mão-de-obra, além de im ple men tar po lí ti cas des ti na-
das ao com ba te da po bre za. Acre di to ser uma con-
quis ta do Bra sil, nes te sen ti do, a ní ti da mu dan ça na
pos tu ra de nos sa so ci e da de em re la ção ao as sun to.
Pre ci sa mos aca bar com a cul tu ra de em pre gar cri an-
ças. Tan to o Bol sa-Esco la como o Peti (Pro gra ma de
Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til), pro gra mas do Go-
ver no Fe de ral, são pro vas do em pe nho de nos sas au -
to ri da des na bus ca des te ob je ti vo.

O pro ble ma cri a do pelo tra ba lho in fan til é mun di-
al. As re giões da Ásia e do Pa cí fi co li de ram esse tris te
ran king, com 127 mi lhões de cri an ças tra ba lha do ras.
Na Áfri ca o pro ble ma é ain da mais co mum: ali, 41%
das cri an ças tra ba lham.

A uti li za ção de cri an ças como mão-de-obra não
é res tri to ape nas aos pa í ses mais po bres. Mes mo em
na ções de sen vol vi das, como no Les te Eu ro peu, há
2,4 mi lhões de me ni nos e me ni nas tra ba lhan do.
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Entre nós, fe liz men te, a er ra di ca ção do tra ba lho
in fan til tem sido alvo das po lí ti cas so ci a is do Go ver no
bra si le i ro, por in ter mé dio das ações in te gra das para
ga ran tir à cri an ça e ao ado les cen te o di re i to à vida e
ao de sen vol vi men to to tal.

Não é por ca rên cia da le gis la ção que fal ta o am -
pa ro ao me nor em nos so País. Te mos evo lu í do com a
evo lu ção dos cos tu mes e das épo cas. A le gis la ção
bra si le i ra re la ti va à re gu la men ta ção do tra ba lho in fan-
til re mon ta ao ano de 1891, quan do o De cre to 1.313
de fi nia que os me no res do sexo fe mi ni no, com ida de
en tre 12 e 15 anos e os do sexo mas cu li no, na fa i xa
en tre 12 e 14 anos, te ri am uma jor na da diá ria má xi ma
de 7 ho ras e fi xa va uma jor na da de 9 ho ras para os
me ni nos de 14 a 15 anos de ida de. Até o ad ven to da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT), em l943,
vá ri os dis po si ti vos re gu la ram a ida de mí ni ma para o
tra ba lho, des ta can do-se o Pri me i ro Có di go de Me no-
res da Amé ri ca La ti na, de 1927, que ve da va o tra ba-
lho in fan til aos 12 anos de ida de e pro i bia o tra ba lho
no tur no aos me no res de l8 anos. A CLT tra tou da ma -
té ria de for ma abran gen te, de fi nin do a ida de mí ni ma
em 12 anos, e es ta be le cen do as con di ções per mi ti-
das para a re a li za ção do tra ba lho.

A ques tão da cri an ça en con tra, na Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988, res pal do sem pre ce den tes se com -
pa ra da ao tra ta men to dado à te má ti ca in fan to-ju ve nil
pe las Car tas an te ri o res.

Vá ri os dis po si ti vos enun ci am a obri ga to ri e da de
de pro te ger os di re i tos da cri an ça e do ado les cen te,
des ta can do-se o ar ti go 227, que de fi ne ser “de ver da
fa mí lia, da so ci e da de e do Esta do as se gu rar à cri an-
ça e ao ado les cen te, com ab so lu ta pri o ri da de, o di re i-
to à vida, à sa ú de, à ali men ta ção, à edu ca ção, ao la -
zer, à pro fis si o na li za ção, à cul tu ra, à dig ni da de, ao
res pe i to, à li ber da de e à con vi vên cia fa mi li ar e co mu-
ni tá ria, além de co lo cá-los a sal vo de toda for ma de
ne gli gên cia, dis cri mi na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia,
cru el da de e opres são”.

O mes mo dis po si ti vo aci ma men ci o na do de ter mi-
na a ida de mí ni ma de 14 anos para a ad mis são ao tra -
ba lho, ob ser va do o dis pos to no ar ti go 7º, XXXIII, que
pro í be “o tra ba lho no tur no, pe ri go so ou in sa lu bre aos
me no res de de zo i to e de qual quer tra ba lho a me no res
de qua tor ze anos, sal vo na con di ção de apren diz”.

Con vém ob ser var que a Cons ti tu i ção, ao de i xar
aber ta a ida de mí ni ma in fe ri or para o tra ba lho do ado -
les cen te apren diz, per mi te que a le gis la ção or di ná ria
a re gu le. Há, to da via, um en ten di men to ado ta do por
ju ris tas de que a ida de de 14 anos é con si de ra da a
ida de mí ni ma para tra ba lhos co muns e 12 anos, para
tra ba lho em re gi me de apren di za do.

O Po der Exe cu ti vo, com o Pro je to de Emen da à
Cons ti tu i ção Fe de ral, nº 413/96, su pri miu a res sal va
sal vo na con di ção de apren diz. A apro va ção des sa

Emen da tor nou lí ci to o tra ba lho in fan til no Bra sil, a
par tir dos 14 anos, o que aten de a Con ven ção nº 138,
da OIT.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os do cu-
men tos in ter na ci o na is que em ba sam a pro mo ção e a
pro te ção dos di re i tos da cri an ça e do ado les cen te, no
âm bi to do sis te ma de di re i tos hu ma nos da Orga ni za-
ção das Na ções Uni das, ins pi ra ram, em gran de me di-
da, o nos so apa ra to ju rí di co-ins ti tu ci o nal.

Em no vem bro de 1989, a co mu ni da de in ter na ci-
o nal ado tou a Con ven ção das Na ções Uni das so bre
os Di re i tos da Cri an ça, con sa gran do a dou tri na de
pro te ção in te gral e de pri o ri da de ab so lu ta aos di re i tos
da cri an ça, além do res pe i to aos di re i tos ci vis, po lí ti-
cos, eco nô mi cos, so ci a is e cul tu ra is da cri an ça.

Fir ma do pelo Go ver no bra si le i ro na oca sião em
que foi aber to à as si na tu ra dos Esta dos-mem bros da
ONU, esse ins tru men to foi ra ti fi ca do pelo De cre to Le -
gis la ti vo nº 28, de 14 de se tem bro de 1990. Em se-
tem bro da que le ano, o Bra sil es te ve re pre sen ta do no
Encon tro Mun di al de Cú pu la pela Cri an ça, re a li za do
na sede das Na ções Uni das. Na que la oca sião, 71
Pre si den tes e Che fes de Esta do, além de re pre sen-
tan tes de 80 pa í ses, as si na ram a De cla ra ção Mun di al
so bre So bre vi vên cia, Pro te ção e De sen vol vi men to da 
Cri an ça, e ado ta ram o Pla no de Ação para a dé ca da
de 90, as su min do o com pro mis so de im ple men tar, de
ime di a to, a Con ven ção das Na ções Uni das so bre os
Di re i tos da Cri an ça.

No âm bi to do tra ba lho in fan til, o Bra sil ra ti fi cou
di ver sas con ven ções in ter na ci o na is, além de ado tar,
na Cons ti tu i ção Fe de ral e no Esta tu to da Cri an ça e do 
Ado les cen te, dis po si ti vos res tri ti vos à ati vi da de
la bo ral dos jo vens.

Acre di to no fu tu ro de nos so País, Srªs e Srs. Se -
na do res, e sou da que les que tra ba lham em prol de
uma ju ven tu de sa u dá vel, com aces so à edu ca ção e
aos me i os que lhe pro por ci o nem uma qua li da de de
vida pro mis so ra. Para tan to, uma das ban de i ras a ser
des fral da da em to dos os re can tos do Bra sil é a da in -
de cli ná vel ne ces si da de da er ra di ca ção do tra ba lho in -
fan til em nos so País, li be ran do o tem po das cri an ças
para os na tu ra is fol gue dos da sua ida de – im por tan-
tes à for ma ção da sua per so na li da de – e para a ini ci a-
ção de uma cul tu ra que o qua li fi ca rá para ser vir à sua
Pá tria.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te
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ORDEM DO DIA

– 1 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2001

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti-
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2001 (nº 3.049/2000, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a con ces são do be ne fí cio do Se gu ro-De sem-
pre go a pes ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos
de de fe so, ten do

Pa re cer sob nº 343, de 2002, da Co mis são Di re-
to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res, ofe -
re cen do a re da ção do ven ci do.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 75, de 2001 (nº 3.206/97, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra a sede e o foro da Indús tri as Nu cle a res do Bra -
sil S.A. – INB, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 243, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

– 3 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 107, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que al te ra a Par te Ge ral
e os arts. 157, § 2º, I, 158, 329 e 334 do De cre to-Lei nº 
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal – e
dá ou tras pro vi dên ci as. Alte ra o art. 85 da Lei nº
9.099, de 1995, que “dis põe so bre os Ju i za dos Espe -
ci a is Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên ci as”.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 17, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 255, de 2002 – art. 281,

com bi na do com o art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 17, de 2002 (nº 1.440/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Qu i xa dá, Esta do do Ce a-
rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 363, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 104, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do Re que ri-
men to nº 256, de 2002 – art. 281, com bi na do com o

art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 104, de 2002 (nº 1.598/2002, 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 Te le vi são Ba hia Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons ima gens na
ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 364, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck
Orne las, com abs ten ção do Se na dor Anto nio Car los
Jú ni or.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 133, DE 2002 
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do Re que ri-
men to nº 257, de 2002 – art. 281, com bi na do com o

art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 133, de 2002 (nº 1.439/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Bre jo San to, Esta do do
Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 365, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 173, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 258, de 2002 – art. 281,

com bi na do com o art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 173, de 2002 (nº 1.441/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
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per mis são ao Sis te ma Inte gra do 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 Ca mo cim, Esta do do Ce a-
rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 366, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 29, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Arlin do Por to, que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra-
is da 6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re cer sob nº 267, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 9 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001

Prime 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 32, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 48, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber -
nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi-
as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias.

– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 4, DE 2002

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 4, de

2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber -
nar do Ca bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º
do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 336, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 5, DE 2002

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 5, de
2002 (nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá
nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º do re fe ri-
do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de de em pre sas jor -
na lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ten do

Pa re cer sob nº 337, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes
para gas tos com a pu bli ci da de de obras go ver na men-
ta is, ten do

Pa re cer sob nº 1.362, 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
José Agri pi no Maia, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen -
da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 8, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 8, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Osmar
Dias, que al te ra a re da ção do in ci so IV do art. 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir os che fes de mis-
sões di plo má ti cas de ca rá ter tran si tó rio, in cum bi das
das fun ções que es pe ci fi ca, en tre as au to ri da des cuja 
es co lha seja apro va da pre vi a men te pelo Se na do Fe -
de ral, por voto se cre to, após ar güi ção em ses são se -
cre ta, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.187, de 2001, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la-
tor: Se na dor Jef fer son Pé res.

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos

do Re que ri men to nº 245, de 2002
– art. 357 do Re gi men to Inter no)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19,
de 2002 (nº 289/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
acres cen ta o art. 84 ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in cor po ran do os
Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral de
Ron dô nia aos Qu a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

– 16 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 432, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 432, de 2001 (nº 1.030/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Mi guel Cal mon, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 175, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Jú ni or.

– 17 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 446, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 446, de 2001 (nº 1.073/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Antô nio Pra do, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 254, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emí lia Fer -
nan des.

– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 453, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 453, de 2001 (nº 1.102/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
re no va a con ces são da Rá dio Pro gres so de São
Car los 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 São Car los,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 136, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro
Mi ran da, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 19 –
REQUERIMENTO Nº 201, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
201, de 2002, do Se na dor Ri car do San tos, so li ci tan do
a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 186, de 2001 e 62, de 2002, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

– 20 –
REQUERIMENTO Nº 208, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
208, de 2002, da Se na do ra Emí lia Fer nan des,
so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, a dis pen sa do
pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de
1999, cujo pra zo se en con tra es go ta do.

– 21 –
REQUERIMENTO Nº 212, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
212, de 2002, do Se na dor Ri car do San tos, so li ci tan do
a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 269, de 2000

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 41 
mi nu tos.)

(OS 14745/02)
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ADEMIR ANDRADE 

Requerimento n° 252, de 2002, solicitando a inser
ção em ata de voto de congratulações pelo início das ati
vid~ da Emissora de Televisão Nazaré r 

'Homenagem pela inauguração da TV Nazaré 
ocorrida no último sábado, no Estado do Pará ' 
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no massacre de Eldorado dos Carajás . 

Transcurso do sétimo dia de greve de fome de pro
fessores estaduais do Pará .. 
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.. Críticas à atuação do Governo brasileiro quanto à 
pohtlca proteclOOIsta das nações desenvolvidas que im
põem ele~adas tarifas de importação aos rodutos agrico
las dos palses em desenvolvImento e concedem subsídios 
à produção interna . 

. Parecer nO 371, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 290 de 2001 de 
autoria do Senador Moreira Mendes, que disPõe sobr~ re
gulamentação do exercício da profissão de turismólogo.... 

AMIR LANDO 

Percepção da ruptura com o modelo histórico de 
influência da elite econômica brasileira nas campanhas 
eleItoraIs e nas gestões do Poder Executivo . 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR 

Parecer n° 351, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 52 de 
20q7 .~n° 1.1 10/2001, na Câmara dos Deputados), 'que 
aprtnra o ato que autonza a Associação Comunitária 
Ibicuiense Pe. Eugênio Cismázia a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ibicuí Estado 
da Bahia : . 

Requerimento 250, de 2002, nos termos do art. 312 
incisos lI, do Regimento Interno, requerendo destaque para 
votação em separado, do art. 8°, constante Projeto de Lei do 
Senado n° 105, de 2002, de iniciativa da Comissão Mista de 
Segurança Pública, que dispõe sobre o cadastramento de 
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336 

341 

usuários de telefones celulares pré-pagos e dá outras 
providências , .. 

Posicionamento contrário ao Projeto de Lei da 
Câmara n° 10, de 2002, que propõe alterações ao Códi
go Nacional de Trânsito, proibindo a transferência da 
licença do taxista a terceiros e com veto à utilização de 
motoristas auxiliares . 

321 

406 

429 ANTÔNIO CARLOS VALADARES 

429 

332 

Parecer n° 343, de 2002, da Comissão Diretora 
sobre o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei d~ 
Câmara n° 4, de 2001 (n° 3.049/2000, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a concessão do benefício de 
Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante os 
períodos de defeso .. 

Parecer n° 362, de 2002, da Comissão Diretora 
apresenta a Redação final do Projeto de Lei do Senado 
nO 105, de 2002, que dispõe sobre o cadastramento de 
usuários de telefones celulares pré-pagos e dá outras 
providências. Seno Antonio Carlos Valadares . 

5 

326 

363 ARTUR DA TÁVOLA 

438 

Necessidade de apuração da denúncia publicada 
pelo jornal O Globo, sobre o envolvimento do Deputado 
Aloízio Mercadante na formação do consórcio que 
comprou a Companhia Vale do Rio Doce . 285 

BELLO PARGA 

202 

Parecer n° 342, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução n° 10, de 200 I, 
de autoria do Senador Paulo Hart!,IIlg, que acrescenta os §§ 
1° e 2° ao art. 99 da Resolução do Senado Federal n° 93, 
de 1970, para estabelecer que o Presidente do Banco Cen
traI ou um diretor por ele indicado comparecerá à Comis
são de Assuntos Econômicos, para expor as decisões ado
tadas pelo Comitê de Política Monetária. .. 

CARLOS BEZERRA 

Denúncia de irregularidade praticada pela Brasil 
Telecom no envio de catálogo telefônico apenas para 
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os assinantes solicitantes, contrariando determinação da 
Lei Geral de Telecomunicações . 

.Projeto de Lei do Senado n° 132, de 2002, que al
tera o inciso VIII do art. 22 da Lei n° 8.245, de 18 de 
outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imó
veis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, para 
impor ao locador o dever de recolher as parcelas do Im
posto Predial e Territorial Urbano (IPTU). À Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão termi
nativa . 

Expectativa de maior atenção do Banco do Brasil 
quanto à gestão do Fundo Constitucional do Cen
tro-Oeste, tendo em vista decisão do TCU que determi
nou a revisão das dívidas dos mutuários daquele fundo ... 

CARLOS PATROCÍNIO 

''Crença no êxito da Seleção Brasileira na Copa do 
Mund~ de Futebol. Defesa da punição da escuderia Fer
rari de Fórmula I pela decisão tomada ontem, no Gran
de Prêmio da Áustria, de obrigar o piloto Rubens Barri
chello a desistir da vi tória . 

Saudações à posse do presidente eleito do Timor 
Leste, Sr. Xanana Gusmão, no próximo dia 20 de maio. 

CARLOS WILSON 

Discriminação do Governo de Femando Henrique 
Cardoso ao Nordeste, conforme análise de dados estatís
ticos do IBGE . 

Requerimento n° 256, de 2002, solicitando dis
pe~al'de interstício e prévia distribuição de avulsos 
do Parecer nO 364, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 104, de 
2002 (n° 1.59812002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Te
levisão Bahia Ltda, para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens na cidade de Salvador, Esta
do da Bahia, a fim de que matéria conste da Ordem do 
Dia da próxima sessão deliberativa . 

Requerimento nO 257, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulso's do 
Parecer n° 365, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo n° 133, de 2002 (n° 
1.43912001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato~~ outorga permissão ao Sistema Integrado de Rá
dio Ltda., para ex.plorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Brejo Santo, 
Estado do Ceará, a fim de que a matéria conste da 
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa .. 

Requerimento n° 258, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer n° 366, de 2002, da Comissão de Educação, SOA 

bre o Projeto de Decreto Legislativo n° 173, dd 2002 (n° 
A I I

1.441/2001, na Camara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de Rá
dio Ltda,' para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Camocim, Estado 
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125 
do Ceará, a fim de que a matéria conste da Ordem do 
Dia da próxima sessão deliberativa . 381 

CASILDO MALDANER 

412 

Parecer n° 353, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 90, de 
2002 (n° 1.122/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Bebedouro 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Passos Maia, 
Estado de Santa Catarina .. 206 

437 

215 

335 

Posicionamento contrário à privatização do Ban
co do Estado de Santa Catarina (BESC) .. 

Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 200 J , 

tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Sa
turnino, que determina a fixação de limites para gastos 
com a publicidade de obras governamentais. Usam da 
palavra na terceira sessão de discussão, em primeiro tur
nC'. I)S Srs. Casildo Maldaner e Lindberg Cury . 

Preocupação com o impacto sobre a economia 
brasileira decorrente da decisão do governo norte-ameri
cano de subsidiar ainda mais a sua agricultura, fato que 
enseja uma solução junto à OMC . 

286 

319 

394 

CHICO SARTORI 

156 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras 
de Rondônia, presentes ao plenário do Senado . 

Ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes (DNIT), no sentido de promover a recupe
ração do Km 12 da BR-364, eql. frente ao campus uni
versitário da Universidade de ROndônia (UNIR) . 

Intenção de apresentar Proposta de Emenda à Cons
tituição concedendo o abono anual aos seringueiros. . . 

Transcrição da relação de formandos do Curso de 
Direito da FARO .. 

124 

304 

428 

124 

EDISON LOBÃO 

381 Importância do setor do agronegócio como um dos 
instrumentos essenciais de urna política de exportação . 

Parecer n° 379, de 2002, da Mesa do Senado 
Federal, sobre o Requerimento n° 190, de 2002, res
pectivamente, solicitando informações a Ministros de 
Estado . 

176 

377 
Projeto de Lei do Senadõ n° 130, de 2002, que 

dispõe sobre a revitalização do rio Itapecuru. À Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão ter
minativa . 409 

381 Comentários sobre dados do Censo 2000 do 
IBGE e de relatório da Organização Internacional do 
Trabalho, que demonstram uma evolução no tratamento 
das questões ligadas à infância no BrasiL .. 444 

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 

Indignação com o ocorrido ontem, no Grande 
Prêmio da Áustria de Fórmula I, quando o piloto brasi
leiro, Rubens Barrichello, foi obrigado a ceder a vitória 
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ao seu companheiro de equipe, por determinação da 
escuderia Ferrari . 232 

EDUARDO UPLICY 

Saudação ao Senador Roberto Saturnino pelo 
ingresso no Partido dos Trabalhadores . 120 

EMlLIA FERNANDES 

Protestos de agricultores no Sul do País, que soli
citam medidas de auxílio contra os graves prejuíws de
correntes da estiagem. .. .. 15 

Reflexão acerca da importância da adoção de 
açõts!ilfirmativas para sanar as desigualdades sociais no 
Brasil, por ocasião da comemoração, no último dia 13, 
do Dia da Abolição da Escravatura .. 288 

Projeto de Lei do Senado n° 105, de 2002, de inicia
tiva da Comissão Mista de Segurança Pública, que dispõe 
sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares 
pré-pagos e dá outras providências. Aprovado com supres
são do art. 8°, tendo usado da palavra a Sra. Emilia 
Fernandes. À Comissão Diretora para redação final. .. 320 

FRANCISCO ESCÓRCIO 

Apelo às lideranças do PMDB para prudência na 
escolhil do candidato do partido à vice-presidência da 
Re~l1lica . 159 

FREITAS NETO 

Requerimento n° 243, de 2002, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Deputado Estadual 
do Piauí, Elias Ximenes do Prado Júnior. .. 9 

GERALDO ALTHOFF 

Parecer nO 358, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 60, de 
2000 (n° 2.083/96, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de realização dos exames para diag
nóstico precoce da fenilcetonúria e do hipotiroidismo 
col1iêpito do recém-nascido '!' 263 

:Parecer n ° 359, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 
2001 (n° 338/95, na Casa de origem), que acrescenta pa
rágrafo ao art. 48 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previ
dência Social e dá outras providências .. 265 

Parecer n ° 361, de 2002, da Comissão de Fiscali
zação e Controle, sobre o Aviso n° 22, de 1999 (n° 
472/99, na origem), do Tribunal de Contas da União, en
caminhando cópia da Decisão nO 266, de 1999, bem 
corno dos respectivos Relatórios e Voto que a fundamen
tam, referente à denúncia formulada' contra o Tribunal 
Regional do Trabalho da 13" Região (PB) sobre diversas 
irregu~aridades que estariam sendo praticadas no âmbito 
daq\1ele referido Tribunal Regional. . 269 

'Repúdio à retirada, de Santa Catarina, da base de 
operações aéreas da Polícia Rodoviária Federal, despro-

III 
Pág. 

vendo aquele Estado do uso de um helicóptero desti
nado ao resgate e atendimento pré-hospitalar. . 

Requerimento nO 261, de 2002, nos termos do 
art. 279, inciso m, do Regimento Interno, requeren
do adiantamento da discussão da Proposta de Emen
da à Constituição n° 42/2000 a fim de ser feita na 
sessão . 

389 

414 

GERALDO CÂNDIDO 

Requerimento nO 242, de 2002, solicitando ao 
Ministro de Estado do Meio Ambiente informação a 
respeito da implementação da usina hidroelétrica de 
Itacoara, no Estado do Rio de Janeiro .. 

Parecer n° 345, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 270, 
de 2001, de autoria do Senador Nabor Júnior e das 
Senadoras Marina Silva e Emilia Fernandes, que de
nomina "Plácido de Castro" o Aeroporto Internacio
nal de Rio Branco, Estado do Acre . 

8 

136 

GERALDO MELO 

Aos integrantes do Partido da Frente Liberal 
pela celeridade na aprovação da prorrogação da 
CPMF . 296 

Vencimentos aos senadores da bancada do 
PFL sobre o pronunciament6anterior de S. Ex'. 301 

GERSON CAMATA 

Requerimento nO 244 de 2002, (nos termos 
lido e aprovado nesta oportunidade). Inversão da 
pauta Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 2002 
(n° 1.745/99, na Casa de origem), que altera o 
art. 1° e revoga o art. 4°, ambos da Lei n° 8.529, 
de 14 de dezembro de 1992 (assegura comple
mentação de aposentadoria aos servidores da 
ECT) .. 28 

HELOÍSA HELENA 

Defesa da apuração das denúncias da revista 
Veja sobre o eventual envolvimento do.. Senador José 
Serra em crimes contra a administração pública .. 

Registro de artigo do filósofo Rubem Alves, 
publicado na Folha de S. Paulo do dia 19 do cor
rente, a respeito de política e jardinagem .. 

Da disposição do Deputado Aloízio Merca
dante em comparecer à Comissão de Fiscalização e 
Controle, para prestar esclarecimentos sobre as de
núncias de corrupção no processo de privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. Sugestão de1compa
recimento do Senador José Serra I?t:rante aquela Co
missão ! . 

152 

152 

304 
Medida Provisória n° 34 de 2002, que abre 

crédito extraordinário, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia e da Integração Nacional, no valor 
global de R$ 805.000.000,00 (oitocentos e cinto mi
lhões de reais), para os fins que especifica. Aprova
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da, sendo rejeitada a Emenda n° 1, com votos contrários 
do Sr. Geraldo Cândido, da Sra. Heloísa Helena e dos 
Srs. Paulo Hartung, José Eduardo Dutra e Lauro Cam
pos, tendo usado da palavra a Sra. Heloísa Helena e os 
Srs. Francelino Pereira e Luiz Otávio. À promulgação.... 

Requerimento nO 259, de 2002, solicítando home
nagem de pesar pelo falecimento de Irmã Helena, ocor
rido no último dia 5 de maio . 

.Criticas ao veto presidencial e às alterações da 
Câmara dos Deputados à medída provisória que regula
menta a renegociação das dívidas dos produtores rurais. 

JEFFERSON PÉRES 

Considerações sobre estudo da multinacional de 
consultoria Price Waterhouse Coopers, sobre o acúmulo 
ç!e distorções tributárias no Brasil. .. 

JOÃO ALBERTO SOUZA 

Preocupação com o surgimento do fenômeno da 
obesidade precoce nas crianças brasileiras . 

.'
JO . S PINHEIRO 

Parecer n° 354, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 92, de 2002 (nO 
I. 1501200I, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Radiodifusão Novo Mato Grosso 
Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Denise, Estado de Mato 
Grosso . 

Parecer n° 355, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 93, de 2002 (nO 
1.158/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à Rádio ltaí de Rio Claro Lida para 
explorar serviço de radiodífusão sonora em onda média na 
cicl.7,i~.de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso .. 

JOSÉ' AGRIPINO 

Participação de S. Ex· quanto à apreclaçao da 
CPMF, em contestação ao Senador Geraldo Melo .. 

JOSÉ ALENCAR 

Apelo para a permanência do escritório regional 
da Adene em Montes Claros (MG), em virtude da desa
tivação do escritório da Sudene naquele município . 

JOSÉ FOGAÇA 

Parecer nO 360, de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à 
Cortstituição nO 11, de 1999, tendo como primeiro signatá
rio o Senador José Eduardo Dutra, que dá nova redação ao 
§-)0 do art. 176' da Constituição Federal e ao arl 44 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias . 

JUVÊNCIO DA FOSECA 

Parecer nO 347, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 18, de 
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2002 (nO 1.443/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Canta
res de Salomão, para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Cuiabá, 

315 Estado de Mato Grosso .. 197 

LAURO CAMPOS 

408 Criticas ao enfoque econômico adotado pelo Go
v:mo Fe~ando Henrique Cardoso para reduzir a inf1a

152 
çao no PaIs . 

Considerações sobre o agravamento da crise eco
171 

nômica no sistema globalizado e suas repercussões para 
o quadro brasileiro . 423 

LEOMAR QUINTANILHA 
176 

Apoio à indicação do advogado Gilmar Ferreira 
Mendes a vaga no Supremo Tribunal Federal. .. 336 

LINDBERG CURY 
126 

Elogios à iniciativa do MiJU!;tério da Justiça e do De
natran em regulamentar o uso de radares em vias públicas... 174 

Reflexão sobre a epopéia da construção de Brasí
lia. Necessidade de redírecionar o planejamento econô
mico de Brasília com o objetivo de aumentar a geração 
de empregos . 234 

Evolução do esporte no Distrito Federal, em par
ticu�ar dos clubes de futebol, representados hoje nacio

207 nalmente pelo Gama e o Brasiliense. Congratulações ao 
jovem brasiliense César Castro, atleta revelação da 6· 
etapa do Grand Prix de Saltos Ornamentais encerrado 
no último sábado, em Coral Springs (EUA) .. 391 

Protestos contra a nova lei agrícola recentemente 
adotada pelos Estados Unidos, que aumenta os subsídios 

208 à agricultura naquele país .. 391 

LÚCIO ALCÃNTARA 

Projeto de Lei do Senado nO 128, de 2002- Com

301 plementar' que altera dispositivos da Lei Complementar 
n° 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre pres
tações de serviços de transporte interestadual e intermu

163 
nicipal e de comunicação e dá outras providências. À 
Comissão de Assuntos Econômicos .. 273 

Parecer nO 363, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 17, de 
2002 (n° 1.440/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Integra
dq de Rádio LIda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em rreqüência modulada na cidade de Quixadá, 
Estado do Ceará : . 327 

267 Requerimento n° 365, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 
133, de 2002 (nO 1.439/2001, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que outorga permissão ao Siste
ma Integrado de Rádio Ltda. para explorar serviço de 



radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Brejo Santo, Estado do Ceará . 330 

MARIA DO CARMO ALVES 

Parecer nO 366, de 2002, da Comissão de Educa Satisfação diante da criação, pelo Presidente da 
ção;,: sobr~ o Projeto de Decreto Legislativo n° 173, de República, do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. 340 
2002 (na 1.441/2001, na Câmara dos Deputados), que Preocupação com a escalada da violência contra a 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Integra mulher, conforme dados apresentados pela Delegacia 
do de Rádio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão Especial de Atendimento da Mulher do Distrito Federal. 436 
sonora em freqüência modulada na cidade de Camocim, 
Estado do Ceará . 331 MARrNA SILVA 

Requerimento na 255, de 2002, solicitando a dispen Importância da ratificação, pelo Brasil, do Proto
sa de interstlcio e prévia distnbuição de avulsos do Parecer 
na 363, de 2002, da Comissão de Educação, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo na 17, de 2002 (na 1.440/2001, na 

colo de Quioto, da aprovação da Convenção 169 da QIT 
e do cumprimento do Compromisso da implementação

Ida Agenda 21 . 159 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per Realização, em setembro próximo, na cidade de 
missão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda, para explorar Joanesburgo, da Rio+ IO, éontinuação da Eco-n . 159 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na i 

~~,: ~~~o~~..~..~.~.~.~~.~~~.~.:~.~.~ 
"Requerimento na 257, de 2002, solicitando dis

pensa de interstlci.o e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer na 365, de 2002, da Comissão de EducaçãO, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo na 133, de 2002 (na 
1.439/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de Rá
dio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 

381 

MARLUCE PINTO 

Parecer na 344, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado na 251, de 2001, 
de autoria do Senador Carlos Bezerra, que inclui pará
grafo único no art. 44 da Lei na 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 
acerca do acesso aos cursos de graduação da educação 
superior . 

Comentários sobre dados do último censo do 
133 

em freqüência modulada na cidade de Brejo Santo, IBGE . 168 
Estado do Ceará, a fim de que a matéria conste da 
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa . 381 

Homenagem pelo transcurso do Di~ do Trabalha
dor, comemorado em la de maio . 168 

Requerimento na 258, de 2002, solicitando dis Solidariedade à família do Sr. Eduardo Vilela 
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Par~ na 366, de 2002, da Comissão de Educação, so

Mackenzie, falecido hoje, em Brasília . 
Parecer na 367, de 2002, 'da Comissão de Assun

168 

br~ 'Projeto de Decreto Legislativo na 173, de 2002 (na 
1.441/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

tos Sociais e de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara na 84, de 2000 (na 1.542/91, 

ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de Rá na Casa de origem), que dispõe sobre a propiciação de 
dio Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora consultas às trabalhadoras e servidoras públicas para 
em freqüência modulada na cidade de Camocim, Estado atenção integral à saúde da mulher, nas situações que 
do Ceará, a fim de que a matéria conste da Ordem do especifica : . 355 
Dia da próxima sessão deliberativa . 381 Parecer nO 369, de 2002, das Comissões de 

LUIZ OTÁVIO 
Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara na 84, de 2000 (na 

Requerimento na 239, de 2002, solicitando que o 
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da 
sessão do dia 4 de junho próximo seja destinado a ho
menagear os 60 anos de criação da Companhia Vale do 
RiQ.Dj;>ce (CVRD) .. 6 

1.542/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a propi
ciação de consultas às trabalhadoras e servidoras públi
cas para atenção integral à saúde da mulher, nas situa
ções que especi fica .. 

Parecer na 372, de 2002;'da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado na 45, de 2002, de 

358 

MAGUITO VILELA autoria do Senador Romero Jucá, que denomina Ponte 

Requerimento na 240, de 2002, solicitando a 
apresentação de voto de aplausos e congratulações ao D. 

Prefeito Olavo Brasil Filho a ponte transposta sobre o 
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fim, no Estado de Roraima . 366 
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Requerimento na 373, de 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nO 46, de 

Requerimento na 241, de 2002, solicitando a 
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a Proposta de Emenda à Constituição nO 19, de 2002. .. .. 
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não-governamentais (ONG), solicitando a prorrogação 
dos seus trabalhos até 15 de dezembro de 2002. 435 
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2002 (n° 968/2001, na Câmara dos Deputados), que 
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dências . 

PEDRO SlMON 

Solicitação da tramitação conjunta dos Projetes 
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disporem sobre matéria correlata. O requerimento será 
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de 2000, por disporem sobre matéria correlata . 

Requerimento nO 260, de 2002, solicitando home
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berger. , .. 
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co ao art. 50 da Lei nO 8.313, de 23 de dezembro de 
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i 
VII 
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adiantamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
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Apoio à proposta do Minist-:-o do Esporte e Turis

305 mo, Caio de Carvalho, e do Secretário Nacional de 
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Combate à Violência".. " " .. 435 
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2002 (na 1.393/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural 
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411 
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Câmara n° 84, de 2000 (n° 1.542/9 [, na Casa de ori
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dez parcelas m~nsais e consecutivas, sem incidência de 
Juros ou acrésCimos . 
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ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 67, de 
2002 (n° 1.565/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educa
tiva Farias, para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Hidrolândia., 
Estado do Ceará . 

Parecer n° 364, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 104, de 2002 (n° 
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~~lorar serviço de radiodifu~o de sons e imagens na 
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acrescenta § 6° ao art. 3° da Lei nO 9.711, de 20 novem
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dos da Dívida Pública, pelos contribuintes adimplentes, 
no pagamento de dívidas com o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e dá outras providências . 371 
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de iniciativa da Comissão de Fiscalização e Controle, 
solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda, por inter
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