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valor equiv::tlente a até US$ 120,000,000.00 (cento e vinte 
rnill1ões de dólm'es dos Estados Unielos da América), de 
principal, enlle o Govemo do Eslndo de São Paulo e o Ban
co Inter=eric:lL1o de Desenvolvimento - BID, destinada a 
tinmrciar, parcialmente, o "Program::t de Recuper::tção de 
Rodovias do Estado de São Paulo". Seno Ricardo S::tntos...... 

Parecer n° 467, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, soble a Mens::tgem n° 159, de 2002, que soli
cita autorização para conllatação de operação de crédito ex
terno, com garanti::t d::t República Federativa do Br:lSiJ, no 
v::tlor total equivalente a US$209,OOO,OOO.00 (duzentos e 
nove milhões de dólm'es dos Estados Urúdos da América), 
de principal, enll'e o Govemo do Estado de São Paulo e o 
Banco Internacional p::u-:r a Reconstrução e Desenvolvimen
to - BlRD, destin::td::t a financi::u', p::U'cialmente, o "Sistema 
de Trens Urbanos - 4d Linlra do Mdrô".Sen. Jonas Pinheim 

P::u'ecer n° 468, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, sobre a Mensagem n° 165, de 2002, 
que solicit::t autorização para contr::ttação de operação de 
crédito externo, com g::U':llltia d::t República Federativa 
do Br::tsil, no v::tlor equiv::tlente a ::tté US$64,800,000.00 
(sessenta e qu::tt.ro millrões e oitocentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, enll'e o Go
vemo do Estado do Acre e o Banco Interamericano de 
Desenvolviment.o - BID, destinada a frnanciar, parcial
mente, o "Progr::una de Desenvolviment.o Sustentável do 
Acre".Sen. Paulo Souto . 

Parecer n° 469, de 2002, da Comissiío de Relações 
Exteriores e Defesa Nacion::tl, sobre o Ofício n° S/3, de 2002, 
do Parl=ento Latino-Americ::tI1o, pelo qual se encaminha ao 
Senado Federal cópia das Atas da Reunião da Junta Diretiva 
e da VI Assembléia Extl-aorditlÓ.ria do Parlmnento Lmi
no-Americm10, realizadas nos dias 29 e 30 de novembro de 
2001, em São P::tulo. Seno Rorerto Satumino .. 

Parecer n° 470, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projdo de Lei da Câm::U'a n° 116, de 
2001 (n° 4.495/98, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a promoção e a fiscalização da defes::t sanitária animal 
quando da realização de rodeio e dá outras providências. 
Seno Moreira Mendes . 

Parecer n° 471, de 2002, da Comiss50 de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 24, de 2002 
(n° 2.989/2000, na Casa de origem), que denomin:l A ve
nida Engenheiro Emiliano Macieira o trecho da BR-135, 
compreendido entre o quilômetro zero e a Ponte da Esti
va, localizado no Município de São Luís, Estado do Ma
ranh::ío. Seno Gilv= Borgens .. 
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Parecer nO 472, de 2002, ela Comiss::ío de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Cimara nO 48, de 2002 (n° 5.307/2001, na C::tsa de ori
gem), de iniciativa do President" da República, que ins
titui a Fundação Universidade Feder::tl do Vale do São 
Francisco. Sen. José Jorge . 665 

366 Pareceres n° 473, de 2002, da Comiss::ío Educação, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 2002 (n° 
5.307/2001, na Casa de Oligem), de itúciativa do Presidente 
da República, que institui a Fundação Universidade Federal 
do V::tle do São Fmncisco. Sen.Waldeck Ornellas . 665 

Parecer n° 474, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 2002 (n° 
984/2001, na Cfun::U'a dos Deputados), que ::tprova o ato 
que outorga concessão à Fundação Educativa Apoio, para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na ci

380 dade de Taguatinga, Disllito F<xler::t1. Seno Lindberg Cury .. 669 
Parecer n° 475, de 2002, da Comissão de Educaç5:o, 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 171, de 2002 
(nO 1.391/2001, na Cfunara dos Deputados), que aprova o ato 

que outorga concessão à Fundação João Paulo n, pma explo
rm' serviço de radiodifusão sonOla em onda média na cidade 
de Palmas, Estado do Tocantins. Seno Jonas Pinheiro . 672 

Par'ecer n° 476, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 176, de 2002 (n° 

393 
1.520/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga perrniss::ío à Rádio JK FM Ltda. para executar 
selviço de radiodifusão sonora em li'eqüência modulada na 
cid::tde de Taguatinga, Distrito Federal. Sen.Lindberg Cury .. 674 

(PDL) 

Projeto de Decreto Legislativo n° 200, de 2002 
(n° 1.275/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprov:l o ato que autoriza a Constelação Associ::tção 
Cultural a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cid::tde de Chapadão do C~u, Estado de Go

400 iás. À Comissão de Educação . 
Pl'OJeto de Decret.o Legislativo nO 201, de 2002 

(n° 1.27812001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitália de Cultura, 
Lazer e Enll'etenimento da Estância Climática de Nupo
ranga a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo. À Comissão 

411 de Educação . 4 
Projeto de Decreto Legislativo n° 202, de 2002 (n° 

1.279/2001, na Câm::U'a dos Deputados), que aprova o ato 
que autoriza a Associação de R::tciiodifusão Comunitária 
Nove de Julho a executm' serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Palmeira do Piauí, Estado do Piauí. .. 7 

411 Projeto de Decreto Legislativo nO 203, de 2002 
(nO 1.28212001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Lucrécia  ADECOL a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Lucrécia, 
Estado do Rio Grande do Norte . 11 

Projeto de Decreto Legislativo nO 204, de 2002 
417 (n° 1.286/2001, na Câm::U'a dos Deputados), que aprova 
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o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radio
difusão Belvedere ela Cidade de Itaúna a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de ltaúna, 
Estado de Minas Gerais . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 205, de 
2002 (n° 1.444/2001, na Câmara dos Deputados), 
yue aprova o ato que outorga permissão 11 Rádio 
Guarahira FM Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüéncia modulada na cidade 
de Guarabira, Estado da Paraíba. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 206, de 2002 
(n° 1.287/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária "Cultw·a e 
Saúde" a executar serviço de radiodifusão comunitál"ia 
na cidade de Caiapôllia, Estado de Goiás ..... 

Projeto de Decreto Legislativo nO 207, de 
2002 (n° 1.288/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza a Associação de Cul
lura e Comunicação Cidade da Paz a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Poloni, 
Estado ele São Paulo..... . . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 208, de 2002 
(n° 1.292/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação ComullÍláJia de Comu
nicação e Cultura de CUITais Novos a executar serviço 
de radiodifusão comuniLáJ·ia na cidade de CUlTais No
vos, Estado do Rio Grande do Norte . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 209, de 2002 
(n° 1.294/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que autoriza a Associação Comunitália AlIemativa de 
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comwlitá
ria na cidade de São Low·enço, Estado de Minas Gerais . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 210, de 2002 (n° 
l.180/20ü] , na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a permissão outorgada ao Sistema Banelense de 
Comun.icação e Cultura LIda. para explor'dr serviço de radi
odifusão sonora em freqüéncia mcxlulada na cidade de Bar
retos, ESlldo de São Paulo. À Conw;são de Educação.. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 211, ele 2002 
(n° 1.183/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Difusora do 
Amazonas Ltda .. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Manaus, Estado do 
Amazonas. À Comissão ele Educação . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 212, de 
2002 (n° 1.186/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Curimataú de Nova Cruz Lrda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte. À 
Comissão de Educação. 

Projero de Decrero Legislativo n° 213, de 2002 
(n° 1.187/2001, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada 11 Rádio Difuso
ra de Presidente Prudente Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Presi
dente Prudente, Estado de São Paulo... . . . 
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Projeto de Decreto Legislativo n° 214, de 2002 
(n° 1.204/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação do Desenvolvimento 

15 Comunitário de Cacimba de Dentro a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cacimba de 
Dentro, Estaelo da Paraíba .... 189 

Projeto de Decreto Legislativo nO 215, de 
2002 (n° 1.206/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova () ato que outorga permissão à Rádio FM 

18 de Iporá Ltda. para explorar servi~o de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de lporá, 
Estado de Goiás. . . 202 

Projeto de Decreto Legislativo n° 216, de 2002 (n° 
1.208/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o alo 

26 que renova a concessão da Rádio Princesa do Vale Ltda., 
pma explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Açu, Estado do Rio Grallde do Norte . 212 

Projeto de Decreto Legislativo n° 217, de 2002 
(n° 1.217/2001, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Notícias 

29 e RadiodiliJsão de Altos a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Altos, E~tado do Piauí. .. 229 

Projeto de Decreto Legislativo n° 218, de 2002 
(n° 1.221/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato yue autoriza a Associação de Radiodifusão Comu
nitária Riacho do Cadoz -ARC Riacho do Cadoz a exe

33 
cutar serviço de radiodifusão comullitária na cidade de 
Palmeirais, Estado do Piauí. . 237 

Projeto de Decreto Legislativo nO 219, de 2002 (n° 
1.250/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o alo 
que autoriza a Associação do Bai.Jro Setor Aeroporlo de 

36 
Campos Belos a execurar serviço de radiodifusão comWJ.itá
lia na cidade de Campos Belos, Estado de Goiás. 241 

Projeto de Decreto Legislativo nO 220, de 2002 
(n° 1.258/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Beneficente Mana Pinto 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cida

158 
de de Caucaia, Estado do Ceará . 

Pr-ojeto de Decreto Legislativo n° 221, de 2002 (n° 
246 

1.281/2001, na Câmara dos Deputados), que aplúva o ato 
que renova a concessão da Rádio Cidade de Mml1ia Ltda. 
pma explorar selviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Marília, Estado de São Paulo. . . 250 

Projeto de Decreto Legislativo n° 222, de 2002 
167 (n° 1.164/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 

o ato que renova a permissão outorgada à Rádio f-lerlz 
de Franca Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Franca, 
Estado de São Paulo. .. . . 257 

Projeto de Decreto Legislativo n° 223, de 2002 
(n° 1.269/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 

174 o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Transa
mérica de Brasília LIda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freyüência modulada na cidade de 
Brasília. Distrito Federal. 264 

Projeto de Decreto Legislativo n° 224, de 2002 
(nO 1.295/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 

185 o ato que outorga permissão à Fundação Educativa ele 



Urânia para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Femandópolis, Esta
do de São Paulo . 

Projeto de Decreto Legislativo nO 225, de 2002 (n° 
1.301/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à Rádio Regional Centro NOite llda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonata em onda média 
na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso..... 

Projeto de Decreto Legislativo n° 226, de 2002 
(nO 1.303/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão ao Sistema Lageado de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Rondonó
polis, Estado de Mato Grosso . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 227, de 2CXl1 
(n° 1.338/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Irace
ma de Fortaleza SIA para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Fortaleza, Esta
do do Ceará .. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 228, de 2002 
(nO 1.356/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio Liberdade de Para
naíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Paranaíba, 
Estado de Mato Grosso do Sul. . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 229, de 2002 
(nO 1.168/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Beneficente, Artística 
Comunitária Ana Nunes do Rêgo - ABACANR a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Portalegre, Estado do Rio Grande do Norte .. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 230, de 2002 
(nO 1.198/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária FM 
Santa Rita Um Bem da Comunidade 99,9 MHZ a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 231, de 
2002 (n° 1.419/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
Walpecar - Waldevino Pereira de Carvalho para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná ........ 

Projeto de Decreto Legislativo n° 232, de 2002 
(n° 1.660/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Fundação Fundesul para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Porto Seguro, Estado da Babia.. .. 

Projeto de Decreto Legislativo nO 233, de 2002 (n° 
1.156/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga concessão à TYCI - TV Comunicações Intera
tivas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná. . 

Projeto de Decreto Legislativo nO 234, de 2002 
(nO 1.179/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio o Dia FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro . 323 

268 Projeto de Decreto Legislativo n° 235, de 2002 
(nO 1.397/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão a HelTera Grillo Publicida
de SIC Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Sarutaiá, 

271	 Estado de São Paulo .. 329 
Projeto de Decl\~to Legislativo n° 236, de 2002 (n° 

1.544/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à R:idio Senana FM Ltda. para ex
plorar serviço ele radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Dias D' Ávila, Estado da Bahia .. 333 

280 Projeto de Decreto Legislativo n° 237, de 
2002 (n° 930/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Co
munitária Seriema a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Água Boa, Estado de 
Mato Grosso .. 339 

286 Projeto de Decreto Legislativo n° 238, de 
2002 (n° 933/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária 
Jabuticabal de Hidrolândia a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Hidrolândia, 
Estado de Goiás .. 344 

293	 Projeto de Decreto Legislativo n° 239, de 2002
 
(nO 1.008/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
 
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social Metrópole a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Andradina, 
Estado de São Paulo .. 239 

298 Projeto de Decreto Legislativo n° 240, de 
2002 (n° 1.019/2001, na Câmara dos Deputados), 
que apl'Ova o ato que autoriza a Associação Cultural 
de Três Fronteiras - ACTF a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Três Frontei
ras, Estado de São Paulo . 360 

302 Projeto de Decreto Legislativo n° 14, de 2002 (n° 
1.146/2001, Da Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Cultural NOite-Paranaen
se, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná...... 527 

Projeto de Decreto Legislativo n° 15, de 2002 
307	 (n° 1.147/2001, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
Cultural Norte-ParaDaense, para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Ara
pongas, Estado do Paraná .. 528 

312 Projeto de Decreto Legislativo n° 241, de
 
2002 (n° 1.024/2001, na Câmara dos Deputados),
 
que aprova o ato que autoriza a Associação Só

cio-Cultural Ribeirão Branco a executar serviço de
 
radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão
 

318	 Branco, Estado de São Paulo . 591 
Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de 2002 

(nO 1.04712001, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comu
nicação e Cultura de ApodiIRN (ACAPORN) a executar 
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serviço de raeliodifusão comunitária na cidade de Apodi, 
Estadl) do Rio Grande do Norte . 

Projeto ele Decreto Legislativo nO 243, de 2002 (n° 
1.05212001. na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que aulOliza a Associação Rádio Comunitária L1e ExIle
moz a executar serviço L1e radiodifusão comunitália na ci
L1aele de ExtTcmoz, Estado do Rio Grande do Norte .. 

Projeto de Decrdo Legislativo n° 244, de 2002 
(n° 1.116/2001. na Câmara dos Deputaelos). que aprova 
o alo que outorga concessão à Radiodifus:lo Novo Maio 
Grosso Ltela. para explorar serviço L1e radiodifus:lo so
nora em onda média na cidade de J U3l·a. Estado de Mato 
Grossu....... .. .. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 245, de 2002 (n° 
1.218/2001. na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que autOliza a Associação ComunitáJia e Escola de Rádio 
São José do Vale L10 Rio Preto (ACERSJ) a executar servi
ço de radiodifus:lo comunitária na cidade de São José lIo 
Vale do Rio Preto, Estaelo lIo Rio de JaneilD .. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 246, de 2002 
(n° 1.254/2001, na Câmara elos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio Som da Tena LLda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência moelubda na cidade de Alta Floresta, Estado de 
Mato Grosso. .. ".... .. " . 

Projeto de Decreto Legislativo n° 247, de 2002 
(n° 1.312/2001, na Câmara elos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Sociedade Rádio AM 
Fronteira LIda. para explorar serviço de radiodifus:lo so
nora em onda média na cidade de Corumbá, Estallo de 
Mato Grosso do SuL .. " ........ " ....... 

Projeto de Decreto Legislativo n° 248, de 2002 
(nO 1.48112001, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão à Exlrema Comunicações 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Extrema, Estado 
de Minas Ger:lis .. "........ " ...."" .. " ..... " .... 

Projeto de Decreto Legislativo n° 249, de 2002 
(nO 1.323/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Funelação Universidade 
de Caxias do Sul para executar serviço de raLliodifusão 
sonora em freqüência mO<.iuiacla na cidade de Caxias do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul. ........ 

Projeto ele Decreto Legislativo n° 250, de 2002 
(n° 1.486/2001. na Câmara elos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Sistema Lageado de Co
municação LLda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás " " . 

PECUÁRIA 

Apresentação de projeto de lei que cria o Dia Na
cional elo Pecuarista. Sel1. Chico Sarlori ........ 

Importância da pecuária no contexto do desenvol
vilnento socioeconômico brasileiro, destacando o de
sempenho do setor no Estado de Rondônia e a necessi-
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598 

dade de reformulação da Medida Provisólia n° 2.166. 
Seno Chico Sartori . 566 

POLITÍCA 

607 

Esclarecimentos quanto ao pronunciamento 
Senador Pedro Sunon. Seno Ramez Tebet 

(PR) 

do 
441 

Realização, hoje, no Estado do Paraná, de mani
festação dos produtores de suínos contra a crise no se
lar. Seno Osmar Dias .. 443 

612 PROJETO DE LEI DO SENADO 

625 

630 

Projeto de Lei do Senado nO 143, de 2002, que altera 
o § l° do art. 1.565, da Lei n° 10.406, de 10 de j3.neuD de 
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Ata da 70ª Ses são Não De li be ra ti va
em 27 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, Edi son Lo bão e Re gi nal do Du ar te

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 167, de 2002 (nº 402/2002, na ori gem), de
23 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 12, de 2002 (Me di da Pro vi só ria
nº 21/2002), que abre cré di to ex tra or di ná rio, no va lor
glo bal de 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,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.462, de 23 de 
maio de 2002; e

– Nº 168, de 2002 (nº 403/2002, na ori gem), de
23 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos 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, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.463, de 23 de maio de 2002.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2002

(Nº 1.275/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Apro va o ato que au to ri za a Cons te-
la ção Asso ci a ção cul tu ral a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Cha pa dão do Céu, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 468, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral 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 Cha pa dão do Céu,
Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 1.605/00

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

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

1 – Por ta ria nº 449, de 14 de agos to de 2000 –
Co mu ni da de de Je sus, na ci da de de Bom Su ces so –
MG;

2 – Por ta ria nº 450, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru ra is de
São Ga bri el, na ci da de de São Ga bri el – BA;

3 – Por ta ria nº 452, de 14 de agos to de 2000 –
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú, na ci da de de
Tam baú – SP;

4 – Por ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos, na ci da de
de Ira ce ma – CE;

5 – Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki
para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co,
na ci da de de Dom Fe li ci a no – RS;

6 – Por ta ria nº 463, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM, na ci da-
de de São Lou ren ço da Mata – PE;

7 – Por ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se, na ci da de de
Mi guel Cal mon – BA;
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8 – Por ta ria nº 467, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Ca mi nho do Sol”, na ci da de
de Qu e luz – SP;

9 – Por ta ria nº 468, dc 14 de agos to de 2000 –
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral, na ci da de de Cha -
pa dão do Céu – GO;

10 – Por ta ria nº 469, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Nas cen te do Vale de
Alfre do Wag ner, na ci da de de Alfre do Wag ner – SC;

11 – Por ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio, na
ci da de de Itu tin ga – MG;

12 – Por ta ria nº 475, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul tu ral
Gu a ra ni en se de Rá dio e TV, na ci da de de Gu a ra ni – MG;

13 – Por ta ria nº 477, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral
Cris ti nen se, na ci da de de Cris ti na – MG;

14 – Por ta ria nº 480, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos, na ci da de de
Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

15 – Por ta ria nº 481, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM San ta Rita – Um
Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ, na ci da de de San ta
Cruz – RN;

16 – Por ta ria nº 482, de l4 de gos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ja ca ré dos Ho mens –
ACJH, na ci da de de Ja ca ré dos Ho mens – AL;

17 – Por ta ria nº 484, de 14 de agos to de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM, na ci da de de 
Por to Ve lho – RO;

18 – Por ta ria nº 486, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co
da Co mu ni da de de São João do Tri un fo – PR, na ci da-
de de São João do Tri un fo – PR;

19 – Por ta ria nº 487, de l4 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia, na ci da de de
Aba diâ nia – GO;

20 – Por ta ria nº 488, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co, na ci da de de
La ran je i ras do Sul – PR.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so

EM nº 470/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000.

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Cons te la ção Asso ci a ção

Cul tu ral, com sede na ci da de de Cha pa dão do Céu,
Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re-
i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53670.000544/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 468, DE 14 DE AGOSTO DE 2000.

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos l0 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de
ju nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53670.000544/98, re-
sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Cons te la ção Asso ci a ção Cul -
tu ral, com sede na Ave ni da Ne tu no, s/nº, Ba ir ro Cen -
tro, na ci da de de Cha pa dão do Céu, Esta do de Go iás,
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.
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Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 18º23’22"S e lon gi tu de em
52º39’19"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.– Pi men ta da Ve i ga

Ata da Assem bléia Extra or di ná ria da Cons te la-
ção Asso ci a ção Cul tu ral, re a li za da no dia 3 de se tem-
bro do ano de 1998, às 20:00, si tu a do à Av. Ne tu no,
s/n, cen tro, Cha pa dão do Céu-GO, re u ni ram-se em
as sem bléia ge ral ex tra or di ná ria, para o fim es pe cí fi co
de ele ger e dar pos se aos mem bros da di re to ria e do
Con se lho Co mu ni tá rio, os se nho res mem bros da
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral. Assu miu a pre si-
dên cia do tra ba lho, por acla ma ção unâ ni me, o Sr. Fer-
nan do San ches Lino, bra si le i ro, ca sa do, ar qui te to, re -
si den te e do mi ci li a do na Rua Ja bo ran di, 4, Cen tro,
Cha pa dão do Céu, CEP: 75828-000, po da dor da CI
nº 4.460.498-1 SSP/SP e do CPF/MF nº
760.635.188-00; para Vice-Pre si den te a Srª Astrid
Bor ges, bra si le i ra, por ta do ra da CI nº 9032289507
SSP-RS e do CPF/MF nº 604.771.721-72, re si den te e 
do mi ci li a da na Av. Ja to bá Q. 8 L. 10 nº 29 CEP
75828-000 – Cha pa dão do Céu – GO; para se cre tá ria
a Sra. Mir ta Andres Schmitt Du ar te, bra si le i ra, por ta-
do ra da CI nº 4179772 SSP/GO e do CPF nº
897.200.910-53, re si den te e do mi ci li a da na Rua Gu a-
pe va, s/nº, Se tor Cen tral – Cha pa dão do Céu – GO,
para e para te sou re i ro Edson Luiz Bu e no, bra si le i ro,
por ta dor da CI nº 334.908 SSP/RO, e do CPF nº
316.788.822-91, re si den te e do mi ci li a do na Av. 8, Q.
45, L. 12, Se tor Cen tral – Cha pa dão do Céu – GO. A
se guir o se nhor Pre si den te su ge riu que, como se
apre sen tou uma cha pa úni ca, a ele i ção fos se re a li za-
da, ma ni fes tan do a as sem bléia com um ”Sim“ para
ele ger os can di da tos tais como se apre sen ta ram na
cha pa e com um ”Não“ caso não apo i as se a ele i ção
dos re fe ri dos can di da tos nos res pec ti vos car gos. Por
vo ta ção se cre ta fo ram ele i tos os as so ci a dos aci ma
men ci o na dos e iden ti fi ca dos, nos res pec ti vos car gos
tam bém aci ma men ci o na dos. A se guir, a as sem bléia
pas sou à es co lha dos mem bros do Con se lho Co mu-
ni tá rio, ten do sido ele i tos: Joê nio Alves Ara ú jo, bra si-
le i ro, sol te i ro, em pre sá rio, por ta dor da CI 6.695.686
SSP/SP e do CPF nº 531.866.138-68, re pre sen tan te
da APROCEU – Asso ci a ção Pró-De sen vol vi men to
Cha pa dão do Céu, re si den te e do mi ci li a do na Av. Pe -

ga so, Q. 5, Lt. 16, nº 586, Cen tro, Cha pa dão do Céu,
CEP 75828-000; João Ri car do Pe re i ra, bra si le i ro, sol -
te i ro, pro fes sor, por ta dor da CI nº 6.382.785 SSP/SP
e do CPF nº 705.184.408-34, re pre sen tan te da Ga bri-
el Asso ci a ção Be ne fi cen te, re si den te e do mi ci li a do na 
Av. 3, Qd. 13, 5. Cen tral, Cha pa dão do Céu -CEP
75828-000; Li zi a ne Ce rut ti Hoff, bra si le i ra, ca sa da,
pro fes so ra, por ta dor da CI nº 4.294.324-0 e do CPF
nº 427.879.800-82, re pre sen tan te da Igre ja Evan gé li-
ca de Con fis são Lu te ra na, re si den te e do mi ci li a da na
Rua J, Q. 36, Lt. 10, Cen tro, Cha pa dão do Céu – CEP
75828-000; Ma u ro Ce sar de Sou sa, bra si le i ro, ca sa-
do, fun ci o ná rio pú bli co, por ta dor da CI nº 577.001
SSP/GO e do CPF nº 087.219.391-87, re pre sen tan te
ASPUMC – Assoc. dos Ser vi do res Pú bli cos Mu ni ci-
pa is, re si den te e do mi ci li a do na rua H, s/n, Cha pa dão
do Céu – CEP 75828-000, Cha pa dão do Céu; Ru-
bens Pe re i ra Rosa, bra si le i ro, ca sa do, fun ci o ná rio pú -
bli co, por ta dor da CI nº 458.849 e do CPF nº
445.823.151-00, re pre sen tan te da Igre ja Evan gé li ca
Assem bléia de Deus Be lém, re si den te e do mi ci li a do
na Rua R, Q. 6, Lt. 10, Cen tro, Cha pa dão do Céu,
CEP 75828-000; Ja cin to Alme i da Sá, bra si le i ro, ca sa-
do, pe dre i ro, por ta dor da CI nº 2.249.217 e do CPF nº
360.374.271-00, re pre sen tan te da Igre ja Evan gé li ca
Assem bléia de Deus Ma du re i ra re si den te e do mi ci li a-
do na Rua Ca ra í ba, s/nº, Cen tro, Cha pa dão do Céu,
CEP 75828-000; Ma ria Amé lia Gar cia Cu nha, bra si le-
i ra, sol te i ra, psi có lo ga, por ta do ra da CI nº 8.562.400
SSP/SP e do CPF nº 029.768.148-64, re si den te e do -
mi ci li a da na Rua Man ga be i ra, Qd. 11, Lt. 15E16, Se -
tor Cen tral, Cha pa dão do Céu, CEP 75828-000, re-
pre sen tan te da Sec. Mu ni ci pal de Edu ca ção e Cul tu-
ra; Alex Alves dos San tos, bra si le i ro, sol te i ro, mi cro
em pre sá rio, por ta dor da CI nº 000450943 SSP/MS e
do CPF nº 446.489.871-87, re pre sen tan te da Asso ci-
a ção Com. E Ind. De Cha pa dão do Céu, re si den te e
do mi ci li a do na rua Av. 7 Qd. 26 L 6 – Se tor Cen tral –
Cha pa dão do Céu – CEP 75828-000; Ra quel Apa re-
ci da M. Gu e ri ni, bra si le i ra, ca sa da, pro fes so ra, por ta-
do ra da CI nº 4.249.979-0 e do CPF nº
623.842.019-72, re pre sen tan te da ca i xa Esco lar Fru -
to da Ter ra, re si den te e do mi ci li a da na Rua H, s/nº
Cen tro, Cha pa dão do Céu, CEP 75828-000; La ces
Le nhe de Lima, bra si le i ra, ca sa da, pro fes so ra, por ta-
do ra da CI nº 2.077.159-SSP/GO e do CPF nº
409.356.471-04, re pre sen tan te da Ca i xa Esco lar
Dona Amé lia, re si den te e do mi ci li a da na Rua Fi gue i-
ra, Q. 45. Lt. 2, Cen tro – Cha pa dão do Céu, CEP 75
828-000; Jo cé lio Pa na rot to, bra si le i ra, sol te i ra, es tu-
dan te, por ta do ra da CI nº 001089095-SSP/MS e do
CPF nº 851.498.021-15, re pre sen tan te da Co mu ni da-
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de Cat. N. S. Ra i nha do Céu, re si den te e do mi ci li a da
na rua I nº 11, Qd. 34 – Cha pa dão do Céu - CEP
75828-000; Ro gé rio Pi a ne zol la, bra si le i ro, ca sa do,
agri cul tor, por ta dor da CI nº 1032293811-SSP/GO e
do CPF nº 386.411.430-68, re pre sen tan te da Câ ma ra
Mu ni ci pal de Cha pa dão do Céu, re si den te e do mi ci li-
a do à Av. Ori on, nº 462, Cen tro, Cha pa dão do Céu,
CEP 75828-000. Em se gui da foi dada pos se aos ele i-
tos com as si na tu ra da pre sen te Ata e en cer ra da a
ses são.

CHAPADA DOS CEU, 3 DE SETEMBRO DE 1998

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2002

(Nº 1.278/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e
Entre te ni men to aa Estân cia Cli má ti ca de
Nu po ran ga a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Nu po ran-
ga, 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 655, de 19 de ou tu bro de 2000, que au-
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e
Entre te ni men to da Estân cia cli má ti ca de Nu po ran ga
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 Nu po ran ga, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.819/00

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

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

1 – Por ta ria nº 626, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res de Man da gua ri, na 
ci da de de Man da gua ri – PR;

2 – Por ta ria nº 655, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te-
ni men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga, na ci -
da de de Nu po ran ga-SP;

3 – Por ta ria nº 656, de 19 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Ata la ia, na ci da de de Ata la ia-AL;

4 – Por ta ria nº 671, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Pé ro la, na ci da de de Pé ro-
la-PR

5 – Por ta ria nº 672, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca mi nho Se gu ro de Be be-
dou ro, na ci da de de Be be dou ro-SP;

6 – Por ta ria nº 673, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Bom Con se lho, na
ci da de de São João da Fron te i ra-PI;

7 – Por ta ria nº 675, de 25 de ou tu bro de 2000 –
FADIP – Fun da ção para Assis tên cia So ci al e De sen-
vol vi men to de Ira pu an Pi nhe i ro, na ci da de de De pu ta-
do Ira pu an Pi nhe i ro-CE,

8 – Por ta ria nº 678, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria De fen so ra e Di fu so ra Só-
cio-Cul tu ral das Tra di ções de Uru pês, na ci da de de
Uru pês-SP;

9 – Por ta ria nº 679, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Tu cu ma-
en se, na ci da de de Tu cu mã-PA;

10 – Por ta ria nº 680, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Nove de
Ju lho, na ci da de de Pal me i ra do Pi a uí-PI;

11 – Por ta ria nº 681, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Insti tu to São José do Bar re to Cul tu ra, na ci da de de
São José do Bar re to-SP;

12 – Por ta ria nº 682, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Sapé FM, na ci da de de Sapé-PB; e
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13 – Por ta ria nº 684, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Pa u lo de Fa ria,
na ci da de de Pa u lo de Fa ria-SP.

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2000. – Fer-
nan do Hen ri que Car do so.

EM nº 612/MC

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2000

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ri men to da Están-
cia Cli má ti ca de Nu po ron ga, com sede na ci da de de 
Nu po ran ga, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço
da ra di o di fu são co mu ni tá ria em con for mi da de com o 
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhis tas em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons-
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem
con subs tan ci a das nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53830.002472/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 655, DE 19 DE OU TU BRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002472/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Cul tu ra, La zer e Entre te ni men to da Estân cia Cli má ti-
ca de Nu po ran ga, com sede na Rua Ca pi tão Ca mi lo,
nº 211, Cen to, na ci da de de Nu po ran ga, Esta do de
São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope ram com
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do  nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20º43’30“S e lon gi tu de em
47º45’15”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de

sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

Re la tó rio nº 41/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830002472/98, de
15-10-98

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu-
ra, La zer e Entre te ni men to da Estân cia Cli má ti ca de
Nu po ran ga, lo ca li da de de Nu po ran ga, Esta do de São 
Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e 
Entre te ni men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga,
ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro
02.770.910/0001-89, no Esta do de São Pa u lo, com
sede na Rua Ca pi tão Ca mi lo 235 – Cen tro, ci da de de
Nu po ran ga, SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men tos
da ta dos de 6 de ou tu bro de 1998 e 3 de no vem bro de
1998, este úl ti mo re ti fi can do as co or de na das pro pos-
tas ini ci al men te, subs cri tos por re pre sen tan te le gal,
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de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.“, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 1 bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3-3-1998 e Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 14 à 92, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ca pi tão Ca mi lo 211 –
cen tro, na ci da de de Nu po ran ga, Esta do de São Pa -
u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em 20°43’39”WS
de la ti tu de – de vi da men te re ti fi ca dos por meio de re -
que ri men to da ta do de 3-11-98, con so an te aos da-
dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en de
da me mó ria do do cu men to de fo lhas 68 à 71, de no mi-
na do de Ro te i ro de aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
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12. Se gui ram-se di li gên ci as al te ra ção es ta tu tá ria,
bem como o en vio do Pro je to Téc ni co e pos te ri or ade -
qua ção do mes mo à Nor ma 2/98 (fls. 78 à 103).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 87, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra-
di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor, an te na e tor re e li nha
de trans mis sor), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di an te e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e 
de ir ra di a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti-
cas elé tri cas da an te na.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta-
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 107 a 108.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e

Entre te ni men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Irma Rin com Du ar te
Vice-Pre si den te: Muco Ro dri go Za gat to Pin to
Se cre tá ria Exe cu ti va: Eli a na Apa re ci da Du ar te
1º Te sou re i ro: Ever ton do Nas ci men to
2º Te sou re i ro: Pe dro Uri as Du ar te

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te-
ma ir ra di an te e es tú dio

Rua Ca pi tão Ca mi lo 211 – Cen tro, Ci da de de
Nu po ran ga, Esta do de São Pa u lo:

– co or de na das ge o grá fi cas:
20º43’30” de la ti tu de e 47º45’15”’ de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos
na ”Aná li se Téc ni ca de Rad Com“ – fls. 68 a
71, e que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ni men to da Estân -
cia Cli má ti ca de Nu po ran ga, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da-
de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53830002472/98, de
15 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2000. – Re la tor da con -
clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
Á con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2000. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 41/2000/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa me e
pa re cer.

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 2000. – Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2002

(Nº 1.279/2001 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 Nove
de Ju lho a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i ra
do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

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

ta ria nº 680, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Nove de
Ju lho a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si-
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vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
do Pal me i ra do Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

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

MENSAGEM Nº 1.819, DE 2000

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

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para 
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 626, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção de Ami gos Mo ra do res de Man da gua ri
na ci da de de Man da gua ri-PR;

2 – Por ta ria nº 655, de 19 de ou tu bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre -
te ni men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga, na
ci da de de Nu po ran ga-SP;

3 – Por ta ria nº 656, de 19 de ou tu bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu-
ra de Ata la ia/AL, na ci da de de Ata la ia-AL;

4 – Por ta ria nº 671, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Pé ro la, na ci da de de Pé ro-
la-PR;

5 – Por ta ria nº 672, de 25 de ou tu bro de 2000 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca mi nho Se gu ro de Be-
be dou ro, na ci da de de Be be dou ro-SP;

6 – Por ta ria nº  673, de 25 de de zem bro
2000-Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Bom Con se-
lho, na ci da de de São João da Fron te i ra-PI;

7 – Por ta ria nº 675, de 25, de ou tu bro de 2000  –
FADIP  – Fun da ção Para Assis tên cia So ci al e De sen-
vol vi men to de Ira pu an Pi nhe i ro, na ci da de de De pu ta-
do Ira pu an Pi nhe i ro-CE;

8 – Por ta ria nº 678, de 25 de zem bro de 2000
-Asso ci a ção Co mu ni tá ria De fen so ra e Di fu so ra Só-
cio-Cul tu ral das Tra di ções, na ci da de de Uru pês-SP;

9 – Por ta ria nº 679, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Tu cu ma-
en se, na ci da de de Tu cu mã-PA;

10 – Por ta ria nº 630, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Nove de
Ju lho, na ci da de de Pal me i ra do Pi a uí-PI;

11 – Por ta ria nº 681, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Insti tu to São José do Bar re i ro de Cul tu ra, na ci da de
de São José do Bar re i ro-SP,

12 – Por ta ria nº 682, de 25 de ou tu bro de 2000  –
Rá dio Co mu ni tá ria Sapé FM, na ci da de de Sapé-PB; e

13 – Por ta ria nº 684, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Pa u lo de Fa zia,
na ci da de de Pa u lo de Fa ria-SP.

Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 631/MC

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2000

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, Por ta ria de
ou tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria Nove de Ju lho, com sede na
ci da de Pal me i ra do Pi a uí, Esta do do Pi a uí, ex plo re o 
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da-
de com o ca put do art. 223; da Cons ti tu i ção e a Lei
nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as tra ba lhem em con jun to com a co mu-
ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o nal,
so ci al o cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53760.000052/99, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi-
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 680, DE 25 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do e, vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53760.000052/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria Nove de Ju lho, com sede na rua Si mão
Bor ges s/nº, cen tro, na ci da de de Pal me i ra do Pi a uí,
Esta do do Pi a uí, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 08°43’15”S e lon gi tu de em
44°14’07”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 0040/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53760000052/99, de
4-3-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria Nove de Ju lho, lo ca li da de de Pal me i ra do
Pi a uí, Esta do do Pi a uí.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
Nove de Ju lho, ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro
02.343.711/0001-94, no Esta do do Pi a uí, com sede
na Rua Si mão Bor ges s/nº – Cen tro, ci da de de Pal me-
i ra do Pi a uí, PI., di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da -
ta do de 23 de No vem bro de 1998, bem como 18 de
se tem bro de 1999 no qual al te rou o en de re ço pro pos-
to, subs cri tos por re pre sen tan te le gal, de mons tran do
in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do

Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998“, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le -
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3-3-1998 e Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na  in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da loca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e co -
or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na ção de 
ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do os re qui-
si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº 2/98 e,
ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;
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– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 3 à 77, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Né Luz s/nº, na ci da-
de de Pal me i ra do Pi a uí, Esta do do Pi a uí, de co or-
de na das ge o grá fi cas em 08°43’15“S de la ti tu de e
44°14’07“W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
9-9-1999, Se ção 3. Ocor re que hou ve al te ra ção do
en de re ço pro pos to, con for me se ob ser va di an te de
re que ri men to da ta do de 18-9-99, sem qual quer al te-
ra ção das co or de na das apre sen ta das.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re-
tos e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá-
fi cas in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de -
pre en de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 54,
de no mi na do de ”Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de
Rad Com“.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7 in ci so
II da Nor ma 2/98, al te ra ção es ta tu tá ria e com pro va-
ção do CNPJ da re que ren te e das en ti da des que
ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va, bem como o en vio
do Pro je to Téc ni co. (fls. 57 a 77).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“, fls 66, fir ma do
pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das
as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir -
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor, an te na e tor re e li nha
de trans mis sor), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di an te e in ten si da de de cam po no 
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e 
de ir ra di a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti-
cas elé tri cas da an te na.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta-
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 78 à 79.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti-
da de:

 – nome
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Nove

de Ju lho
 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: So lon Pi nhe i ro Leal

Vice-Pre si den te: Ge ral da Cas si a na Di niz
Se cre tá ria: Ma ria do So cor ro Alme i da da Luz
Te sou re i ro: La u di mi ro San tos Vi e i ra Fi lho
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Dir. de Co mu ni ca ção: Ro mil ton Leal de Car -
va lho

 – lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio Rua Si mão Bor ges s/nº  – cen tro, ci da de de
Pal me i ra do Pi a uí, Esta do do Pi a uí;

 – co or de na das ge o grá fi cas
08º43’15” de la ti tu de e 44º14’07” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na ”Aná li se
Téc ni ca de Rad Com“ – fls 54, e que se re fe re à lo ca li-
za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Ra di-
o di fu são Co mu ni tá ria Nove de Ju lho, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo-
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53760000052/99,
de 4 de mar ço de 1999.

Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2000. – Re la tor da
Con clu são ju rí di ca – Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2000. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000. – Antô nio Car -

los Tar de li Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são

Apro vo o Re la tó rio nº 0040/2000/DOSR/SSR/MC. 
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa me e pa -
re cer.

Bra sí lia, 5 de ou tu bro de 2000.– Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2002

(Nº 1.282/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Lu cré cia – ADECOL a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Lu -
cré cia, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 743, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Lu cré cia – ADECOL 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 Lu cré cia, Esta do do Rio Gran de
do Nor te.

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

MENSAGEM Nº 308/01

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

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

1 – Por ta ria nº 737, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul -
tu ral e Artís ti co de Orlân dia, na ci da de de Orlân-
dia-SP,

2 – Por ta ria nº 740, de 12 de de zem bro de 2000
– ADESCS – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Eco-
nô mi co e So ci al de Cân di do Sa les, na ci da de de Cân -
di do Sa les-BA,

3 – Por ta ria nº 741, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Novo Mi lê nio, na ci da de de Umu a ra-
ma-PR,

4 – Por ta ria nº 743, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Lu cré cia – ADECOL, na ci da de dc Lu cré cia-RN;

5 – Por ta ria nº 744, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Au ri lân dia, na ci da de
de Au ri lân dia-GO;

6– Por ta ria nº 745, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita i nó po lis –
ACCI, na ci da de de Ita i nó po lis-PI;

7 – Por ta ria nº 746, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Be ne fi cen te do Vale do Curu – ABVC,
na ci da de de Apu i a rés-CE;

8 – Por ta ria nº 747, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu ral de Ana -
mã – ACAMÃ, na ci da de de Ana mã-AM

9 – Por ta ria nº 748, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Con tor no, na ci da de de
Ca pim Gros so-BA;
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10 – Por ta ria nº 749, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Ri -
be i rão, na ci da de de Ri be i rão-PE;

11 – Por ta da nº 750, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Be ne fi cen te Ma ria Pin to, na ci da-
de de Ca u ca ia-CE

12 – Por ta ria nº 755, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Be ne fi cen te Re nas cer Aqui da u-
nen se, na ci da de de Aqui da u a na-MS;

13 – Por ta ria nº 756, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Apo io a Ma ri luz,
na ci da de de Ma ri luz-PR;

14 – Por ta ria nº 757, de 12 de de zem bro de
2000 – Fun da ção José Le i te de Oli ve i ra – FJLO –
para o  De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de São José de 
Pi ra nhas, na ci da de de São José de Pi ra nhas-PB;

15 – Por ta ria nº 761, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção,
Cul tu ral e So ci al de Ca pa ne ma, na ci da de de Ca pa-
ne ma-PA;

16 – Por ta ria nº 765, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi tó ria de Ra di o di fu-
são, na ci da de de Con ta gem-MG; e

17 – Por ta ria nº 768, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do
Mu ni cí pio de Tim ba ú ba dos Ba tis tas-RN, na ci da de
de tim ba ú ba dos Ba tis tas-RN.

Bra sí lia, 3 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00060 EM

Bra sí lia, 9 de mar ço de 2001

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de De sen-
vol vi men to Co mu ni tá rio de Lu cré cia – ADECOL, com
sede na ci da de de Lu cre cia, Esta do do Rio Gran de do 
Nor te, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci-
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53780.000254/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de an to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 743 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000 

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53780.000254/98, re sol ve:

Art 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de De sen vol vi-
men to Co mu ni tá rio de Lu cré cia – ADECOL, com
sede na Ave ni da La u ro Maia, nº 487, Cen tro, na ci -
da de de Lu cré cia, Esta do do Rio Gran de do Nor te, a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 06º07’02”S e lon gi tu de
em 37º49’05“W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9
MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.
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Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 085/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.780.000.254/98, de 
14-10-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Lu cré cia, lo ca li da de de Lu cré cia,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Lu cré cia, ins cri to no CGC sob o nú me ro
70.030.739/0001-21, no Esta do do Rio Gran de do
Nor te, com sede na Ave ni da La u ro Maia, nº 487, Cen -
tro, Ci da de de Lu cré cia, RN, di ri giu-se ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
que ri men to da ta do de 31 de agos to 1998, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.“, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3-3-1998 e Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998;

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 01 a 150, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• Infor ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Pro je ta da, s/nº, Cen tro,
Ci da de de Lu cré cia, Esta do de RN, de co or de na das
ge o grá fi cas em 06º 07’02“5 de la ti tu de e 37º49’05“W
de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi -
so pu bli ca do no DOU, de 18-3-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
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do cu men to de fo lhas 62 a 65, de no mi na do de ”Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com“.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci so I, II, bem 
como o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
02/98, (fls. 72 e 142).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“, fls. 129, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 137 e 138.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio

de Lu cré cia
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Lin da li ce Car los de Pa i va Bri to
Se cre tá rio: Ma ria do Car mo da Cu nha e Sil va
Te sou re i ro: Ma ria da Con ce i ção de Bri to Me neg-

het te
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an-

te e es tú dio
– na Rua Pro je ta da, s/nº, Cen tro, Ci da de de Lu -

cré cia, Esta do do Rio Gran de do Nor te
– co or de na das ge o grá fi cas
06º07’02“S de la ti tu de e 37º4905“W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no ”For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“, fls. 129 e no ”Ro te-
i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM“, fls. 137 e 138, que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Lu cré cia, no sen ti do
de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.780.000.254/98,
de 14 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 10 de no vem bro de 2000. – Re la tor da
Con clu são Ju rí di ca – Re la tor da Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2000. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta,  Co or de na dor Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2000. – Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor-
ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
085/2000/DOSR/SSR/MC.

Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca
para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2000. – Pa u lo Me -
ni cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
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(À Co mis são de Edu ca ção.)

PRO JE TO DE DE CRE TO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2002

(Nº 1.286/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria De Ra di o di fu são Bel ve-
de re Da Ci da de De Ita ú na a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 752, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Bel ve de-
re da Ci da de de Ita ú na a exe cu tar, por três anos, sem
dire 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 Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 313/2001

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

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

1 – Por ta ria nº 735, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio do
Mor ro do Cha péu do Pi a uí – ADECOM, na ci da de do
Mor ro do Cha péu – PI;

2 – Por ta ria nº 738, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral de Ro che do, na ci da de de Ro che do – MS;

3 – Por ta ria nº 739, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Cam -
po Ale gre – SC, na ci da de de Cam po Ale gre – SC;

4 – Por ta ria nº 742, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Bar ce los, na ci -
da de de Bar ce los – AM;

5 – Por ta ria nº 751, de 12 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca i ru, na ci da-
de de Ca i ru – BA;

6 – Por ta ria nº 752, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Bel ve de-
re da Ci da de de Ita ú na, na ci da de de Ita ú na – MG;

7 – Por ta ria nº 753, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi e i ren se – A.C.V., na ci -
da de de Mar ce li no Vi e i ra – RN;

8 – Por ta ria nº 754, de 12 de de zem bro de 2000
– Fun da ção de Assis tên cia So ci al Be tu el – FASB, na
ci da de de Mor ri nhos – GO;

9 – Por ta ria nº 758, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Cul tu ra e Sa ú de”, na ci da-
de de Ca i a pô nia – GO;

10 – Por ta ria nº 759, de 12 de de zem bro de
2000 – Con se lho Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são de Ve-
ra nó po lis – CORAVER, na ci da de de Ve ra nó po lis –
RS;

11 – Por ta ria nº 760, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cu lu ral
For ta le za,  na ci da de de Li me i ra – SP;

12 – Por ta ria nº 763, de 12 de de zem bro de
2000 – ACE – Asso ci a ção Cul tu ral Encru zi lha den se,
na ci da de de Encru zi lha das do Sul – RS;

13 – Por ta ria nº 776, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria do 3º Mi lê nio
de Agu dos, na ci da de de Agu dos – SP;

14 – Por ta ria nº 777, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da-
de da Paz, na ci da de de Po lo ni – SP;

15 – Por ta ria nº 778, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Tu ba ro nen se de Di fu são Co mu ni-
tá ria, na ci da de de Tu ba rão – SC; e

16 – Por ta ria nº 779, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção para o De sen vol vi men to Co mu ni-
tá rio de Ra di o di fu são do Ba ir ro da Assem bléia de
Incen ti vo a Cul tu ral, Arte, Espor te e La zer –
ASDERBAICA, na ci da de de Cruz das Almas – BA.

Bra sí lia, 4 de abril de 2001

MC 00026 EM

Bra sí lia, 9 de mar ço de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ra di o di fu são Bel ve de re da Ci da de de Ita ú na, com
sede na ci da de de Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci-
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000483/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de subs ti tu ir os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 752, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000483/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Ra di o di fu são Bel ve de re da ci da de de Ita pu na, com
sede na Rua Dió ge nes No gue i ra nº 11, Cen tro, na ci -
da de de Ita pu na, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 20º04’35”S e lon gi tu de em
44º34’37”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-

de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. –  Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 0057/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.483/99, de 
19-4-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de

Ra di o di fu são Bel ve de re da Ci da de de Ita ú na,
lo ca li da de de lta ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
Bel ve de re da Ci da de de Ita ú na, ins cri ta no CNPJ
sob o nú me ro 03.092.469/0001-96, no Esta do de
Mi nas Ge ra is, com sede na Rua Ma ria Lú cia Cou ti-
nho, nº 343, aptº 101, Ba ir ro Bel ve de re, Ci da de de
lta ú na, MG, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta-
do de 28 de mar ço de 1999, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li-
da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter -
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –
DOU, de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con -
tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu
trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res -
pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998“, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da  en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
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Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du ção
(item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o ser vi ço,
faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de ins ta lar seus
equi pa men tos trans mis so res, com ple men tan do com o
en de re ço da res pec ti va es ta ção e co or de na das ge o grá-
fi cas, além de pe dir a de sig na ção de ca nal para a pres -
ta ção do ser vi ço, aten den do os re qui si tos do item 6.4 da 
Nor ma Com ple men tar nº 02/98 e, ain da, jun tan do a do -
cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face dos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 01 a 304, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Dió ge nes No gue i ra, nº

11, Cen tro, Ci da de de lta ú na, Esta do de Mi nas Ge ra-
is, de co or de na das ge o grá fi cas em 20º05’00“S de la -
ti tu de e 44º34’10“W de lon gi tu de, con so an te aos da -
dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vi am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 94 a 98, de no mi na do de
”Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com“. Ocor re
que no de cor rer do pro ces so, a en ti da de apre sen-
tou as co or de na das re a is do lo cal pro pos to. As
mes mas são com pa tí ve is com as co or de na das no
avi so.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção do su bi tem 6.7, in ci sos IV, V, VI, e VIII, bem
como o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
02/98, (fls. 98, 134, 158 e 164).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 151, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir -
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.
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14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 137 e 138.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti-
da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Bel ve de re
da Ci da de de Ita ú na

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Edna Gló ria Antu nes Vil -
le fort
Vice-Pre si den tes: Elmo Eu gê nio Du ar te
1º Te sou re i ro:             Antô nio Pin to Ma rom ba Jú ni or
2º Te sou re i ro: Gu tem berg Cris ti a no Le i te
1º Se cre tá rio: Wil son Ro dri gues
2º Se cre tá rio:                 Fran cis co de Assis San ta na

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

– na Rua Dió ge nes No gue i ra, s/nº, Cen tro, Ci -
da de de Ita ú na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

– co or de na das ge o grá fi cas

20°04’35”S de la ti tu de e 44°34’37”w de lon gi tu-
de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na ”Aná -
li se Téc ni ca de Rad Com” – fls. 94 a 98, e que se re fe re
à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men-
to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni tá ria de 
Ra di o di fu são Bel ve de re da Ci da de de Ita ú na, no sen ti-
do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -

ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.000.483/99, de
19 de abril de 1999.

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2000. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são Téc ni ca –
Ha mil ton de Ma ga lhães Mes qui ta , Co or de na-
dor-Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 20 de ou tu bro de 2000. – Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor-
ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Aprovo o Re la tó rio nº
0057/2000/DOSR/SSR/MC.

Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca
para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2000. – Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 205, DE 2002

(Nº 1.444/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Ra dio Gu a ra bi ra 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 Gu a-
ra bi ra, Esta do da Pa ra í ba.

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

ta ria no 442, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Gu a ra bi ra FM Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Gu a ra bi ra, Esta do da Pa ra í ba.

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

MENSAGEM Nº 997/01

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

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
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ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre quên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 420, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio FM Ci da de de Ita ju bá Ltda., na ci da de de Pre si-
den te Ole gá rio-MG;

2 – Por ta ria nº 421, de 7 de agos to de 2001 – Vi -
tó ria Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de São Gon ça lo
do Sa pu caí-MG;

3 – Por ta ria nº 423, de 7 de agos to de 2001 –
Extre ma Co mu ni ca ções FM Ltda., na ci da de de
Extre ma-MG;

4 – Por ta ria nº 433, de 7 de agos to de 2001 –
Con quis ta Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de São Ma -
te us-ES;

5 – Por ta ria nº 434, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio Ci da dã Ltda., na ci da de de Li nha res-ES;

6 – Por ta ria nº 441, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio Ita ba i a na FM Ltda., na ci da de de Ita ba i a na-PB;

7 – Por ta ria nº 442, de 7 de agos to de 2001 –
Rá dio Gu a ra bi ra FM Ltda., na ci da de de Gu a ra bi-
ra-PB;

8 – Por ta ria nº 443, de 7 de agos to de 2001 – RB 
– Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Rio Ba na-
nal-ES;

9 – Por ta ria nº 445, de 7 de agos to de 2001 –
Sis te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Vila Ve lha-ES; e

10 – Por ta ria nº 447, de 7 de agos to de 2001 –
So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da-
de de Ca ja ze i ras-PB.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 518 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

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

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -
gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi-
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
143/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, na ci da de de Gu a ra bi ra, Esta do da Pa ra í ba.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de

1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi 1i-
ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Gu a ra-
bi ra FM Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon -
de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan-
do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me
ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do
por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria
in clu sa.

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

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

PORTARIA Nº 442, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do re gu la men to dos ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53730.000128/98, Con-
cor rên cia nº 143/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Gu a ra bi ra
FM Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Gu a ra bi-
ra, Esta do da Pa ra í ba.

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

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

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

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 206, DE 2002

(Nº 1.287/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni ta ria ”Cul tu ra e Sa ú de“ a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ca i a pô nia, Es ta do de
Go iás.

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

ta ria nº 758, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria ”Cul tu ra e Sa ú de“ a exe cu-
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca i a pô-
nia, Esta do de Go iás.

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

MENSAGEM Nº 313, DE 2001

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

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

1 – Por ta ria nº 735, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio do
Mor ro do Cha péu do Pi a uí – ADECOM, na ci da de do
Mor ro do Cha péu – PI;

2 – Por ta ra nº 738, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral de Ro che do, na ci da de de Ro che do – MS;

3 – Por ta ria nº 739, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de 
Cam po Ale gre – SC, na ci da de de Cam po Ale gre –
SC;

4 – Por ta ria nº 742, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Bar ce los,
na ci da de de Bar ce los – AM;

5 – Por ta ria nº 751, de 12 de de zem bro de
2000 – Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca i ru,
na ci da de de Ca i ru – BA;

6 – Por ta ria nº 752, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são
Bel ve de re da Ci da de de Ita ú na, na ci da de de Ita ú na
– MG;

7 – Por ta ria nº 753, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi e i ren se – A C.V., na ci da-
de de Mar ce li no Vi e i ra – RN;

8 – Por ta ria nº 754, de 12 de de zem bro de 2000
– Fun da ção de Assis tên cia So ci al Be tu el – FASB, na
ci da de de Mor ri nhos – GO;

9 – Por ta ria nº 758, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Cul tu ra e Sa ú de”, na ci da-
de de Ca i a pô nia – GO;

10 – Por ta ria nº 759, de 12 de de zem bro de
2000 – Con se lho Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são de Ve-
ra nó po lis – CORAVER, na ci da de de Ve ra nó po lis –
RS;

11 – Por ta ria nº 760, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral
For ta le za, na ci da de de Li me i ra – SP;

12 – Por ta ria nº 763, de 12 de de zem bro de
2000 – ACE – Asso ci a ção Cul tu ral Encru zi lha den se,
na ci da de de Encru zi lha da do Sul – RS;

13 – Por ta ria nº 776, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria do 3º Mi lê nio
de Agu dos, na ci da de de Agu dos – SP;

14 – Por ta ria nº 777, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da-
de de Paz, na ci da de de Po lo ni – SP;

15 – Por ta ria nº 778, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Tu ba ro nen se de Di fu são Co mu ni-
tá ria na ci da de de Tu ba rão – SC; e

16 – Por ta ria nº 779, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção para o De sen vol vi men to Co mu ni-
tá rio de Ra di o di fu são do Ba ir ro da Assem bléia de
Incen ti vo e Cul tu ral, Arte, Espor te e La zer –
ASDERBAICA, na ci da de de Cruz das Almas – BA;

Bra sí lia, 4 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 24 EM

Bra sí lia, 9 de mar ço de 2001

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria “Cul tu ra e Sa ú de”, com sede na ci da de de
Ca i a pô nia, Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de
ra di o di fu são comu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612,
de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la co-
na is.

4. – So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta-
tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple -
i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti-
vo nº 53670.000116/99, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral

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

PORTARIA Nº 758, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000116/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Cul -
tu ra e Sa ú de”, com sede na Ave ni da Co ro nel Lin dol fo
Alves Dias S/nº, Cen tro, na ci da de de Ca i a pô nia,
Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na da ge o grá-
fi cas com la ti tu de em 16°57’26”W e lon gi tu de em
51°48’31”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

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

ses a con tar da data de sua pu bli ca ção do ato de de li-
be ra ção.

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

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 0068/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53670000116/99, de
9-4-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Cul tu ra
e Sa ú de“, lo ca li da de Ca i a pô nia, Esta do de Go iás.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria ”Cul tu ra e Sa ú de“,
ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
03.071.212/0001-58, no Esta do de Go iás, com sede
na Av. Co ro nel Lin dol fo Alves Dias s/nº – Cen tro, ci da-
de de Ca i a pô nia – GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri-
men to da ta do de 25 de mar ço de 1999, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
03 de ju nho de 1998.“, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
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ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos dí ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra-
di an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá-
fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 06 à 181, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te, este De par ta men to cons ta tou con for mi da-
de le gal e nor ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as
in for ma ções téc ni cas de re le vân cia.

III –  Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Co ro nel Lin dol fo Alves
Dias s/nº – Cen tro, na ci da de de Ca i a pô nia, Esta do
de Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas em
16º57’26”S de la ti tu de e 51º48’31”W de lon gi tu de,

con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no D.O.U., de 09/09/1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas Indi ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 187, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. De acor do com o es ta be le ci do nos su bi-
tens 6.10.1 e 6.10.2 da Nor ma 02/98, se gui ram-se
di li gên ci as para a ten ta ti va as so ci a ti va en tre as in te-
res sa das na pres ta ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria na lo ca li da de, e di an te do de cur so do
pra zo con ce di do para tal, pro ce deu-se à uti li za ção
do cri té rio de se le ção de ter mi na do pela Nor ma, do
qual cons ta tou-se que a Enti da de em epi gra fe con-
ta va com ma i or nú me ro de apo i os à ini ci a ti va, sen do
por con se guin te se le ci o na da (fls 191).

13. De acor do com o “For mu lá rio de Infor ma-
cões Téc ni cas” – fls 179, fir ma do pelo en ge nhe i ro
res pon sá vel, in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir -
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta-
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
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com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 193.

15. E o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome:
As so ci a ção Co mu ni tá ria ”Cul tu ra e Sa ú de

– qua dro di re ti vo:
– Pre si den te               Car los Her na ni de Lima Cou to
Vice-Pre si den te               Eu ri co de Sou za
1ª Se cre tá ria              Wal da Apa re ci da Sil va Bar ros
2º Se cre tá rio       Alde nor Alves Bar ros
1º Te sou re i ro Odi mar Mo re i ra de Cas tro
2º Te sou re i ro Aldi néia Bar bo sa de Cas tro

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio:

Av. Lin dol fo Alves Dias s/nº– Cen tro, ci da de de
Ca i a pô nia, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas:
16º57’26“ de la ti tu de e 51º48’31” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no ”Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção“ – fls. 193, bem
como ”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“ -fls. 179
e que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men-
to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni tá ria
”Cul tu ra e Sa ú de“, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor-
ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro
das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670000116/99, de 9 de abril de 1999.

Bra sí lia, 18 de ou tu bro de 2000. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 27 de ou tu bro de 2000. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2002

(Nº 1.288/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da de
da Paz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Po lo ni,
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 777, de 20 de de zem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da de da
Paz 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 Po lo ni, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 313/01

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

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

1 – Por ta ria nº 735, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio do
Mor ro do Cha péu do Pi a uí – ADECOM, na ci da de de
Mor ro do Cha péu – PI;

2 – Por ta ria nº 738, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral de Ro che do, na ci da de de Ro che do – MS;

3 – Por ta ria nº 739, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de Cam -
po Ale gre – SC, na ci da de de Cam po Ale gre – SC;

4 – Por ta ria nº 742, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Bar ce los, na ci -
da de de Bar ce los – AM;

5 – Por ta ria nº 751, de 12 de de zem bro de 2000
– Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca i ru, na ci da-
de de Ca i ru – BA;

6 – Por ta ria nº 752, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Bel ve de-
re da Ci da de de Ita ú na, na ci da de de Ita ú na – MG;

7 – Por ta ria nº 753, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vi e i ren se – A.C.V., na ci -
da de de Mar ce li no Vi e i ra – RN;
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8 – Por ta ria nº 754, de 12 de de zem bro de 2000
– Fun da ção de Assis tên cia So ci al Be tu el  FASB, na
ci da de de Mor ri nhos – GO;

9 – Por ta ria nº 758, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Cul tu ra e Sa ú de”, na ci da-
de de Ca i a pô nia – GO;

10 – Por ta ria nº 759, de 12 de de zem bro de 2000
– Con se lho Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são de Ve ra nó-
po lis – CORAVER, na ci da de de Ve ra nó po lis – RS;

11 – Por ta ria nº 760, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral
For ta le za, na ci da de de Li me i ra – SP;

12 – Por ta ria nº 763, de 12 de de zem bro de
2000 – ACE – Asso ci a ção Cul tu ral Encru zi lha den se,
na ci da de de Encru zi lha das do Sul – RS;

13 – Por ta ria nº 776, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria do 3º Mi lê nio
de Agu dos, na ci da de de Agu dos – SP;

14 – Por ta ria nº 777, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da-
de da Paz, na ci da de de Po lo ni – SP;

15 – Por ta ria nº 778, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Tu ba ro nen se de Di fu são Co mu ni-
tá ria, na ci da de de Tu ba rão – SC; e

16 – Por ta ria nº 779, de 20 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção para o De sen vol vi men to Co mu ni-
tá rio de Ra di o di fu são do Ba ir ro da Assem bléia de
Incen ti vo a Cul tu ral, Arte, Espor te e La zer –
ASDERBAICA, na ci da de de Cruz das Almas – BA.

Bra sí lia, 4 de abril de 2001. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 30 EM

Bra sí lia, 9 de mar ço de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de Cul tu ra e
Co mu ni ca ção Ci da de da Paz, com sede na ci da de de
Po lo ni, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas

ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti va ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.001962/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 777, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001962/98, re sol ve:

Art. 1º au to ri zar a Asso ci a ção de Cul tu ra e Co -
mu ni ca ção Ci da de da Paz, com sede na Rua São Pa -
u lo nº 263 – A – Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Po lo ni,
Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 20º47’07”S e lon gi tu de
em 49º48’48”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
MHz.

Art. 4º Este ao 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, com ter-
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

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

Pi men ta da Ve i ga.
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RELATÓRIO Nº 0065/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830001962/98, de
3-9-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni-
ca ção Ci da de da Paz, lo ca li da de de Po lo ni, Esta do de 
São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci -
da de da Paz, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú -
me ro 02.704.956/0001-08, no Esta do de São Pa u to,
com sede na Rua São Pa u lo nº 263 – A – Cen tro, ci -
da de de Po lo ni, SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to
da ta do de 28 de agos to de 1998, subs cri to por re pre-
sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra-
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca-
li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998“, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de

ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

Vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face dos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

–  in for ma ções com ple men ta res de di -
ri gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de
re si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 6 à 143, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas da re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua São Pa u lo nº 263-A –
Cen tro, na ci da de de Po lo ni, Esta do de São Pa u lo,
de co or de na das ge o grá fi cas em 20°47’07”S de la ti-
tu de e 49°48’48”W de lon gi tu de, con so an te aos da-
dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem ser 
man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do do -
cu men to de fo lhas 51 e 73 a 75, de no mi na do’ de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das, ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co-
or de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci so
I e II; bem como com pro van te de vá li da exis tên cia
das en ti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va
da re que ren te; ocor re que, di an te da in tem pes ti vi da-
de, quan do da apre sen ta ção da do cu men ta ção so li-
ci ta da, a Enti da de foi Ina bi li ta da, pos te ri or men te foi
apre sen ta do um pe di do de re con si de ra ção do des-
pa cho, o qual foi al te ra do dan do-se pros se gui men to
ao fe i to, des ta for ma so li ci tou-se o en vio do Pro je to
Téc ni co e pos te ri or ade qua ção do mes mo à Nor ma
2/98, (fls. 54 a 143).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“ – fls 88, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins -
ta la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 107 a 110 e
145.

15. E o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, de po is de de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da de

de Paz

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:                 Fer nan do Ori o val do Se nho ri ni
Vice-Pre si den te: Fer nan do Cor rêa de Andra de
Di re tor Ju rí di co: Wal de nor Mon ta na ri Jú ni or
Dir de Prog. e Prod.: Má rio Lú cio de Oli ve i ra
Dir. de Even tos e di vi si on        Anto nio Be ne di to de
                                                   Oli ve i ra Por to
Dir. de Ope ra ções:  Elá dio Mar ce lo Lá za ro de Sou za
Dir. de Cul tu ra    Ma ria da Gra ça No boa
Dir. de Jor na lis mo                   Ma u ro Po lo ni
1º Se cre tá rio:    Clé rio Antô nio Fe doc ci
2º Se cre tá rio: Re na ta Apa re ci da Za nin
1º Te sou re i ro:               Apa re ci do Anto nio de Sou za
2º Te sou re i ro: Dis ma ir Fer re i ra da Sil va

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Can di do Po lo ni 271 – Cen tro, ci da de de Po-
lo ni, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
20º47’07” de la ti tu de e 49º48’48” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na ”Aná li se
Téc ni ca de Rad Com“ -fls. 51 e 73 a 75, e que se re fe re
à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Cul -
tu ra e Co mu ni ca ção Ci da de da Paz, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo-
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri-
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53830001962/98,
de 3 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 18 de ou tu bro de 2000.

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

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2000 – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 20 de ou tu bro de 2000. – Antô nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
0065/2000/DOSR/SSRMC.

Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca
para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 2000. – Pa u lo Me ni-
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2002

(Nº 1.292, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra de Cur ra is No vos a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Cur ra is No vos, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

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

ta ria nº 207, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Cur ra is No vos a exe cu tar, por três anos, seu 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 Cur ra is No vos, Esta do do Rio Gran de do 
Nor te.

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

MENSAGEM Nº 564/01

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

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

1 – Por ta ria nº 138, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mun do Me lhor, na ci da de de
Mogi Gu a çu-SP;

2 – Por ta ria nº 148, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Por tal da Ser ra, na ci da de Bom Re ti ro-SC;

3 – Por ta ria nº 197, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Gu a ra en se de Pro mo ção e Di vul ga ção
Cul tu ral – APDC, na ci da de de Gu a rá-SP;

4 – Por ta ria nº 201, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na ci da de de
União-PI;

5 – Por ta ria nº 206, de 18 de abril de 2001 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Nova Ere chim FM, na ci da de de
Nova Ere chim-SC;

6 – Por ta ria nº 207, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Cur ra is No vos, na ci da de de Cur ra is No vos-RN;

7 – Por ta ria nº 210, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Qu in tal do Sam ba, na ci da de de
Vi ço sa-MG;

8 – Por ta ria nº 211, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Cul tu ral de Eu ge nó po-
lis, na ci da de de Eu ge nó po lis-MG;

9 – Por ta ria nº 212, de 18 de abril de 2001 –
ASBOM – Ação So ci al “Be ne di ta Bar bo sa dos San-
tos” de Bom Je sus-PI – (Asso ci a ção de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria-ARCOM)/ RCBJ – Rá dio Co mu ni tá ria
Bom Je sus FM – Bom Je sus/PI – na ci da de de Bom
Je sus-PI;

10 – Por ta ria nº 214, de 18 de abril de 2001 –
Cen tro de Incen ti vo, Di vul ga ção e Apo io Co mu ni tá rio,
na ci da de de Arro io Gran de-RS;

11 – Por ta ria nº 215, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral da Área Ita qui-Ba can ga, na ci da-
de de São Luís-MA; e

12 – Por ta ria nº 216, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria União Sul na ci da de
de Jo in vi i le-SC.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 285 EM

Bra sí lia, 23 de maio de 2001

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

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Cur ra is No vos, com
sede na ci da de de Cur ra is No vos Esta do do Rio Gran -
de do Nor te, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
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ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art. 223, da
Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o-
na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so nº
53780.000235/98 que ora faço acom pa nhar, com a fi -
na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 207, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos l0 e l9 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
l998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53780.000235/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Cur ra is No vos, com sede
na Rua Ma no el Ma ca co, nº 116, Ba ir ro de San ta Ma -
ria Go re te, na ci da de de Cur ra is No vos, Esta do do Rio 
Gran de do Nor te, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 06°15’24”S e lon gi tu de em
36°30’58”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

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

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

Pi men ta da Ve i ga.

RE LATÓ RIO Nº 74/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53780000238/98, de
28-9-98

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co-
mu ni ca ção e Cul tu ra de Cur ra is No vos, lo ca li da de de
Cur ra is No vos, Esta do do Rio Gran de do Nor te

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de Cur ra is No vos, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ
sob o nú me ro 02.374.036/0001-60, no Esta do do Rio
Gran de do Nor te, com sede na Rua Ma no el Ma ca co 116
– San ta Ma ria Go re te – Cen tro, ci da de de Cur ra is No vos
– RN, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co-
mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de 25 de
se tem bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de -
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di-
o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
14 de de zem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter -
mos do ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to
nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao
Mi nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos pre sen-
tes au tos.

II – Re la tó rio
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• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/ do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item I), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2.198 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 6 à 110, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-

ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ma no el Ma ca co 116 –
San ta Ma ria Go re te, na ci da de de Cur ra is No vos,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, de co or de na das ge o-
grá fi cas em 06°15’24”S de la ti tu de e 36°30’58”W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so
pu bli ca do no DOU, de 14-12-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser al te ra das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 55 e 68, de no mi na do de ”Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Em de cor rên cia
des ta aná li se, su ge riu-se o in de fe ri men to do pro ces-
so, ocor re que as co or de na das apre sen ta das fo ram
con si de ra das e ace i tas face ao ar qui va men to dos
pro ces sos re la ti vos à ou tras in te res sa das na lo ca li da-
de e di an te do dis pos to na Por ta ria nº 83.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci-
sos III, IV e V da Nor ma nº 2.198, de com pro va ção
de ne ces sá ria al te ra ção es ta tu tá ria e, apre sen ta ção
do Pro je to Téc ni co, (fls. 72 à 110).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“ – fls 90, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
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– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va
e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta-
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 111 e 112.

15. E o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti-
da de:

– nome
As so ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e

Cul tu ra de Cur ra is No vos

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:   Ma ria Cé lia de Ma ce do
Vice-Pre si den te:          Wag ner José de Lima e Sil va
1º Se cre tá rio:   Eve ral do Alves da Sil va
2ª Se cre tá ria:                Ana Cris ti na Be zer ra Dan tas
1º Te sou re i ro: Ra i mun do Mo re i ra Dan tas
2ª Te sou re i ra:               Ma ria Assun ção

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Ma no el Ma ca co 116 – San ta Ma ria Go re te,
ci da de de Cur ra is No vos, Esta do do Rio Gran de do
Nor te;

– co or de na das ge o grá fi cas:
06º15’24” de la ti tu de e 36º30’58” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no ”Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção“ – fls. 111 e 112,
bem como ”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“ -fls
90 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Cur ra is No vos, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53780000235/98, de 28 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 7 de fe ve re i ro de 2001.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro de 2001. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 12 de fe ve re i ro  de 2001. – Anto nio
Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor-
ga de Ser vi ço de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
74/2001/DOSR/SSR/MC.

Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca
para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 13 de fe ve re i ro de 2001. – Pa u lo Me -
ni cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 209, DE 2002

(Nº 1.294/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria Alter na ti va de Ra di o di-
fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de São Lou ren ço,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 797, de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za
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a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alter na ti va de Ra di o di fu-
são a exe cu tar, por três anos, se’ 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 São Lou ren ço, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 638, DE 2001

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

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 736, de 12 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Sou sen-
se – ACRS, na ci da de de Sou sa-PB;

2 – Por ta ria nº 797, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alter na ti va de Ra di o di fu-
são, na ci da de de São Lou ren ço-MG;

3 – Por ta ria nº 798, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Pres ta do ra de Ser vi ços à Co mu ni da de
Ibi a en se – ASPIA, na ci da de de Ibiá-MG;

4 – Por ta ria nº 799, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido sos e Ado les cen tes
de Ca mo cim, na ci da de de Ca mo cim-CE;

5 – Por ta ria nº 806, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís -
ti co e Cul tu ral de Pe dro Go mes – ACOPE, na ci da de
de Pe dro Go mes-MS;

6 – Por ta ria nº 36, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ser ra Ver -
de FM, na ci da de de Ser ra nó po lis-GO;

7 – Por ta ria nº 67, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio Fe li-
pen se, na ci da de de Fe li pe Gu er ra-RN;

8 – Por ta ria nº 102, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi cen te “Ba -
cia do Rio Pa ra guai”, na ci da de de Ni o a que-MS; e

9 – Por ta ria nº 113, de 6 de mar ço de 2001 –
Con se lho de De sen vol vi ment po da Co mu ni da de
”PULC” de São Gon ça lo do Sa pu caí, na ci da de São
Gon ça lo do Sa nu caí-MG.

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2001. – Aé cio Ne ves.

MC 191 EM

Bra sí lia, 29 de mar ço de 2001

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

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Alter na ti va de Ra di o di fu são, com sede na ci da de de
São Lou ren ço, Esta do de Mi nas Ge ra is ex plo re o ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

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

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o-
na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan do
a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to, o
que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs-
tan ci a da nos au tos do Pro ces so nº 53710.000443/99;
que ora faço acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di-
ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 797, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000443/99, re sol ve:
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Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Alter na ti va de Ra di o di fu são, com sede na Rua Wen -
ces lau Brás, nº 964, Ba ir ro Vila Nova, na ci da de de
São Lou ren ço, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 22°07’30”S e lon gi tu de em
45°03’33”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 MHz.

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

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga

Ata da Se gun da Assem bléia Ge ral Extra or di-
ná ria da Asso ci a ção Co mu ni tá ria Alter na ti va de
Ra di o di fu são

Aos trin ta e um dias do mês de ju lho do ano de
dois mil (2000), em re u nião com to dos os seus as so-
ci a dos con vo ca dos con for me o ar ti go 28º do es ta tu to
para o fim es pe cí fi co de re ti fi car os ob je ti vos so ci a is
do Arti go 4º do es ta tu to vi gen te, que por sua vez foi
re di gi do aba i xo do Arti go 9º com as le tras a, b, c, d,
e; foi pro pos to pela Pre si den ta Srª Fran cis Luci Bar -
ros Jun que i ra, a le i tu ra do es ta tu to para que fos sem
cor ri gi das as fa lhas e de ter mi nar a in clu são da re -
da ção das Le tras a, b, c, d, e; no ar ti go 4º, bem
como su pri mi-las da par te aba i xo do Arti go 9º. A
nova com po si ção do es ta tu to com as al te ra ções foi
lido ar ti go por ar ti go pelo 1º se cre tá rio Edson Dou -
glas da Sil va, e apro va do por una ni mi da de de vo tos.
Nada mais ha ven do a tra tar, o  Pre si den te Srª Fran -
cis Luci Bar ros Jun que i ra de cla rou en ce ra da a re u-
nião, e eu, 1º Se cre tá rio, Edson Dou glas da Sil va,
la vrei a pre sen te Ata, que será as si na da por to dos
os só ci os pre sen tes.

Fran cis B. Jun que i ra, Pre si den te – Vic to rio
Pal mi e ri, Vice-Pre si den te – Edson Dou glas da Sil -
va, 1º Se cre tá rio – Ru bé lio de Cas tro Real, 2º Se -
cre tá rio – He lo í sa Ma ria Du tra de Alme i da, 1º Te-
sou re i ro – Cláu dio de Oli ve i ra Be zer ra, 2º Te sou re i ro

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECERES Nºs 436 e 437, DE 2002

So bre o Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo nº 219, de 2001, de au to ria do Se na-
dor Ro ber to Re quião, que anu la a con-
ces são da Ordem do Cru ze i ro do Sul ao
Sr. Alber to Fu ji mo ri pelo Go ver no Bra si-
le i ro.

PA RE CER Nº 436, 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 Pe dro Si mon.
Re la tor ad hoc: Osmar Dias 

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a ma ni fes tar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 219, de 2001,
que ”anu la a con ces são da Ordem do Cru ze i ro do Sul
ao Sr Alber to Fu ji mo ri pelo Go ver no Bra si le i ro.“

O re fe ri do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, que foi 
dis tri bu í do tam bém à Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res, e De fe sa Na ci o nal, pre ten de anu lar a con ces são,
fe i ta pelo Go ver no Bra si le i ro, da Ordem do Cru ze i ro
do Sul ao Sr. Alber to Fu ji mo ri, ex-Pre si den te da Re -
pú bli ca do Peru.

Escla re ce a Jus ti fi ca ção que, o Pro je to em ques -
tão visa, à luz do Art. 49, in ci so X da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, que con fe re ao Con gres so Na ci o nal com pe tên cia
ex clu si va para 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,
anu lar a ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que em
1999 ou tor gou ao Sr. Alber to Fu ji mo ri, en tão Pre si den te
da Re pú bli ca do Peru, a Ordem do Cru ze i ro do Sul.

O ob je ti vo da pro po si ção em pa u ta é o de cor ri-
gir uma in jus ti ça e uma afron ta co me ti da con tra o
povo pe ru a no, ten do em vis ta que o Sr. Alber to Fu ji-
mo ri de i xou pos te ri or men te o Go ver no da Re pú bli ca
do Peru sob gra ves acu sa ções de cor rup ção e de ha -
ver fra u da do a sua re e le i ção.

II – Voto

O Gran de Co lar da Ordem Na ci o nal do Cru ze i ro
do Sul, a mais alta dis tin ção bra si le i ra, foi ins ti tu í do
por for ça do De cre to-Lei nº 1.424 de 17 de ju lho de
1939. Cabe ao Pre si den te da Re pú bli ca ou tor gá-lo
me di an te um de cre to. No caso em apre ço, o re fe ri do
de cre to, cha ma do de “De cre to Pes so al” e não pos su-
in do nu me ra ção, foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União de 26-8-1999.
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Pa re ce-me fora de qual quer dú vi da que a mais
alta hon ra ria bra si le i ra não me re ce ser os ten ta da por
quem “vi o lou as mais ele men ta res ga ran ti as de mo-
crá ti cas e os mais fun da men ta is di re i tos hu ma nos”,
como é o caso do Sr. Alber to Fu ji mo ri.

Embo ra ci en te de que a ma té ria pode ser con si-
de ra da dis cu tí vel sob os as pec tos que com pe te a
esta Co mis são ana li sar, ma ni fes to-me pela ju ri di ci da-
de e cons ti tu ci o na li da de do Pro je to, por en ten der que
não exis te “ato” do Che fe do Po der Exe cu ti vo imu ne à
fis ca li za ção e con tro le do Con gres so Na ci o nal.

Com efe i to, é re gra ele men tar de her me nêu ti ca
que, onde a Cons ti tu i ção ou a lei não des tin gem, não
é lí ci to ao in tér pre te dis tin guir. E o art. 49, X, da Car ta
Mag na, su je i ta “os atos” – in dis tin ta men te, por tan to,
qua is quer atos – do Po der Exe cu ti vo à fis ca li za ção e
con tro le do Par la men to.

Meu voto é, pois, pelo aco lhi men to do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 219, de 2000.

Sala da Co mis são, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias, Re la tor Ad
Hoc, José Agri pi no, José Edu ar do Du tra, Bel lo
Par ga, Se bas tião Ro cha, Íris Re zen de, Sér gio Ma -
cha do, Anto nio Car los Jú ni or, Lú cio Alcân ta ra,
Ma ria Do Car mo Alves, José Fo ga ça e Fran ce li no
Pe re i ra.

PARECER Nº 437, DE 2002
(Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res

 e De fe sa Na ci o nal)

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Essa Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 219, de 2001, do Se -
na do Fe de ral, que ”anu la a con ces são da or dem do
Cru ze i ro do Sul ao Sr. Alber to Fu ji mo ri pelo Go ver no
Bra si le i ro.”

O re fe ri do Pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do, cujo
Re la tor en ten deu não exis tir ”ato“ do Che fe do Po der
Exe cu ti vo imu ne à fis ca li za ção e con tro le do Con-
gres so Na ci o nal.

É o re la tó rio.

II – Análi se

A pro po si ção em pa u ta fun da men ta-se no dis -
pos to no art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
que con fe re ao Con gres so Na ci o nal com pe tên cia ex -

clu si va para 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.

Entre as atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli-
ca, con for me elen ca das no art. 84 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, en con tra-se, no in ci so XXI, a de con fe rir con de-
co ra ções e dis tin ções ho no rí fi cas.

O art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, atri -
bui à com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal a 
fis ca li za ção e o con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo,
ain da que tal com pe tên cia, a ri gor, seja in ter pre ta da
como es ten den do-se ape nas aos atos re ves ti dos de
con te ú do nor ma ti vo que exor bi tem da com pe tên cia
pre si den ci al.

No en tan to, no que con cer ne à ma té ria em pa u-
ta, res sal ta a Jus ti fi ca ção que a ma nu ten ção de tal
hon ra ria, con ce di da a um lí der po lí ti co que, no exer cí-
cio do po der em seu país, vi o lou as mais ele men ta res
ga ran ti as de mo crá ti cas e os mais fun da men ta is di re i-
tos hu ma nos, fra u dou a sua re e le i ção, ten do fi nal-
men te de i xa do o Go ver no sob gra ves acu sa ções de
cor rup ção, cons ti tui uma afron ta ao povo bra si le i ro.

A Cons ti tu i ção Fe de ral con sa gra, en tre seus
prin cí pi os fun da men ta is, a pre va lên cia dos di re i tos
hu ma nos e do Esta do de Di re i to, prin cí pi os es ses gra -
ve men te vi o la dos pelo Sr. Alber to Fu ji mo ri, que ade -
ma is man tém-se fo ra gi do, es qui van do-se as sim de
res pon der às gra vís si mas acu sa ções de cor rup ção
que pe sam so bre ele.

III – Voto

Por todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te à
apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 219, 
de 2001, que ”anu la a con ces são da or dem do Cru -
ze i ro do Sul ao Sr. Alber to Fu ji mo ri pelo Go ver no
Bra si le i ro.”

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no, Re -
la tor – Ser gio Ma cha do – Ro meu Tuma – José Agri -
pi no – Edu ar do Su plicy – Lú dio Co e lho – Iris Re -
zen de – Ber nar do Ca bral – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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:

....................................................................................
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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;
....................................................................................

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
....................................................................................

XXI – con fe rir con de co ra ções e dis tin ções ho no-
rí fi cas;
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.424,
DE 17 DE JULHO DE 1939

Insti tui o Gran de Co lar da Ordem
Na ci o nal do Cru ze i ro do Sul.

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

PARECER Nº 438, 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 95, de
2002 (nº 1.120/2001, 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 No vos Ca mi-
nhos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ira ce ma, Esta-
do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

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 95, de 2002 (nº 1.120, 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 No vos Ca mi nhos a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ira ce ma, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 455,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria No vos Ca mi nhos (cf. fl. 11):

• Pre si den te – Eli as Ma tos Mes qui ta
• Vice-Pre si den te – Antô nio To maz Fer re i ra Neto
• 1º Se cre tá rio – José Dió ge nes Ho lan da
• 2º Se cre tá rio – Ma ria Ci de ni ra Ta va res de Ma ga-
lhães
• 1º Te sou re i ro – Ma ria de Lour des Gu er ra Mo ra es
• 2º Te sou re i ro – Si mo ne Qu e i roz Mar tins

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 Bor ba.

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 95, 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
No vos Ca mi nhos 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, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te,
Re la tor.
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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 439, 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 97, de
2002 (nº 1.177/2001, 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 TV do Ama zo-
nas Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

 Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

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 97, de 2002 (nº 1.177, de
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 TV do
Ama zo nas Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Rio 
Bran co, Esta do do Acre.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.353,
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 418,
de 31 de ju lho de 2000, que re no va a per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o 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 Rá dio TV do Ama zo nas Ltda. (cf. fl. 118):

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 Nel son Pro en ça.

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 97, 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 TV do Ama zo nas

Ltda, aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor.
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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 du 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 naIs 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 a 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 440, 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 101, de
2002 (nº 1.191 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 Cul tu ra de Ara ça tu-
ba 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 Ara ça tu ba, 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 101, de 2002 (n] 1.191, de
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 Cul tu ra de Ara ça tu-
ba 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 Ara ça tu ba, Esta do de
São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.419,
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 29 de
se tem bro de 2000, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são 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 Rá dio Cul tu ra de Ara ça tu ba Ltda. (cf. fl. 97):

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 Ney Lo pes.

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

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos 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 101, 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 Cul tu ra de Ara ça-

tu ba 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, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te  – Ro meu Tuma, Re la tor.
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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 441, 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 106, de
2002 (nº 1.111/2001, 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 para o De sen-
vol vi men to de Ta ba puã a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ta ba puã, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 106, de 2002 (nº 1.111, 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 para o De sen vol vi men to
de Ta ba puã a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Ta ba puã, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.439,
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 383,
de 31 de ju lho 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 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria para o De sen vol vi men to de Ta ba puã (cf. fl. 21):

• Pre si den te – José Pe dro Ino cên cio de Mel lo
• Vice-Pre si den te – José Antô nio Car bo ne i ra
•Te sou re i ro – Adel ci no Lima de Oli ve i ra
•Se cre tá ria – Iêda So a res dos San tos
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 Babá.

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 106, de 2002, evi den cia o
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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 para o
De sen vol vi men to de Ta ba puã 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, 21 de maio de 2002.  – Ri-
car do San tos, Pre si den te  – Ro meu Tuma, Re la tor.
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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 442, 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 110, de
2002 (nº 971/2001, 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 Cul tu ral de Co-
mu ni ca ção Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam -
po Ver de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ia can ga,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 110, de 2002 (nº 971, 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 Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ia can-
ga, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604, de 
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres-
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 479, de 14
de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, 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 di re ção da Asso ci a ção Be ne fi-
cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Edu ca-
do ra Cam po Ver de (cf. fl. 19):

• Pre si den te – Car los Do ni se ti Car do zo
• Vice-Pre si den te – Jo se la i ne Rose Lo pes Can tão
• Se cre tá rio – Anto nio Ti ci a ne li Jú ni or
• Te sou re i ro – Edgar Anto nio Can tão
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Mo re 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 110, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
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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 Be ne fi cen te Cul tu ral
de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po
Ver de 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, 21 de maio de 2002.  – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.
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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 443, 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 75, de
2002 (nº 1.199/2001, 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 São Fran cis co a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de La ran je i ras do Sul,
Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 75, de 2002 (nº 1.199, 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 São Fran cis co a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La -
ran je i ras do Sul, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605, de 
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres-
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 488, de 14
de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria São Fran cis co (cf. fl. 22):

• Presidente – Antonio Vilmar Alves Carneiro
• Vice-Presidente – José Rocha Marquardt
• 1º Tesoureiro – Edualtino Zavelinski
• 2º Tesoureiro – Alfeo Nesi
• 1ª Secretária – Janilse Nunes Franco
• 2ª Secretário – Claudenir Gonçalves
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Luiz Bit ten court.

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 75, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
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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 São
Fran cis co 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, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor.
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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 princ Ípio 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 mi ní 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 444, 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 77, de
2002 (nº 1.201/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Co lúm bia 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 Ibi po rã,
Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 77, de 2002 (nº 1.201, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Co lúm bia 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 Ibi po rã, Esta do do Pa ra ná.

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 595, 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 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 Co lúm bia FM Ltda. (cf. fl. 37):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Car los Edu ar do San ta Rosa 75
De bo rah Apa re ci da de Car va lho San ta Rosa 75
To tal de Co tas 150

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 Már cio Re i nal do Mo re 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 77, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -

09282 Terça-fe i ra  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 200252    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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 Co lúm bia 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, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor.
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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 445, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 45, de 2001 (nº
416/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que “apro va o Tex to do Pro to co lo Mo di fi-
ca ti vo ao Acor do Orto grá fi co da Lín gua
Por tu gue sa, fe i to em Pra ia, em 17 de ju-
lho de 1998”.

Re la tor: Se na dor José Sar ney

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, para Pa re cer, o Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 45, de 2001 (nº 416, de 2000, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que ”apro va o tex to do Pro to co-
lo Mo di fi ca ti vo ao Acor do Orto grá fi co da Lín gua Por-
tu gue sa, fe i to em Pra ia, Ca pi tal da Re pú bli ca de Cabo
Ver de, em 17 de ju lho de 1998“.

O tex to foi sub me ti do à con si de ra ção do Con-
gres so Na ci o nal pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, por meio da Men sa gem nº 1.135, de 1999, acom -
pa nha da de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Re la ções Exte ri o res, na qual Sua
Exce lên cia es cla re ce que “o Acor do as si na la va a data 
de lº de ja ne i ro de 1993 como li mi te para a ela bo ra ção
de um vo ca bu lá rio or to grá fi co“ e que “o ar ti go 3º, por
sua vez, es ta be le cia ter mo para iní cio da vi gên cia em
1º de ja ne i ro de 1994“.

Ten do em vis ta a im pos si bi li da de do cum pri-
men to de tais pra zos, pela não ra ti fi ca ção dos Esta -
dos sig na tá ri os, Ango la, Bra sil, Cabo Ver de, Gu i-
né-Bis sau, Mo çam bi que, Por tu gal e São Tomé e Prín -
ci pe, foi mo di fi ca do o art.2º, com a omis são da data li -
mi te para a apre sen ta ção do vo ca bu lá rio or to grá fi co e 
a al te ra ção do art 3º, con di ci o nan do a vi gên cia do
Acor do à ra ti fi ca ção pe los Esta dos lu só fo nos.

A ma té ria foi apro va da pela Câ ma ra dos De pu-
ta dos, após es tu do nas Co mis sões de Edu ca ção,
Cul tu ra e Des por to, e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, com a con cor dân cia unâ ni me de seus
mem bros, e en vi a da ao Se na do em 21 de fe ve re i ro de 
2001, onde foi des pa cha da pela Pre si dên cia da Casa
a esta Co mis são, não ten do sido apre sen ta das emen -
das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

O acor do or to grá fi co da Lín gua Por tu gue sa,
apre sen ta do como ins tru men to de uni fi ca ção da es-
cri ta do vo ca bu lá rio da lín gua por tu gue sa pe los pa í-
ses de lín gua por tu gue sa, de po is de es tu dos de es -
pe ci a lis tas, for mu lou seus ter mos que na ver da de não 
al can ça ram a ”uni fi ca ção“ anun ci a da.

É ver da de ter ha vi do uni fi ca ção em al guns pon tos,
mas não na to ta li da de. Exis tem, na lín gua fa la da nos
sete ir mãos lu só fo nos, pro nún ci as di fe ren tes de país a
país (e mes mo de re gião para re gião) mu i to di fí ce is de
su pe rar e de in di car uma de las como de no mi na dor co-
mum a ser ado ta do por to dos. Por aí bas ta a exis tên cia
dos acen tos, do tre ma, da ce di lha e do hí fen para
re ve lar-nos di fe ren ci a ção de pro nún cia.
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A ri gor, pou ca co i sa muda com a nova nor ma. A
ex tin ção do tre ma ocor re rá ape nas na es cri ta (or to-
gra fia) mas o que ele sig ni fi ca em ter mo de pro nún cia
per ma ne ce.

Com o tem po, po de rá ocor rer que se pas se a
pro nun ci ar al gu mas pa la vras, cujo tre ma in di ca va o
des ta que do u após o q e o q em cer tos vo cá bu los,
fre qüen te ou qüin quê nio, por exem plo. Como o vo cá-
bu lo quen te, quin que nio (Kin kê nio) ou fre quen te (fre -
ken te). Mas esse ca pí tu lo não foi le va do em con ta pe -
los le xi có gra fos con tem po râ ne os, fi can do o caso para 
as ge ra ções vin dou ras.

O acor do atin giu as pa ro xí to nas, in to ca das fi-
can do as oxi to nas e as pro pa ro xí to nas.

Eli mi nou o cir cun fle xo do hi a to de co rôo e aben -
çôo, p. ex., pas san do a es cre ver-se co roo e aben çoo.
Nos di ton gos (aber tos) éi (idéia) e oi (jóia), cai o acen -
to e tudo vai ser como as sem ble ia e joio. Mas per ma-
ne ce nos mo nos sí la bos; p.ex: sói (do ver bo soer), pa -
péis (plu ral de pa pel)...

Qu an to ao acen to di fe ren ci al, que na Re for ma
Orto grá fi ca de 1971 ain da per ma ne ceu em al gu mas
pa la vras, nes te acor do ele foi eli mi na do de vez, de i xan-
do uma ex ce ção: o pôde (ver bo po der) para não con-
fun dir-se com o pode  (tam bém do mes mo ver bo, mas
do tem po pre sen te, en quan to o pôde é do pas sa do).

Não hou ve pra ti ca men te sim pli fi ca ção no em-
pre go do hí fen, ten do to dos nós de con sul tar di ci o ná-
rio na hora de dú vi da quan to ao seu em pre go.

Enfim, do pon to de vis ta de que se uni fi cou aqui
a or to gra fia dos sete ir mãos lu só fo nos, o acor do não
aten de a isso. Man tém, além do mais, gra fia du pla da
pa la vras igua is. P.ex.: Antó nio (o aber to em Por tu gal e 
cer ta men te em suas ex-co lô ni as). No Bra sil con ti nua
Antô nio (fe cha do). Então te rão de con vi ver fo to gé ni co
(Por tu gal) e fo to gê ni co (Bra sil), he te ró ni mo (Por tu gal)
e he te rô ni mo (Bra sil) e por aí fora.

Tra ta-se o acor do de mais um pas so na bus ca, a 
nos so ver inal can çá vel, de uni fi ca ção.

Sim pli fi ca ção sim, ain da que tí mi da, mas não de 
uni fi ca ção.

A ver da de é que só o tem po fi xa rá as pro nún ci-
as. E mes mo as sim com res sal vas vis to exis tir, em e
com seu di na mis mo, O povo, esse sem pre es que ci do,
po rém, mais do que sem pre, aque le que faz a lín gua.

III – Voto

Di an te do ex pos to e da evi den te ne ces si da de da 
exis tên cia de nor ma le gal abran gen te so bre o as sun-
to, ain da que de di fí cil vi gên cia prá ti ca, so mos pela
apro va ção do tex to Mo di fi ca ti vo ao Acor do Orto grá fi-
co da Lín gua Por tu gue sa, ce le bra do em Pra ia, Cabo

Ver de, em 17 de ju lho de 1998, nos ter mos do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 416, de 2000, en vi a do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos ao Se na do Fe de ral.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te – José Sar ney, Re la tor –
Ser gio Ma cha do – Ro ber to Sa tur ni no – Luiz Otá -
vio – Ro meu Tuma – Íris Re zen de – Ber nar do Ca -
bral Ro ber to Re quião – Edu ar do Su plicy – Lú dio
Co e lho – José Agri pi no.

PARECER Nº 446, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal so bre o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 5, de 2002 (nº
856/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca da Hun gria so bre Co -
o pe ra ção nos Cam pos da Qu a ren te na Ve -
ge tal e da Pro te ção de Plan tas, ce le bra do
em Bra sí lia, em 10 de no vem bro de 1999.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 2002
(PDC nº 856, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que ”apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli-
ca da Hun gria so bre Co o pe ra ção nos Cam pos da Qu -
a ren te na Ve ge tal e da Pro te ção de Plan tas, ce le bra do
em Bra sí lia, em 10 de no vem bro de 1999“.

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 49, in ci-
so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des te
ato in ter na ci o nal.

O di plo ma le gal em apre ço foi apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 21 de fe ve re i ro de 2002,
ten do, na que la Casa, pas sa do ini ci al men te pelo cri vo
das Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa
Na ci o nal, de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, e
de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral. Em aten di men to ao
Ofí cio nº P-851/2001 da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção, a Mesa dis tri bu iu a ma té ria
tam bém à Co mis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio
Ambi en te e Mi no ri as, sen do to dos os pa re ce res pela
apro va ção.

Se gun do a Expo si ção de Mo ti vos en ca mi nha da
a esta Casa pelo Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
o Acor do em apre ço visa a pro mo ver a co o pe ra ção
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en tre o Bra sil e a Hun gria no to can te à pro te ção das
plan tas, por in ter mé dio do de sen vol vi men to e da har -
mo ni za ção de nor mas re la ti vas à qua ren te na de es -
pé ci es ve ge ta is, bem como com um qua dro para a
am pli a ção do in ter câm bio co mer ci al de pro du tos de
ori gem ve ge tal en tre os dois pa í ses.

Escla re ce a men ci o na da Expo si ção de Mo ti vos
que o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to
par ti ci pou ati va men te de toda a ne go ci a ção do ins tru-
men to e apro vou seu tex to fi nal.

O Arti go I de ter mi na que as Par tes Con tra tan tes
com pro me tem-se a to mar to das as me di das ne ces sá-
ri as para im pe dir que pra gas de im por tân cia qua ren-
te ná ria se jam trans mi ti das do ter ri tó rio de uma Par te
Con tra tan te para a ou tra por in ter mé dio das im por ta-
ções, ex por ta ções, ou do trân si to de plan tas e de pro -
du tos de plan tas. Entre ou tras me di das, as Par tes
Con tra tan tes com pro me tem-se ain da a cum prir as
exi gên ci as fi tos sa ni tá ri as do país que im por ta, for ne-
cer uma à ou tra, anu al men te, in for ma ções es cri tas
so bre a dis tri bu i ção, a di fu são e o con tro le de pra gas
de ocor rên cia re cen te em seus pró pri os ter ri tó ri os; in -
ter cam bi ar in for ma ções a res pe i to dos re gu la men tos
le ga is em vi gor; as se gu rar a tro ca re cí pro ca de es pe-
ci a lis tas e ofe re cer apo io ci en tí fi co e téc ni co, se ne-
ces sá rio, no cam po da qua ren te na ve ge tal e da pro te-
ção das plan tas.

O Arti go III dis põe que to dos os car re ga men tos
que con te nham plan tas de vem ser acom pa nha dos de 
cer ti fi ca dos fi tos sa ni tá ri os emi ti dos pe las au to ri da des
com pe ten tes do país ex por ta dor; nos qua is cons te
que o car re ga men to se en con tra li vre de pra gas de
im por tân cia qua ren te ná ria e em con for mi da de com
as exi gên ci as fi tos sa ni tá ri as do país im por ta dor. Po -
rém o país im por ta dor tem o di re i to de exa mi nar os
car re ga men tos do ou tro país, mes mo quan do es tes
es ti ve rem acom pa nha dos de cer ti fi ca do fi tos sa ni tá-
rio, bem como de to mar as me di das de qua ren te na
quan do os car re ga men tos não cum pri rem os re gu la-
men tos in ter nos e in ter na ci o na is.

Se gun do o Arti go VIII, as Par tes Con tra tan tes
to ma rão to das as me di das ne ces sá ri as para im pe dir
que pra gas de im por tân cia qua ren te ná ria de um ter -
ce i ro país se jam in tro du zi das em seus ter ri tó ri os.

É o Re la tó rio.

II – Aná li se

O ato in ter na ci o nal sob exa me vem in cre men tar
a co o pe ra ção en tre Bra sil e Hun gria no cam po da pro -
te ção de plan tas, con tri bu in do as sim para a pro te ção
dos ter ri tó ri os de am bos os pa í ses con tra a in tro du-
ção de pra gas. Con tri bui, ade ma is, para fa ci li tar e in -

ten si fi car o co mér cio de pro du tos agrí co las en tre os
dois pa í ses.

Con for me res sal ta o Re la tor do pro je to em tela,
na Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, a apro va ção do Acor do em exa me
virá ao en con tro dos in te res ses da agri cul tu ra bra si le-
i ra, que pre ci sa es tar pro te gi da do in gres so de pra gas
e do en ças ve ge ta is. Con tri bu i rá, ade ma is, para o es -
tre i ta men to dos vín cu los en tre o Bra sil e a Hun gria,
cri an do opor tu ni da de e co o pe ra ção téc ni ca e para
um rico in ter câm bio de in for ma ções.

III – Voto

Por todo o ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da
Hun gria so bre Co o pe ra ção nos Cam pos da Qu a ren-
te na Ve ge tal e da Pro te ção de Plan tas, ce le bra do em
Bra sí lia, em 10 de no vem bro de 1999.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef fer-
son Pé res, Pre si den te – José Agri pi no, Re la tor –
Edu ar do Su plicy – Ser gio Ma cha do – Ber nar do Ca -
bral – Ro meu Tuma – Lú dio Co e lho – Íris Re zen de – 
Ro ber to Sa tur ni no , Re la tor ad hoc – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 49. E 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;
....................................................................................

PARECER Nº 447, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 2002 (nº
857/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que pro va o tex to do Acor do en tre o Go-
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria so -
bre Co o pe ra ção Téc ni ca e Pro ce di men-
tos Sa ni tá ri os nas Áre as Ve te ri ná ria e de
Sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce le bra do em Bra -
sí lia, em 10 de no vem bro de 1999.

Re la tor: Se na dor Ari Stad ler
Re la tor ad hoc: Se na dor Ber nar do Ca bral
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I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da Men -
sa gem nº 784, de 8 de ju nho de 2000, sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do en tre o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca da Hun gria so bre Co o pe ra ção Téc ni ca e
Pro ce di men tos Sa ni tá ri os nas Áre as Ve te ri ná ria e de
Sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce le bra do em Bra sí lia, em 10
de no vem bro de 1999.

O Acor do foi ini ci al men te apre ci a do pela Câ ma-
ra dos De pu ta dos, que apro vou o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo de cor ren te da Men sa gem Pre si den ci al,
for mu la do por sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, após exa me, tam bém, pe las Co -
mis sões de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral e de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção.

A Men sa gem foi re ce bi da pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos em 9 de ju nho de 2000 e o Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo de ri va do re ce beu a chan ce la da que la
Casa em 28 de fe ve re i ro de 2002, che gan do ao Se na-
do Fe de ral no dia 8 de mar ço sub se qüen te.

Nes ta Casa, a pro po si ção em epi gra fe foi dis tri-
bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal em 11 de mar ço de 2002 e, na Co mis são, a
este Re la tor, no 20  dia de mar ço se guin te.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cu i da-se aqui de um acor do com pos to de um
preâm bu lo e nove ar ti gos, que visa a dis ci pli nar as re -
gras sa ni tá ri as co muns na área ve te ri ná ria para o in -
ter câm bio en tre os dois pa í ses. Acor dos como es ses
têm sido ado ta dos bi la te ral e mul ti la te ral men te pelo
Bra sil e des ti nam-se a com por um qua dro de re la ci o-
na men to in ter na ci o nal fa vo rá vel à im plan ta ção de um
sis te ma co mum de nor mas de sa ú de ani mal e ve ge-
tal, que au xi li em na er ra di ca ção das do en ças afe tas a
esse cam po, e, por tan to, em con se qüên cia, co la bo-
rem tam bém para o aper fe i ço a men to do me ca nis mo
de co mér cio in ter na ci o nal.

Na Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro das Re la-
ções Exte ri o res que acom pa nha a Men sa gem Pre si-
den ci al, de pre en de-se bem esse ca rá ter do acor do
em apre ço, ex pres so no se guin te tre cho:

O re fe ri do Acor do tem por ob je ti vo pro mo ver a
co o pe ra ção téc ni ca en tre o Bra sil e a Re pú bli ca da
Hun gria no cam po da sa ú de pú bli ca ve te ri ná ria. Visa,
igual men te, cri ar um qua dro fa vo rá vel à am pli a ção do
co mér cio bi la te ral de pro du tos de ori gem ani mal, ten -

do por base as nor mas e re gu la men tos es ta be le ci dos
pe los prin ci pa is or ga nis mos e ins tru men tos in ter na ci-
o na is so bre sa ni da de ve te ri ná ria, como o Escri tó rio
Inter na ci o nal de Epi zo o ti as.

Con for me pre vê o Acor do (Arti gos III e IV), as
au to ri da des sa ni tá ri as de uma Par te de ve rão co mu-
ni car à ou tra Par te even tu a is al te ra ções nas res pec-
ti vas le gis la ções, bem como in for mar so bre a si tu a-
ção sa ni tá ria em seu ter ri tó rio, a even tu al ocor rên cia
de sur tos de do en ças e as me di das pro fi lá ti cas ado -
ta das nes ses ca sos. As Par tes com pro me tem-se
tam bém a pro mo ver o in ter câm bio de pu bli ca ções
téc ni cas de ins ti tu i ções ci en tí fi cas de di ag nós ti co ve -
te ri ná rio (Arti go V).

O in ter câm bio de in for ma ções pre vis to no com -
pro mis so e a apro xi ma ção en tre os se to res agro pe-
cuá ri os bra si le i ro e hún ga ro de ve rão pos si bi li tar a re -
du ção dos ris cos de pro pa ga ção, por in ter mé dio de
pro du tos ali men ta res, de do en ças de ani ma is de um
país para o ou tro.

Con for me sa li en ta o Mi nis té rio da Agri cul tu ra e
do Abas te ci men to, o pre sen te Acor do obe de ce à ori -
en ta ção ema na da do ”Acor do so bre a Apli ca ção de
Me di das Sa ni tá ri as e Fi tos sa ni tá ri as“ da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio (Acor do SPS/WTO, na si gla em
in glês), que con vi da as Par tes a fir ma rem en tre si ins -
tru men tos com vis tas a fi xar re gras bi la te ra is de in ter-
câm bio co mer ci al, em par ti cu lar no que diz res pe i to
às nor mas de ino cu i da de dos ali men tos e aos pro ce-
di men tos de de fe sa sa ni tá ria.

Tra ta-se, pois, de um acor do de es ta be le ci men-
to de um sis te ma bi la te ral co mum de pro te ção de sa ú-
de pú bli ca ani mal, com vis tas tam bém ao in cre men to
das re la ções co mer ci a is.

III – Voto

Com base no ex pos to, con si de ran do ser de
todo con ve ni en te aos in te res ses do País a ra ti fi ca-
ção do Acor do em aná li se, opi na mos pela apro va-
ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 7, de 2002,
que apro va tex to do Acor do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú-
bli ca da Hun gria so bre Co o pe ra ção Téc ni ca e Pro -
ce di men tos Sa ni tá ri os nas Áre as Ve te ri ná ria e de
Sa ú de Pú bli ca Ani mal, ce le bra do em Bra sí lia, em
10 de no vem bro de 1999.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te – Ber nar do Ca bral, Re la-
tor ad hoc – Ser gio Ma cha do – Ro meu Tuma –
Edu ar do Su plicy – José Agri pi no – Íris Re zen de –
Lú dio Co e lho –  Ro ber to Sa tur ni no – Luiz Ota vio.
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PARECER Nº 448, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 152, de 2002
(1.661/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Esta tu to de Roma
do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, apro va do
em 17 de ju lho de 1998 e as si na do pelo
Bra sil em 7 de fe ve re i ro de 2000.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no
Re la tor ad hoc: Se na dor Lú dio Co e lho

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo nº 152, de 2002 (PDC nº 1.661 
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos) que ”apro va o tex -
to do Esta tu to de Roma do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal
(TPI), apro va do em 17 de ju lho de 1998 e as si na do pelo 
Bra sil em 7 de fe ve re i ro de 2000”.

O tex to do Esta tu to com põe-se de preâm bu lo
e 128 ar ti gos, dis tri bu í dos em 13 ca pí tu los. Cria
uma nova or ga ni za ção in ter na ci o nal, o Tri bu nal Pe -
nal Inter na ci o nal, com sede na Haia (art. 3º do Esta -
tu to). O Esta tu to con tém as nor mas con cer nen tes à
or ga ni za ção da Cor te e do Mi nis té rio Pú bli co, bem
como os prin cí pi os ge ra is de di re i to pe nal que de ve-
rão gui ar o seu fun ci o na men to. Entre es sas re gras,
de di re i to ma te ri al, cite-se o prin cí pio da le ga li da de
es tri ta no di re i to pe nal, o prin cí pio da res pon sa bi li-
da de pe nal sub je ti va, a exi gên cia de dolo e a fi xa-
ção das cir cuns tân ci as de ex clu são da pu ni bi li da de,
en tre ou tros, cons tan tes do ca pí tu lo III do Esta tu to.
O Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal jul ga rá, con for me
pre vê o art. 5º, os ca sos de ge no cí dio, de cri mes
con tra a hu ma ni da de, cri mes de guer ra e o cri me de 
agres são, per pe tra dos após a sua en tra da em vi gor.
Qu an to a esse úl ti mo, o Tri bu nal po de rá exer cer a
sua com pe tên cia des de que seja apro va da uma dis -
po si ção, com pa tí vel com as dis po si ções da Car ta
da ONU, em que se de fi na o cri me e se enun ci em as 
con di ções em que o TPI terá com pe tên cia re la ti va-
men te a este cri me.

Com efe i to, é im por tan te a cla ra de fi ni ção da ti -
po lo gia ju rí di ca: o ge no cí dio aqui con si de ra do re fe-
re-se aos cri mes pre vis tos na Con ven ção para a Pre -
ven ção e a Re pres são do Cri me de Ge no cí dio de
1948, já ra ti fi ca da pelo Bra sil, sen do si mi lar tam bém
aos ti pos pe na is bra si le i ros de ge no cí dio como cri me
co mum. Os cri mes con tra a hu ma ni da de são os cri -
mes con tra os di re i tos hu ma nos, como a tor tu ra, o ex -
ter mí nio e a es cra vi dão, pra ti ca dos em gran de es ca la

con tra ci vis, em qua dro de vi o la ções ge ne ra li za das
(atos múl ti plos) e sis te má ti cas (par te de po lí ti ca es ta-
tal ou or ga ni za ci o nal). São di re i tos fun da men ta is, já
pro te gi dos pelo or de na men to ju rí di co bra si le i ro, ou
por tra ta dos de di re i tos hu ma nos ra ti fi ca dos pelo Bra -
sil. Os cri mes de guer ra es tão re la ci o na dos com con -
fli tos ar ma dos in ter na ci o na is e não in ter na ci o na is. O
Bra sil já ra ti fi cou inú me ros tra ta dos so bre cri mes de
guer ra, en tre eles as qua tro Con ven ções de Ge ne bra
de 1949 e seus dois Pro to co los Adi ci o na is de 1977.

O Esta tu to do TPI pre vê tam bém cri mes con tra
a sua pró pria ad mi nis tra ção de jus ti ça (fal so tes te mu-
nho, cor rup ção ati va e ou tros, se gun do dis põe o art.
70 e se guin tes).

Os ca pí tu los V e VI tra tam das re gras de di re i to
pro ces su al, em que se con sa gram os prin cí pi os da
co i sa jul ga da e da com ple men ta ri da de. E im por tan te
res sal tar que a ju ris di ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci-
o nal terá ca rá ter ex cep ci o nal e com ple men tar à dos
Esta dos. O art. 20, pre ce i tua que o Tri bu nal não po de-
rá jul gar al guém que já te nha sido jul ga do por ou tra ju -
ris di ção. Mas ha ve rá pro ces so e jul ga men to no TPI se 
um dos cri mes aci ma pre vis tos per ma ne cer im pu ne,
ou, se os pro ce di men tos ins ta u ra dos pela ju ris di ção
na ci o nal não ti ve rem sido ins tru í dos de for ma im par-
ci al e in de pen den te, em con for mi da de com as ga ran-
ti as as se gu ra das por um pro ces so eqüi ta ti vo.

O exer cí cio da ju ris di ção do TPI con di ci o na-se à 
ade são ao Esta tu to pelo Esta do em cujo ter ri tó rio te -
nha ocor ri do o de li to, ou pelo Esta do de na ci o na li da-
de do acu sa do. As pe nas de ter mi na das pelo Tri bu nal
se rão cum pri das em Esta do de sig na do pelo pró prio
Tri bu nal, den tre os que ma ni fes ta rem dis po si ção para 
tan to, fi can do o Tri bu nal res pon sá vel pela su per vi são
e exe cu ção das pe nas.

As des pe sas do Tri bu nal se rão fi nan ci a das
por con tri bu i ções dos Esta dos-Par tes e por fun dos
trans fe ri dos pe las Na ções Uni das, de po is de apro -
va da a re mes sa pela Assem bléia Ge ral das Na ções
Uni das.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria foi dis tri-
bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe-
sa Na ci o nal, na qual foi apro va da, com voto em se pa-
ra do do De pu ta do Ha rol do Lima, em 3 de abril de
2002; e à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, que a apro vou em 11 de abril de 2002, com
vo tos em se pa ra do dos De pu ta dos Aldo Aran tes e
Re gis Ca val can te.

Foi sub me ti da ao Ple ná rio da que la Casa e por
ela apro va da em 18 de abril de 2002.

É o re la tó rio.
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II – Aná li se

A base da ju ris di ção pe nal uni ver sal e da res -
pon sa bi li da de in ter na ci o nal pe nal do in di ví duo re-
mon ta a Gro ti us, e ti nha como ob je ti vo as se gu rar pu -
ni ção aos in fra to res das nor mas in ter na ci o na is de
con du ta, fun da men ta das no con sen so da co mu ni da-
de in ter na ci o nal de que tais con du tas vi o lam pa drões
e va lo res co muns. Na épo ca, era fun da men tal men te a 
pi ra ta ria ma rí ti ma a des ti na tá ria des sas nor mas, se -
gun do o prin cí pio aut de de re aut ju di ca re (ex tra di tar
ou jul gar).

Po rém, o Tri bu nal de Nu rem berg, cri a do à luz do 
Acor do de Lon dres de 1945, ino vou ao pos si bi li tar o
jul ga men to de agen tes pú bli cos, que agem em nome
do Esta do, e uti li zam todo o seu apa re lho para per pe-
trar atos odi o sos, como os cri mes con tra a hu ma ni da-
de, de ge no cí dio e cri mes de guer ra.

Con for me lem bra André de Car va lho Ra mos,
em ar ti go de sua au to ria in ti tu la do “Tri bu nal Pe nal
Inter na ci o nal e a Cons ti tu i ção Bra si le i ra”, essa res-
pos ta pu ni ti va in ter na ci o nal foi ace i ta pe los Esta dos,
in clu si ve pelo Bra sil, des de o fim da Se gun da Gu er ra
Mun di al. Se gun do o au tor, “foi com o con ce i to de cri -
mes con tra a hu ma ni da de que a per se cu ção cri mi nal
in ter na ci o nal mo di fi cou-se qua li ta ti va men te, ao atin-
gir in di ví du os que agi ram em con for mi da de com as
leis lo ca is e ain da mo di fi cou-se es pa ci al men te, ao
ana li sar a con du ta de in di ví du os agin do no ter ri tó rio
de um úni co Esta do. A uti li za ção de nor mas ins tru-
men ta is uni la te ra is, con for me res sal ta o au tor, pos si-
bi li ta, en tre tan to, uma sé rie de con fli tos en tre Esta-
dos, como bem de mons trou o caso Pi no chet, en vol-
ven do a Espa nha. Diz ain da, o re fe ri do ar ti cu lis ta: “O
re gi me atu al da per se cu ção cri mi nal in ter na ci o nal é
man co. Ao mes mo tem po em que cor re ta men te es ti-
pu la-se um re gi me de di re i to ma te ri al in ter na ci o nal
mais gra vo so aos acu sa dos, evi tan do-se a im pu ni da-
de, per mi te-se que, atra vés da per se cu ção uni la te ral
e não-ins ti tu ci o nal, haja abu sos e se le ti vi da de, já que
ine xis te um re gi me ins tru men tal in ter na ci o nal apto a
apli car este di re i to ma te ri al”. E mais adi an te afir ma:
“... as nor mas con tem po râ ne as de com ba te aos cri -
mes con tra a hu ma ni da de é que exi gem a con cre ti za-
ção de um apa ra to ins ti tu ci o nal com a cri a ção de um
Mi nis té rio Pú bli co Inter na ci o nal e de um Tri bu nal Pe -
nal Inter na ci o nal per ma nen te”.

1Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal/or ga ni za do res Fa u zi Has san
Choukr, Kai Ambos. São Pa u lo: Edi to ra Re vis ta dos Tr i bu na is,
2000, p. 250.

Ten do em vis ta a na tu re za das fun ções ou tor-
ga das, à luz do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, a esta Co mis são, não nos cabe re a li zar, nes se
pa re cer, aná li se da ma té ria do pon to de vis ta de sua 
com pa ti bi li da de com a Cons ti tu i ção Fe de ral.

To da via, pela le i tu ra dos pa re ce res do Con sul-
tor Ju rí di co do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res e
da 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, po de mos con clu ir
pela ine xis tên cia de óbi ces, quan to à cons ti tu ci o na li-
da de, que pos sam im pe dir a ade são do Bra sil ao
Esta tu to de Roma.

Cabe lem brar que a Cons ti tu i ção Fe de ral, no
ar ti go 7º do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, de ter mi na que ”O Bra sil pro pug na ra
pela for ma ção de um tri bu nal in ter na ci o nal dos di re i-
tos hu ma nos”.

Com efe i to, so men te uma ins ti tu i ção com a im -
por tân cia e in de pen dên cia con fe ri das ao TPI es ta rá
ca pa ci ta da a afas tar as ame a ças do uni la te ra lis mo e
da se le ti vi da de no tra ta men to dos cri mes con tra a hu -
ma ni da de.

Como ór gão que ex pres sa o mais mo der no mul -
ti la te ra lis mo e da co o pe ra ção en tre os Esta dos, o Tri -
bu nal Pe nal Inter na ci o nal vem sa nar um an ti go vá cuo
ju rí di co exis ten te no sis te ma in ter na ci o nal, con tri bu in-
do, ade ma is, para pre ve nir as vi o la ções ma ci ças dos
di re i tos hu ma nos e as ame a ças con tra a paz e a se -
gu ran ça dos Esta dos e, em úl ti ma aná li se, da hu ma-
ni da de.

III – Voto

Por todo o ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 152,
de 2002 (PDC nº 1.661, de 2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que ”apro va o tex to do Esta tu to de Roma do 
Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, apro va do em 17 de ju lho
de 1998 e as si na do pelo Bra sil em 7 de fe ve re i ro de
2000.“

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef -
fer son Pé res, Pre si den te – José Agri pi no, Re la tor –
Ge ral do Cân di do – Ber nar do Ca bral – Ro ber to Sa -
tur ni no – Edu ar do Su plicy – Sér gio Ma cha do – Ro -
meu Tuma – Iris Re zen de – Luiz Otá vio – João
Alber to Sou za – Lu dio Co e lho, Re la tor ad hoc.

PARECER Nº 449, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2002 (nº
1.335/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  28 09289

    59MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



que apro va o tex to do Acor do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca Fran ce sa so-
bre o Pro je to de Cons tru ção de uma Pon -
te so bre o rio Oi a po que, ce le bra do em
Bra sí lia, em 5 de abril de 2001.

Re la tor: Se na dor José Agri pi no
Re la tor ad hoc: Se na dor José Sar ney

I – Re la tó rio

Com ful cro no art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo en vi ou ao Con gres so Na -
ci o nal a Men sa gem nº 721, de 5 de ju lho de 2001,
acom pa nha da do acor do em epí gra fe. Tam bém por
for ça de pre ce i to cons ti tu ci o nal, a men sa gem pre si-
den ci al teve sua tra mi ta ção ini ci a da na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Na que la Casa, a men sa gem foi en ca mi nha da à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
que de ci diu pela for mu la ção do pre sen te pro je to de
de cre to le gis la ti vo au to ri za ti vo. A pro po si ção foi, em
se gui da, apre ci a da pe las Co mis sões de Vi a ção e
Trans por tes e de Cons ti tu i ção.

No dia 3 de maio sub se qüen te, o pro je to de de -
cre to le gis la ti vo foi re ce bi do no Se na do Fe de ral, e, na
mes ma data, en ca mi nha do a esta Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, e no dia 14 de
maio de 2002, ao re la tor sig na tá rio.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O Acor do foi fir ma do para am pli ar a in te gra ção
fí si ca en tre os ter ri tó ri os do Bra sil e da Gu i a na Fran -
ce sa. au to ri da des lo ca is. Esta be le ce ele em seu Arti -
go 1 que, com a fi na li da de de cons tru ir uma pon te in -
ter na ci o nal so bre o rio Oi a po que, unin do o Esta do do
Ama pá e a Gu i a na Fran ce sa, as Par tes de ci dem dar
iní cio ao exa me de ques tões re fe ren tes à cons tru ção
e ope ra ção da re fe ri da pon te, por meio de suas res -
pec ti vas au to ri da des lo ca is.

Para cum prir essa fi na li da de, o Acor do pre vê a
cri a ção de uma Co mis são Bi la te ral, com pos ta por um
re pre sen tan te de cada um dos Mi nis té ri os com pe ten-
tes dos dois Go ver nos e de re pre sen tan tes do Esta do
do Ama pá e da Gu i a na Fran ce sa.

A Co mis são Bi la te ral a ser cri a da terá como
com pe tên ci as: a) re u nir os da dos dis po ní ve is e for ne-
cer os es tu dos com ple men ta res ne ces sá ri os re la ti vos
aos as pec tos téc ni cos, am bi en ta is, eco nô mi cos e fi-
nan ce i ros da obra; b) pro por o lo cal e as mo da li da des
téc ni cas, ad mi nis tra ti vas e fi nan ce i ras para a re a li za-

ção e ope ra ção da obra; c) pro por os ter mos de con -
tra to in ter na ci o nal de obra pú bli ca que con te nham a
de fi ni ção da obra, a for ma de ge ren ci a men to e as mo -
da li da des de fi nan ci a men to e ope ra ção da obra; e d)
pro por os ter mos de um edi tal de li ci ta ção in ter na ci o-
nal de obra pú bli ca que in di quem as obras a se rem
exe cu ta das e o pro ces so de es co lha das em pre sas
exe cu tan tes.

Cada Par te será res pon sá vel pe los gas tos de -
cor ren tes de sua re pre sen ta ção na Co mis são Bi la te-
ral e di vi di rão igual men te os cus tos dos es tu dos men -
ci o na dos aci ma.

Cu i da-se, como pode se de pre en der, de um en-
ten di men to bi go ver na men tal com vis tas a aten der à im-
por tan te de man da de li ga ção ter res tre en tre o Bra sil e a
Gu i a na Fran ce sa, que é um De par ta men to Ultra mar da
Fran ça. Há que se ter cons ciên cia que essa e uma
ques tão vi tal não só para as po pu la ções lo ca is, como
para toda a sa ú de da eco no mia re gi o nal, tra zen do mes-
mo con se qüên ci as be né fi cas para as pró pri as ini ci a ti vas
de in te gra ção pro ta go ni za das pelo Bra sil. O in cre men to
do flu xo co mer ci al na Re gião Nor te e, mu i tas ve zes, di fi-
cul ta do pela ine xis tên cia de li ga ções su fi ci en tes e pe las
más con di ções das es tra das. O apri mo ra men to da via
ter res tre en tre os ter ri tó ri os do Bra sil e da Gu i a na Fran-
ce sa, se cons ti tui, in du bi ta vel men te, numa pri o ri da de
para a in ten si fi ca ção dos flu xos de co mér cio ter res tre
na que la re gião.

Com o Acor do, por tan to, Bra sil e Fran ça es tão
cri an do as con di ções ins ti tu ci o na is ne ces sá ri as para
a edi fi ca ção de uma pon te, de in dis cu tí vel im por tân-
cia eco nô mi co-so ci al, que liga nos so País à Gu i a na
Fran ce sa. O tex to do Acor do de fi ne nor mas ge ra is
que de vem pa u tar a re a li za ção da obra, a cri a ção de
um ór gão bi na ci o nal, a ne ces si da de do es tu do pré vio
e a di vi são dos gas tos. Essas re gras vi sam a ga ran tir
a trans pa rên cia do pro ces so de cons tru ção da nova
pon te, di vi din do as res pon sa bi li da des e cus tos en tre
os dois pa í ses.

III – Voto

Pela im por tân cia da ma té ria, e ten do em vis ta o
im pac to eco nô mi co ex tre ma men te po si ti vo que ca u-
sa rá ao Ama pá e a todo o País, me lho ran do as con di-
ções de in ter câm bio com o ter ri tó rio da Gu i a na Fran -
ce sa, en ten de mos ser de alta re le vân cia a pre sen te
pro po si ção, ra zão por que opi na mos pelo aco lhi men-
to do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2002,
que apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli-
ca Fran ce sa so bre o Pro je to de Cons tru ção de uma
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Pon te so bre o rio Oi a po que, ce le bra do em Bra sí lia,
em 5 de abril de 2001.

Sala da Co mis são, 24 de maio de 2002. – Jef -
fer son Pe res, Pre si den te – José Sar ney, Re la tor ad
hoc – Edu ar do Su plicy – Ser gio Ma cha do – Ber-
nar do Ca bral – Ro meu Tuma – Lú dio Co e lho –
José Agri pi no, Re la tor – Luiz Otá vio – Íris Re zen de
– Ro ber to Sa tur ni no.

PARECER Nº 450 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 46, de
2002 (nº 1.013/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Dom Jo a quim
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 Tefé,
Esta do do Ama zo nas.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

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 46, de 2002 (nº 1.013, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Fun da ção Dom Jo a quim
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 Tefé, Esta do do Ama zo nas.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.234,
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 22 de
agos to de 2000, que re no va 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 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 o se guin te o qua dro di re ti vo da Fun da ção
Dom Jo a quim (cf. fl. 27):

• Diretor Presidente – Mário Clemente Neto
• Diretor Vice-Presidente – Aiko Ito
• Diretor Tesoureiro – Selço Eissing
• Diretora Secretária – Maria Conceição de

Oliveira
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 Leur Lo man to.

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.

Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do 
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, in clu sa nos
au tos, que o ple i to foi ori gi nal men te for mu la do pela
en ti da de Rá dio Edu ca ção Ru ral de Tefé Ltda., ra zão
por que se pro põe o re gis tro da mu dan ça de seu
nome, por meio de emen da de re da ção ao art. 1º do
PDS em aná li se.

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 46, 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 Dom Jo a-
quim 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 46, de 2002, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re -
fe re o De cre to de 22 de agos to de 2000, que
re no va por dez anos, a par tir de 1º de maio
de 1994, a con ces são da Fun da ção Dom Jo -
a quim, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio
Edu ca ção Ru ral de Tefé 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 Tefé, Esta do do Ama zo nas.”

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Na bor Ju ni or, Re la tor.

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  28 09291

    61MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09292 Terça-fe i ra  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 200262    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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 451, 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 50, de
2002 (nº 1.105/2001, 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 Rá dio Nova FM
de Ber nar di no de Cam pos (ACRNBC/FM)
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-

ni tá ria na ci da de de Ber nar di no de Cam -
pos, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

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 50, de 2002 (nº 1.105, 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 Rá dio Nova FM de Ber nar-
di no de Cam pos (ACRNBC/FM) a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ber nar di no de
Cam pos, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354, 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 316, de 5 de
ju lho 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 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Rá dio Nova FM de Ber nar di no de Cam pos
(ACRNBC/FM) (cf. fl. 37):

• Presidente – Valdermir Aparecido Frederico
• Vice Presidente – Sebastião Xavier
• 1º Secretário – Antônio Rocha
• 2º Secretário – José Moura da Silva
• 1º Tesoureiro – Vanda Regina Forteza Fredeiz.
• 2º Tesoureiro – Severino Neri dos Santos
Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio – Antô nio

Luiz Fer re i ra da Sil va
O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são

de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Val de ci Pa i va.

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
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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 50, 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 Rá dio
Nova FM de Ber nar di no de Cam pos (ACRNBC/FM)
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002 – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.
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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 452, 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 53, de
2002 (nº 1.117/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Enti da de Cul tu ral e Be ne fi cen te de Pi raí a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-

tá ria na ci da de de Pi raí, Esta do do Rio de 
Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

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 53, de 2002 (nº 1.117, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Enti da de Cul tu ral e Be ne fi cen te de Pi raí a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi -
raí, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.604,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 483,
de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, 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 di re ção da Enti da de Cul tu ral e
Be ne fi cen te de Pi raí (cf. fls. 13/19):

• Presidente – Luiz Messias La Meña
Gonçalves

• Secretária – Maria Lúcia Ribeiro de Souza
• Tesoureiro – José Gonçalves
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 Iris Si mões.

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-
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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 53, 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 Enti da de Cul tu ral e Be ne fi cen te
de Pi raí 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, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ge ral do Cân di do, Re -
la tor.
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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 453, 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 59, de
2002 (nº 1.166 2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
APE – Asso ci a ção Paz Edu ca ci o nal a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Des cal va do, Esta do de
São Pa u lo.

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

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 59, de 2002 (nº 1.166, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a APE – Asso ci a ção Paz Edu ca ci o nal a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Des-
cal va do, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.439, 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 411, de 31
de ju lho 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 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 à di re ção da APE – Asso ci a ção
Paz Edu ca ci o nal (cf. fls. 18/19):

• Presidente – Celso Antonio Jacintho
• Vice-Presidente – Pollyana Gaspar Jardim

dos Santos
• Secretário – Pedro Gaspar Júnior
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 Oli ve i ra Fi 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 59, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
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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 APE – Asso ci a ção Paz Edu ca ci o-
nal 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, 21 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor.
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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 454, 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 61, de
2002 (nº 1.176/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Bom Je sus de
Cu i a bá para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Cu i a bá, 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 61, de 2002 (nº 1.176, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Fun da ção Bom Je sus de
Cu i a bá para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em onda mé dia na ci da de de Cu i a bá, Esta do de
Mato Gros so.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.358,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 15 de
se tem bro de 2000 que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são 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 di re ção da Fun da ção Bom Je sus
de Cu i a bá (cf. fl.36):

• Diretor Presidente – Paulo Ricardo de
Azevêdo Júnior

• Vice-Presidente – João Luiz de Oliveira
• Diretor Assistente – Gaspar José

Goldschmidt
• Diretora– Presidente – Ana Lúcia Pina de Lannes
• Diretor do Departamento da Rádio Difusora

Bom Jesus de Cuiabá – João Luiz de Oliveira
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 Má rio Assad Jú ni or.

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 61, 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 Bom Je sus de

Cu i a bá 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, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te; Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.
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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. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

§ 5º  O pra zo da con ces são ou De 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 455, 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 65, de
2002 (nº 1.524/2001, 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 Uba en se de Edu -
ca ção e Cul tu 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 Ubá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 991, 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, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato cons-
tan te do De cre to de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Uba en se de Edu ca ção e Cul tu 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 vi da de edu ca ti vos, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Ubá,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Uba en se
de Edu ca ção e Cul tu ra (cf. fls. 52/53):

• Diretor Presidente – Daniel Rodrigues
Levindo Coelho

• Diretor Vice-Presidente – Edmílson Moreira
do Nascimento

• Diretor Administrativo e Financeiro – Eduardo 
Paulo Coelho Rocha

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
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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, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de
edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº

236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e
mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que
”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de 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 65, de 2002.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. –
Arlin do Por to.

09302 Terça-fe i ra  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 200272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



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.

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

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

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

DECRETO Nº 52.795 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

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

DECRETO 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
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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 456, 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 70, de
2002 (nº 1.139/ 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 Nova Ali an ça a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Pi ra ú ba, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 70, de 2002 (nº 1.139, 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 Nova Ali an ça a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi -
ra ú ba, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 537, 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 222,
de 18 de abril de 2001, 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 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 di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Nova Ali an ça (cf. fl. 10):

• Presidente – Elizabete José do Prado Queiroz

• Vice-Presidente – Ivair Pacheco de Queiroz

• 1º Secretário – Maria Madalena P. Queiroz

• 2º Secretário – Clesio Heleno de Oliveira

• 1º Tesoureiro – Raimundo Dias Queiroz

• 2º Tesoureiro – Zaquel Dias Queiroz

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 70, 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
Nova Ali an ça 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, 21 de maio de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor.
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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 das 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 457, 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 74, de
2002 (nº 1.197/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Cam pos dos Goy ta ca-
zes, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

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 74, de 2002 (nº 1.197, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cam pos dos Goy ta ca zes, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres-
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 480, de 14 de 
agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, 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 à di re ção da Fun da ção Cul tu ral Sa -
ú de de Cam pos (cf. fls. 24/25):

• Presidente – Carlos de Queiróz Morales
Bentancor

• Vice-Presidente – Alcine Ribeiro da Mota
• Primeiro Secretário – Talvanes Coutinho da Silva
• Segundo Secretário – Carlos Roque da Silva
• Primeiro Tesoureiro – Anderson Pontes Morales
• Segundo Tesoureiro – Adriano de Souza

Nogueira
• Diretor Social – José Alberto Januário
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 Má rio Assad Jú ni or.

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-
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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 74, 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 Fun da ção Cul tu ral Sa ú de de
Cam pos 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, 21 de maio de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Pre si den te – Ge ral do Cân di do, Re -
la tor.
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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 458, 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 79, de
2002 (nº 1.034/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Grê mio do Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo
Alter na ti va a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca pi va ri,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

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 79, de 2002 (nº 1.034, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Grê mio do Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ca pi va ri, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680,
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 495,
de 23 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 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 di re ção do Grê mio do Pro je to
Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va (cf. fl. 31):

• Presidente – Jorge Possignollo
• Vice-Presidente – Ismael Sanches
• Secretário – Paulo Rodrigues de Jesus
• Tesoureiro – Everaldo Pizzo Sanches
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 He rá cli to For tes.

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 79, de 2002, evi den cia o
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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 o Grê mio do Pro je to Cul tu ral e Cri -
a ti vo Alter na ti va 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, 21 de maio de 2002.  – Mo-
re i ra Men des, Pre si den te – Chi co Sar to ri, Re la tor.
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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 459, 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 119, de
2002 (nº 1.057 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 e Cul tu ral de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria Si mões Fi lho FM
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Si mões Fi lho, Esta do
da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju 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 119, de 2002 (nº 1.057, 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 Be ne fi cen te e Cul tu ral de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria Si mões Fi lho FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Si mões Fi lho, Esta do
da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 595, 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 80, de 21 de
mar ço 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 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 di re ção da Asso ci a ção Be ne fi-
cen te e Cul tu ral de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Si mões
Fi lho FM (cf. fl. 13):

• Presidente – Jairo Mascarenhas
• Vice-Presidente – Washington Luiz Ferreira

Conceição
• Secretária – Zenita Oliveira Ramos
• Tesoureiro – Roque Antônio Gabriel dos Santos
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 Gus ta vo Fru et.

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 119, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
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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 Be ne fi cen te e Cul tu-
ral de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Si mões Fi lho FM
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção

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

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Anto nio Car los
Jú ni or, Re la tor.
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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 460, 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 135, de
2002 (nº 1.354/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ser ra na 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
Ja co bi na, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orne 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 135, de 2002 (nº 1.354, 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 Ser ra na 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 Ja co bi na, Esta do da Ba hia.

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 248,
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 Rá dio Ser ra na FM Ltda, (cf. fl. 39):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Pe dro Iru jo Ya niz 97.000
Djal ma Ri be i ro da C. Lino 1.500
Se bas tião Ro dri gues Dan tas 1.500
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 San tos Fi 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 135, de 2002, evi den cia o
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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 Ser ra na 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, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re -
la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 461, 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 136, de
2002 (nº 1.355/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ser ra na 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
Ca cho e i ra, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orne 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 136, de 2002 (nº 1.355, 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 Ser ra na 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 Ca cho e i ra, Esta do da Ba hia.

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 249,
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 Rá dio Ser ra na FM Ltda. (cf. fl. 13):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Pe dro Iru jo Ya niz 97.000
• Djal ma Ri be i ro da C. Lino 1.500
• Se bas tião Ro dri gues Dan tas 1.500
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 San tos Fi 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 136, 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 Ser ra no FM Ltda.
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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, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Wal deck Orne las, Re-
la tor.
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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 462, 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 141, de
2002 (nº 1.213/2001, 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 Ampa ro So ci al, Co-
mu ni ca ção e Cul tu ra de Ara ca tu a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ara ca tu, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju 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 141, de 2002 (nº 1.213, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro So ci al, Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de Ara ca tu a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ara ca tu, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.689,
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 547,
de 14 de se tem bro 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 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 à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria de Ampa ro So ci al, Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Ara ca tu (cf. fls. 2 1/22):

• Presidente – Robério Virgens Aires
• Vice-Presidente – Maridelson Aparecido de Lima
• Secretária – Eliete Oliveira Souza
• Vice-Secretária – Rubenalva Oliveira Silva
• Tesoureira – Mana Zelma Prates Machado
• Vice-Tesoureiro – Osvaldo Elvino da Silva
• Primeiro Diretor de Patrimônio – Iraci Alves

Araújo da Cruz
• Segundo Diretor de Patrimônio – Mônica Maria

Conceição Costa
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 sua re la to ra, De pu ta da Nair Xa vi er Lobo.

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 141, 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 de
Ampa ro So ci al, Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Ara ca tu

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, 21,de maio de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni or,
Re la tor.
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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 463, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 74, de 2002,
de au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que
De no mi na Ola vo Bra sil a pon te trans pos-
ta so bre o rio Arra ia, na BR-110, no mu ni-
cí pio de Bon fim, em Ro ra i ma.

Re la tor: Se na dor 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 74, de 2002, de au to ria do Se na dor Ro me ro
Jucá, que visa a dar o nome de ”Ola vo Bra sil“ à pon te
trans pos ta so bre o rio Arra ia, no km 110 da BR-401,
no Mu ni cí pio de Bon fim, no Esta do de Ro ra i ma.

De acor do com o au tor, ”a tra je tó ria da vida de
Ola vo Bra sil se con fun de com a pró pria his tó ria de
Ro ra i ma“, já que sua fa mí lia é uma das mais tra di ci o-
na is do Esta do, onde se en con tra es ta be le ci da des de
1865. Res pe i ta do pe cu a ris ta, des ta cou-se, ain da, no
exer cí cio de di ver sos car gos pú bli cos, en tre os qua is,
pre fe i to de Boa Vis ta, no me a do em 1952; ve re a dor,
em 1969; e pre si den te es ta du al de par ti do po lí ti co.

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.

Obser va mos que o PLS nº 74, 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-se, ade ma is, am -
pa ra do pela 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“, e 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, ten do em
vis ta que a bi o gra fia de Ola vo Bra sil o cre den cia para
a ho me na gem que se lhe quer pres tar.

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 74, de 2002.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. –
Mo re i ra Men des, Pre si den te – Mar lu ce Pin to,
Re la to ra.
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Of. nº CE/32/2002

Bra sí lia, 21 de maio de 2002

Senhor Presidente,

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 74 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 Ola vo Bra sil“ a pon te trans pos ta so bre o
Rio Arra ia, na BR-401  Km 110, no Mu ni cí pio de Bon -
fim, em Ro ra i ma”.

Aten ci o sa men te, – 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 den ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca.
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:

Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras de arte ou
tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te
te rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en -
con trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no-
men cla tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi -
a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to nes te
ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o ór -
gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Art. 2º Me di an te lei es pe ci al, e ob ser va da a re -
gra es ta be le ci da 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.

Art. 3º São man ti das as de no mi na ções de es ta-
ções ter mi na is, obras de arte e tre chos de via apro va-
das por lei.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias, es ta be le cen do, in -
clu si ve, o ini cio de sua exe cu ção.

Art. 5º Esta Lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
– João Bap tis ta de Fi gue i re do – Pre si den te da Re -
pú bli ca – Eli seu Re sen de.
....................................................................................

PARECER Nº 464,  DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 164. de 2002 nº
1.664 na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
Apro va o tex to do Pro to co lo de Qu i o to à
Con ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das
so bre Mu dan ça do Cli ma, aber to a as si-
na tu ras na ci da de de Qu i o to, Ja pão, em
14 de de zem bro de 1997, por oca sião da
Ter ce i ra Con fe rên cia das Par tes da Con-
ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das so bre
Mu dan ça do Cli ma.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal o im por tan te acor do co -
nhe ci do como Pro to co lo de Qu i o to, de 1997, ins tru-
men to que com ple men ta a Con ven ção-Qu a dro so bre
Mu dan ça do Cli ma, que foi as si na da no Rio de Ja ne i-
ro, em 1992.

O Pro to co lo foi en vi a do ao Con gres so Na ci o nal
por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 166, de 13 de
mar ço de 2002. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Men sa-
gem foi en ca mi nha da pre li mi nar men te à Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, onde foi
re la ta da pelo ilus tre e pro fun do co nhe ce dor do as sun-
to, De pu ta do Fer nan do Ga be i ra.

Em 16 de abril de 2002, o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo de ri va do da Men sa gem foi, en tão, dis -
tri bu í do às Co mis sões de Eco no mia, Indús tria e
Co mér cio; de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi -
en te e Mi no ri as; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção.

Em 18 de abril de 2002, foi apro va do na Câ ma ra
dos De pu ta dos re que ri men to de ur gên cia para o pre -
sen te pro je to, o que o le vou a ser apre ci a do e apro va-
do de fi ni ti va men te em ple ná rio, com re la to res subs ti-
tu ti vos às Co mis sões aci ma ci ta das, em 23 de abril de 
2002, e en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral no dia 30
se guin te.

Nes ta Casa, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo foi
en ca mi nha do à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
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De fe sa Na ci o nal no mes mo dia 30 de abril de 2002,
onde não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal de

cin co dias, sen do dis tri bu í do a este Re la tor no dia 10

de maio.
É o Re la tó rio.

II – Voto

Está em de ba te no Con gres so Na ci o nal o Pro to-
co lo de Qu i o to, ins tru men to que visa ope ra ci o na li zar
de fi ni ti va men te a Con ven ção so bre Mu dan ça do Cli -
ma no Pla ne ta.

Tor na-se des ne ces sá rio pro ce der mos a uma aná -
li se que se pro po nha à des cri ção do tra ta do em si, ten -
do em vis ta que o De pu ta do Fer nan do Ga be i ra já o fez
de ma ne i ra ex ten sa e bri lhan te quan do re la tou a ma té-
ria na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci-
o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos. No re fe ri do pa re cer,
pu bli ca do em avul so, es tão re su mi dos os co man dos de
cada dis po si ti vo do Pro to co lo, de mons tran do-se pas so
a pas so como está edi fi ca do e como fun ci o na esse im -
por tan te e ino va dor ato in ter na ci o nal, que é com pos to
de um preâm bu lo, 28 ar ti gos e dois ane xos.

Qu an to ao ca rá ter pro pri a men te dito do Pro to-
co lo, va mos nos ater, por eco no mia pro ces su al, à
Expo si ção de Mo ti vos dos Mi nis tros das Re la ções
Exte ri o res e da Ciên cia e Tec no lo gia, que acom pa nha
a Men sa gem Pre si den ci al, por tra zer um bom re gis tro
da gê ne se do re fe ri do do cu men to.

Ao abor dar ini ci al men te a Con ven ção-Qu a dro
so bre Mu dan ça do Cli ma, os mi nis tros re lem bram
que a mes ma des ti na-se a al can çar 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, em 
um ní vel que im pe ça uma in ter fe rên cia an tró pi ca pe ri-
go sa no sis te ma cli má ti co do pla ne ta, que se tra du zi-
rá no aque ci men to da ter ra.

Na Con ven ção se con sa gra o ino va dor prin cí pio
das res pon sa bi li da des co muns, po rém di fe ren ci a das,
que re co nhe ce as di fe ren tes par ce las de res pon sa bi li-
da de dos pa í ses, de acor do com seu grau de de sen-
vol vi men to his tó ri co, na pro mo ção do aque ci men to glo-
bal. Com base nes se prin cí pio, es ta be le ce a Con ven-
ção di fe ren tes ca te go ri as de com pro mis sos. Em re la-
ção aos pa í ses em de sen vol vi men to, as se ve ra que “o
grau de efe ti vo cum pri men to dos com pro mis sos as su-
mi dos” por esse gru po de pa í ses “de pen de rá do efe ti vo
cum pri men to dos com pro mis sos as su mi dos pe las Par -
tes pa í ses de sen vol vi dos, no que se re fe re a re cur sos
fi nan ce i ros e trans fe rên cia de tec no lo gia”. Ade ma is,
afir ma a Con ven ção, em seu ar ti go 4.7, que “o de sen-
vol vi men to eco nô mi co e so ci al e a er ra di ca ção da po-

bre za são as pri o ri da des pri mor di a is e ab so lu tas das 
Par tes pa í ses em de sen vol vi men to.”

A par tir des ses prin cí pi os bá si cos, as se gui das
Con fe rên ci as das Par tes da Con ven ção pas sa ram a
de ta lhar me di das prá ti cas que cul mi na ram com o
Pro to co lo de Qu i o to e me ca nis mos de im ple men ta-
ção sub se qüen tes que con for ma ram o ins tru men to
in ter na ci o nal em aná li se. Os prin ci pa is as pec tos des -
se pro ces so de cons tru ção ins ti tu ci o nal po dem ser
de pre en di dos dos se guin tes ex cer tos da re fe ri da
Expo si ção mi nis te ri al:

O Pro to co lo de Qu i o to foi apro va do na
III Con fe rên cia das Par tes da Con ven ção,
re a li za da em Qu i o to, em 1997. O Pro to co lo
ado tou meta ge ral de re du ção de emis são
de ga ses de efe i to es tu fa de 5,2% (ano base 
1990) para o con jun to dos pa í ses do Ane xo
I. Tal meta é glo bal e de ve rá ser atin gi da no
pe río do de 2008 a 2012, cha ma do pri me i ro
pe río do de cum pri men to. Per cen tu a is in di vi-
du a is fo ram ata ca dos aos di fe ren tes pa í ses.
Aos mem bros da União Eu ro péia foi atri bu í-
da a meta con jun ta de re du ção de 8%, en -
quan to os Esta dos Uni dos de ve rão re du zir
suas emis sões em 7% em re la ção a 1990.

O Bra sil teve um pa pel ati vo no de li ne a-
men to da es tru tu ra do Pro to co lo de Qu i o to,
ten do apre sen ta do pro pos tas con cre tas para
ade ter mi na ção das me tas de re du ção de
emis sões de ga ses de efe i to es tu fa. Nes se
qua dro, cabe re fe rên cia à cha ma da “pro pos-
ta bra si le i ra” para de ter mi na ção das me tas
de re du ção de emis sões com base na res-
pon sa bi li da de his tó ri ca de cada país pelo au -
men to da tem pe ra tu ra do pla ne ta, a qual se
tor nou item per ma nen te da agen da do Órgão 
Sub si diá rio de Acon se lha men to Téc ni co e
Ci en tí fi co da Con ven ção e fi gu ra como re fe-
rên cia para as ne go ci a ções so bre com pro-
mis sos para o se gun do pe río do de cum pri-
men to, que de ve rão ini ci ar-se em 2005 (de
acor do com o ar ti go 3.9 do Pro to co lo). Ade-
ma is, a pro pos ta bra si le i ra para a cri a ção de
um Fun do de De sen vol vi men to Lim po, para o 
qual os pa í ses ina dim plen tes – isto é, que ti -
ves sem ex tra po la do o seu li mi te de emis sões
– con tri bu i ri am com o pa ga men to de uma
taxa em va lo res mo ne tá ri os equi va len tes às
to ne la das de car bo no em ex ces so evo lu iu
para o Me ca nis mo de De sen vol vi men to Lim -
po do Pro to co lo, de gran de im por tân cia para
os pa í ses em de sen vol vi men to.
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O Me ca nis mo de De sen vol vi men to
Lim po é o úni co dos me ca nis mos de fle xi bi-
li da de do Pro to co lo de Qu i o to que per mi te a 
par ti ci pa ção de pa í ses em de sen vol vi men to
– os de ma is, co mér cio de emis sões e im ple-
men ta ção con jun ta, são pri va ti vos dos pa í-
ses que in te gram o Ane xo I. O Me ca nis mo
de De sen vol vi men to Lim po, por um lado,
aju da rá os pa í ses em de sen vol vi men to a al -
can çar o de sen vol vi men to sus ten tá vel e a
con tri bu ir para a con se cu ção do ob je ti vo úl -
ti mo da Con ven ção, isto é, a es ta bi li za ção
das con cen tra ções dos ga ses de efe i to es-
tu fa; por ou tro, au xi li a rá os pa í ses do Ane xo
I a cum pri rem par te de suas obri ga ções de
re du ção de emis sões de ga ses de efe i to es -
tu fa. Pelo me ca nis mo, os pa í ses em de sen-
vol vi men to po de rão be ne fi ci ar-se de pro je-
tos que re sul ta rem de “re du ções de emis-
sões cer ti fi ca das”, as qua is po de rão ser uti -
li za das pe los pa í ses do Ane xo I com vis tas
ao cum pri men to de suas me tas de re du ção
de emis sões.

O Pro to co lo de Qu i o to não pre vê com -
pro mis sos de re du ção de emis sões de ga-
ses de efe i to es tu fa para os pa í ses em de-
sen vol vi men to. Con fir ma, por tan to, o prin cí-
pio das res pon sa bi li da des co muns, po rém
di fe ren ci a das, ao re ser var aos pa í ses em
de sen vol vi men to o di re i to de al can çar o seu
de sen vol vi men to sus ten tá vel, isen tan do-os
da ado ção de me tas com pul só ri as de re du-
ção de emis sões de ga ses de efe i to es tu fa.
O Bra sil e o Gru po dos 77 e Chi na têm ob je-
ta do, nos ter mos da Con ven ção e do Pro to-
co lo, as ten ta ti vas de se atri bu ir tais com pro-
mis sos de re du ção aos pa í ses em de sen vol-
vi men to. Cabe no tar que as emis sões per
ca pi ta nos pa í ses em de sen vol vi men to ain-
da são re la ti va men te ba i xas e que a Con-
ven ção re co nhe ce que es ses pa í ses te rão
de au men tar suas emis sões para atin gir
seus ob je ti vos e de sen vol vi men to. No en ten-
di men to do Bra sil, a ple na im ple men ta ção
pe los pa í ses do Ane xo I dos com pro mis sos
con ti dos no Pro to co lo é, as sim, a pri o ri da de
ab so lu ta an tes de qua is quer dis cus sões so -
bre com pro mis sos vin cu lan tes para os pa í-
ses em de sen vol vi men to.

(...) Di an te do ar gu men to dos pa í ses
mem bros do Ane xo I quan to à ne ces si da de
de se ter uma cla ra re gu la men ta ção des ses

as pec tos an tes de ra ti fi ca rem o pro to co lo,
acor dou-se, por oca sião da IV Con fe rên cia
das Par tes da Con ven ção (Bu e nos Ai res,
no vem bro de 1998), um pro gra ma de tra ba-
lho, até o ano 2000, des ti na do a avan çar a
im ple men ta ção da Con ven ção e, pa ra le la-
men te, pre ci sar as ques tões ope ra ci o na is
do Pro to co lo de Qu i o to. (...) Em li nhas ge ra-
is, o prin ci pal ob je ti vo do Pla no de Ação de
Bu e nos Ai res era de fi nir a re gu la men ta ção
dos me ca nis mos es ta be le ci dos pelo Pro to-
co lo de Qu i o to, com des ta que para o Me ca-
nis mo de De sen vol vi men to Lim po, bem
como do re gi me de cum pri men to do Pro to-
co lo – itens es sen ci a is para per mi tir a ra ti fi-
ca ção do ins tru men to, par ti cu lar men te pe los
pa í ses do Ane xo I. Re cor de-se que, para
que o Pro to co lo en tre em vi gor, é ne ces sá-
ria a ra ti fi ca ção de pa í ses do Ane xo I res-
pon sá ve is por 55% das emis sões de dió xi do
de car bo no re fe ren tes ao ano base de 1990.
A essa con di ção soma-se a de que, pelo
me nos, 55 Par tes sig na tá ri as ra ti fi quem o
Pro to co lo.

As ne go ci a ções ha vi das na VI Con fe rên-
cia das Par tes da Con ven ção (Haia, no vem bro
de 2000) não lo gra ram fi na li zar as de ci sões re -
fe ren tes ao Pla no de Ação de Bu e nos Ai res.
Entre os fa to res que con cor re ram para a fal ta
de re sul ta dos po si ti vos, des ta ca-se a ri gi dez de 
po si ções apre sen ta das por al gu mas Par tes –
par ti cu lar men te os Esta dos Uni dos (...) – as-
sim como a me to do lo gia de tra ba lho ado ta da
para a Con fe rên cia, que, ao mis tu rar a ne go ci-
a ção po lí ti ca com a ne go ci a ção téc ni ca, não
con du ziu à for mu la ção de um do cu men to fi nal
que con so li das se os acor dos en tre as Par tes.
Numa ten ta ti va de se con ce der ma i or tem po
às ne go ci a ções e evi tar que se con fi gu ras se o
fra cas so da co mu ni da de in ter na ci o nal em fi na-
li zar a im ple men ta ção do Pla no de Ação de
Bu e nos Ai res –, de ci diu-se por sus pen der a VI
Con fe rên cia das Par tes, pos te ri or men te re to-
ma da em ju lho de 2001, em Bonn. ..................

Na VI Ses são, re con vo ca da, as Par tes
lo gra ram ado tar o cha ma do Acor do de Bonn,
que cons ti tui um en ten di men to po lí ti co so bre
as so lu ções de con sen so a res pe i to dos te mas
mais con tro ver sos das ne go ci a ções. Com isso,
a Con fe rên cia de Bonn re pre sen tou um pas so
vi go ro so em di re ção à ra ti fi ca ção do Pro to co lo
de Qu i o to. Fo ram fi na li za das as ne go ci a ções
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so bre os te mas de in te res se mais ime di a to dos 
pa í ses em de sen vol vi men to, como fi nan ci a-
men to, me di das de adap ta ção e vul ne ra bi li da-
de, trans fe rên cia de tec no lo gia e ca pa ci ta ção.
(...) As ne go ci a ções so bre me ca nis mos avan-
ça ram sig ni fi ca ti va men te, mais ain da de man-
da vam tem po adi ci o nal, em ra zão do gran de
vo lu me e com ple xi da de téc ni ca dos di ver sos
pon tos. O prin ci pal im pas se, no en tan to, re ve-
lou-se na ne go ci a ção so bre o re gi me de cum -
pri men to do Pro to co lo, ante as re ser vas de al-
guns pa í ses, como Aus trá lia, Ca na dá, Ja pão e
Rús sia, à de ter mi na ção pela de ci são da Con-
fe rên cia das Par tes do ca rá ter obri ga tó rio das
con se qüên ci as a se rem apli ca das aos pa í ses
que não cum pri rem as obri ga ções que as su mi-
ram ao ra ti fi car o Pro to co lo de Qu i o to, es pe ci-
al men te no que tan ge às me tas de re du ção de
suas emis sões. ...............................................

O gran de mé ri to do Acor do de Bonn foi 
o de ha ver al te ra do a equa ção po lí ti ca que
ca rac te ri za va as ne go ci a ções so bre mu dan-
ça do cli ma, so bre tu do des de a Con fe rên cia
de Haia. Re pre sen tou o Acor do um im pul so
alen ta dor no pro ces so de re gu la men ta ção,
com vis tas à ra ti fi ca ção, do Pro to co lo de
Qu i o to.

Esse re sul ta do acres cia-se de sig ni fi-
ca do di an te da de ci são dos Esta do Uni dos
de não ra ti fi car o Pro to co lo de Qu i o to.

A VII Con fe rên cia das Par tes da Con-
ven ção, re a li za da em Mar ra que che, de 31
de ou tu bro a 9 de no vem bro de 2001, lo grou
fi na li zar as ne go ci a ções dos itens pre sen tes
no Pla no de Ação de Bu e nos Ai res, na li nha
do acor do po lí ti co al can ça do em Bonn. Em
Mar ra que che, fi na li za ram-se as ne go ci a-
ções so bre os me ca nis mos de fle xi bi li da de
e so bre o re gi me de cum pri men to do Pro to-
co lo de Qu i o to.

Em re vis ta todo o pro ces so, não há
como des co nhe cer o va lor des ta obra de
en ge nha ria di plo má ti ca, que com a con tri bu-
i ção po lí ti ca e téc ni ca, lo grou edi fi car um
ins tru men to ade qua do às ne ces si da des de
en fren ta men to des se pro ble ma glo bal. Na
aná li se do re sul ta do al can ça do, o tex to mi-
nis te ri al re i te ra, com jus te za, a atu a ção des -
ta ca da do Bra sil, tal como se re ve la nos se -
guin tes tre chos:

(...) Como acor da do, o re gi me de cum -
pri men to pode ser con si de ra do o mais ino-

va dor en tre as con ven ções mul ti la te ra is am -
bi en ta is. Isso por que pro por ci o na um so fis ti-
ca do ar ran jo que pre vê um elen co de con-
se qüên ci as para o não cum pri men to das
me tas de re du ção de emis sões as su mi das à 
luz do Pro to co lo, de i xan do, en tre tan to, a de -
ci são so bre sua na tu re za ju rí di ca para a I
Re u nião das Par tes do Pro to co lo, após sua
en tra da em vi gor. Ade ma is, ao es ta be le cer
que a ele gi bi li da de de uma Par te em par ti ci-
par dos me ca nis mos de fle xi bi li da de de pen-
de da sua ace i ta ção do re gi me de cum pri-
men to, cri ou-se um for te in cen ti vo para que
as Par tes ve nham a en dos sar, por oca sião
da I Re u nião das Par tes o Pro to co lo, o re gi-
me ne go ci a do na VII Con fe rên cia das Par -
tes. Vale no tar que, na hi pó te se de ace i ta-
ção por to dos os pa í ses de con se qüên ci as
ju ri di ca men te obri ga tó ri as, o tex to acor da do
em Mar ra que che será trans for ma do em
emen da ao Pro to co lo, con for me reza o ar ti-
go 18 do mes mo.

As ne go ci a ções so bre os me ca nis mos
de fle xi bi li da de fo ram fi na li za das de for ma
igual men te po si ti va. Pre ser vou-se a in te gri-
da de am bi en tal do Pro to co lo, ao atin gir-se a 
jus ta me di da en tre a ne ces si da de de con fe-
rir fle xi bi li da de ao uso dos me ca nis mos pe -
los pa í ses do Ane xo I e, ao mes mo tem po,
con tro lar as ati vi da des a se rem cre di ta das,
de for ma a ga ran tir que pro por ci o nem re du-
ção real e men su rá vel das emis sões de ga -
ses de efe i to es tu fa. Ade ma is, pre va le ceu o
en ten di men to bra si le i ro de que a quan ti da de
atri bu í da é um va lor fixo. Assim, as con ta bi li-
za ções das ope ra ções no âm bi to dos me ca-
nis mos de fle xi bi li da de ser vem ape nas para
ve ri fi ca ção do cum pri men to das obri ga ções
das Par tes no pri me i ro pe río do de cum pri-
men to; esse cál cu lo não in ter fe re na de ter-
mi na ção das quan ti da des atri bu í das a se-
rem fi xa das para o se gun do pe río do de
cum pri men to. De for ma a per mi tir a en tra da
ime di a ta em ope ra ção o Me ca nis mo de De -
sen vol vi men to Lim po, foi em pos sa da a Jun -
ta Exe cu ti va do Me ca nis mo, com vin te mem -
bros, ins tân cia res pon sá vel pela apro va ção
de todo o ci clo de pro je tos MDL. O Bra sil foi
ele i to, por una ni mi da de, re pre sen tan te do
Gru po da Amé ri ca La ti na e Ca ri be na Jun ta
Exe cu ti va.
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O Gru po dos 77 e a Chi na e a União
Eu ro péia fo ram iden ti fi ca dos, por es pe ci a lis-
tas, como os ma i o res ga nha do res em Mar-
ra que che. Não por aca so, fo ram es tes dois
gru pos os men to res do pro ces so que cul mi-
nou na ado ção do Acor do de Mar ra que che.
O Bra sil, por sua vez, teve atu a ção des ta ca-
da nas ne go ci a ções, ten do co or de na do o
gru po so bre a mo da li da de de ado ção do re -
gi me de cum pri men to do Pro to co lo, tema
dos mais con tro ver sos, bem como o gru po
in for mal so bre me ca nis mos.

As de ci sões ado ta das por con sen so
em Mar ra que che pos si bi li ta rão um vi go ro so
im pul so no pro ces so de ra ti fi ca ção do Pro to-
co lo de Qu i o to, par ti cu lar men te pe los pa í-
ses mem bros do Ane xo I, ten do como ce ná-
rio o ano de 2002, quan do se rão ce le bra dos
dez anos da Con fe rên cia do Rio. O Pro to co-
lo de Qu i o to cons ti tui o me lhor ins tru men to
dis po ní vel para en ca mi nhar, de ma ne i ra
equi li bra da, a pro ble má ti ca da mu dan ça do
cli ma, em es pe ci al no que tan ge aos in te-
res ses do Bra sil e dos pa í ses em de sen vol-
vi men to. Ade ma is, pode-se ar gu men tar que
o va lor do Pro to co lo ad vém não só do seu
real im pac to na re du ção das emis sões de
ga ses de efe i to es tu fa, mas por ser vir como
um tes te mu nho do su ces so da con cer ta ção
mul ti la te ral de ações glo ba is de com ba te à
mu dan ça do cli ma.

De ve mos sa li en tar por fim que as re co men da-
ções do Pro to co lo de Qu i o to não se res trin gem ape -
nas à re du ção de emis sões. Elas en fa ti zam a ne ces-
si da de de es tí mu lo à pes qui sa de no vas for mas de
ener gia, in clu in do a so lar, a eó li ca e das ma rés,
além de es ti mu lar o au men to da efi ciên cia da uti li za-
ção das for mas atu a is das trans for ma ções ener gé ti-
cas. Adi ci o nal men te, os pro je tos pre vis tos le vam em
con si de ra ção as pec tos so ci o e co nô mi cos, pri vi le gi-
an do aque les com ma i or im pac to so bre a po bre za, a 
sa ú de e a sus ten ta bi li da de da uti li za ção dos re cur-
sos na tu ra is.

Por tudo isso, as re la ções en tre o con te ú do do
Pro to co lo de Qu i o to e as pre sen tes ne go ci a ções da
Rio+10 al can çam re le vân cia que deve ser aqui men -
ci o na da. Dez anos após a Con fe rên cia das Na ções
Uni das so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men to, re a-
li za da no Rio de Ja ne i ro, em 1992, re pre sen tan tes de
pa í ses de todo o mun do, or ga ni za ções não-go ver na-
men ta is, ins ti tu i ções in ter na ci o na is e ci da dãos en ga-

ja dos re u nir-se-ão mais uma vez para ava li ar as
ações im ple men ta das nos úl ti mos anos, re for çar
com pro mis sos pré-exis ten tes e bus car no vas es tra té-
gi as que per mi tam al can çar os ob je ti vos ini ci al men te
es ta be le ci dos. O novo en con tro será a Cú pu la Mun di-
al so bre De sen vol vi men to Sus ten tá vel, ex tra-ofi ci al-
men te co nhe ci da como Rio+10, de 26 de agos to a 4
de se tem bro, em Jo a nes bur go, Áfri ca do Sul.

Um dos prin ci pa is ob je ti vos da Rio+10 é ve ri fi-
car se os pa í ses de sen vol ve ram apro pri a da men te
suas es tra té gi as na ci o na is de sus ten ta bi li da de, se
eles ra ti fi ca ram os acor dos e con ven ções re la ti vos ao
de sen vol vi men to sus ten tá vel e os obs tá cu los en fren-
ta dos nes se pro ces so. Além de re vi sar os es for ços de
im ple men ta ção, a Con fe rên cia ob je ti va iden ti fi car os
no vos fa to res que mo di fi ca ram a si tu a ção do pla ne ta
nos úl ti mos dez anos e as cor re ções de cur so que de -
vem ser fe i tas em di re ção ao de sen vol vi men to sus-
ten tá vel. Por isso, a Cú pu la de Jo a nes bur go não visa
re in ven tar qua is quer dos com pro mis sos as su mi dos
em 1992, mas for ta le cer o com pro mis so de to das as
par tes para al can çar os seus ob je ti vos e iden ti fi car as
no vas pri o ri da des que emer gi ram des de en tão.

O que se ob ser va até ago ra, po rém, é um ge ne-
ra li za do ce ti cis mo e pre o cu pa ção com re la ção aos ru -
mos que vêm sen do da dos à Con fe rên cia. Não tem
ha vi do qual quer li de ran ça mun di al que con du za as
ne go ci a ções a pla nos con cre tos que in clu am su por te
fi nan ce i ro e ins ti tu ci o nal para as me tas acor da das na
Con fe rên cia do Rio, em 1992. Pou cas se ma nas an tes
da Con fe rên cia, e a ape nas pou cos dias da úl ti ma re-
u nião pre pa ra tó ria, a úni ca co i sa de que se dis põe é o 
tex to do pre si den te con du tor do pro ces so pre pa ra tó rio,
lan ça do re cen te men te, e que cons ti tui a prin ci pal base 
das ne go ci a ções di plo má ti cas. O tex to, po rém, é lon-
go e con fu so, elen can do tan tas pri o ri da des que ne-
nhu ma de las che ga a ser, de fato, pri o ri da de. Na área
es pe cí fi ca das mu dan ças cli má ti cas e da ener gia, as
me tas são tí mi das e, mes mo as sim, os me i os para im -
ple men tá-las não são de vi da men te ca rac te ri za dos.

Nes se sen ti do, cabe aler tar para a im por tân cia
de que o Go ver no Bra si le i ro as su ma um pa pel de pro -
ta go nis ta nas ne go ci a ções so bre meio am bi en te e
de sen vol vi men to no ce ná rio in ter na ci o nal e atue de
ma ne i ra pro po si ti va nas ne go ci a ções que le vam a
Rio+10. Na área de ener gia, o ex-De pu ta do Fá bio
Feld mann, re pre sen tan te do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so para a Rio+10, anun ci ou re cen te-
men te que o Bra sil es ta ria lan çan do uma Ini ci a ti va de
Ener gia, de di men são glo bal, a ser es ta be le ci da com
a fi na li da de de fi xar me tas re la ti vas à par ti ci pa ção de
fon tes re no vá ve is na pro du ção de ener gia e à am pli a-
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ção do aces so à ener gia nos pa í ses em de sen vol vi-
men to, como es tra té gia de com ba te à po bre za. A ini -
ci a ti va, po rém, ain da não foi apre sen ta da e não há,
por en quan to, su fi ci en te su por te po lí ti co e ins ti tu ci o-
nal para a pro pos ta que o Bra sil pre ten de apre sen tar.
Ade ma is, uma tal pro pos ta de ve ria, para ser viá vel,
ca rac te ri zar apro pri a da men te uma sé rie de ele men-
tos, tais como me tas e pra zos, me i os de im ple men ta-
ção e re cur sos fi nan ce i ros, re qui si tos ins ti tu ci o na is
para sua im ple men ta ção e in di ca do res que pos si bi li-
tem o mo ni to ra men to do pro ces so de im ple men ta ção.

A ex pec ta ti va me nos oti mis ta para a Rio+10 é
que a Con fe rên cia seja, ao me nos, uma opor tu ni da de
para for ta le cer os com pro mis sos am bi en ta is as su mi-
dos em ou tras con fe rên ci as das Na ções Uni das, en -
tre os qua is se en con tra o Pro to co lo de Qu i o to (que se 
ori gi nou da Con ven ção-Qu a dro so bre Mu dan ças Cli -
má ti cas, apro va da em 1992). Con tu do, o que es pe rar
de uma nova Con fe rên cia se a ava li a ção do que ocor -
reu nos úl ti mos dez anos em re la ção aos com pro mis-
sos mais im por tan tes as su mi dos na Rio-92 é tão ne -
ga ti va? O Pro to co lo de Qu i o to con ti nua à mer cê de
con fli tos de di fí cil equa ci o na men to, no mo men to em
que a úni ca su per po tên cia do pla ne ta co lo ca seus in -
te res ses es tre i tos e de cur to pra zo aci ma de to dos os
de ma is in te res ses da po pu la ção mun di al. Além dis so,
pa í ses de sen vol vi dos como o Ca na dá, o Ja pão e a
Aus trá lia têm ofe re ci do dú bi as ma ni fes ta ções em re -
la ção ao seu es for ço para tor nar fac tí vel a im ple men-
ta ção do Pro to co lo de Qu i o to.

Por todo o ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 164, de 2002
(Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1.664, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Pro to co lo de
Qu i o to à Con ven ção  Qu a dro das Na ções Uni das so -
bre Mu dan ça do Cli ma, aber to a as si na tu ras na ci da-
de de Qu i o to, Ja pão, 14 de de zem bro de 1997, por
oca sião da Ter ce i ra Con fe rên cia das Par tes da Con -
ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das so bre Mu dan ça
do Cli ma.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor –
José Sar ney – Ge ral do Cân di do – Ro meu Tuma –
José Agri pi no – Ber nar do Ca bral – Luiz Otá vio –
Sér gio Ma cha do – Fran ce li no Pe re i ra – Ro ber to
Sa tur ni no – João Alber to Sou za.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 200 a 209, de 2002, li dos an te ri-

or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art. 122, in -
ci so II, le tra b, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 219, de 2001, de au to ria do Se na dor
Ro ber to Re quião, que anu la a con ces são da Ordem
do Cru ze i ro do Sul ao Sr.Alber to Fu ji mo ri pelo Go ver-
no Bra si le i ro. cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca-
rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de
re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 166, de 2002 (nº
401/2002, na ori gem), de 23 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a
edi ção de Re so lu ção re ti fi ca tó ria da Re so lu ção nº 57,
de 1995, do Se na do Fe de ral, am pli an do o li mi te fi xa-
do para a exe cu ção do Pro gra ma de Emis são e Co lo-
ca ção de Tí tu los de Res pon sa bi li da de do Te sou ro
Na ci o nal no Exte ri or, ins ti tu í do pela Re so lu ção nº 87,
de 1994, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria 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 se en cer rou 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 108, 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 re da ção do § 3º do art. 4º da Lei nº
10.201, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que ins ti tui o
Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca – FNSP, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Ao Pro je to foi ofe re ci da uma emen da, que vai ao 
exa me da re fe ri da Co mis são.

É a se guin te a emen da re ce bi da:

Emen da (de Ple ná rio) Ofe re ci da ao Pro je to de
Lei do Se na do n° 108, de 2002, de Ini ci a ti va da Co -
mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que Alte ra a Re -
da ção do § 3º do art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fe -
ve re i ro de 2001, que Insti tui o Fun do Na ci o nal de Se -
gu ran ça Pú bli ca – FNSP, e dá ou tras Pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1 – PLEN

Art. 2º O § 3º do Art. 4º da Lei nº 10.201, de 14
de fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:
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“Art. 4º ..................................................

..............................................................
§ 3º Só te rão aces so aos re cur sos do

FNSP: (NR)
I – o ente fe de ra do que te nha ins ti tu í-

do, em seu âm bi to, pla no de se gu ran ça pú -
bli ca;

II – o Mu ni cí pio que man te nha guar da
mu ni ci pal ou re a li ze ações de po li ci a men to
co mu ni tá rio ou, ain da, im plan te Con se lho de 
Se gu ran ça Pú bli ca, vi san do à ob ten ção dos
re sul ta dos a que se re fi ra o pa rá gra fo an te ri-
or; ou

III – o mu ni cí pio que, não man ten do
guar da mu ni ci pal, com pro me ta-se em apli-
car os re cur sos do FNSP em pro gra mas
edu ca ci o na is de pre ven ção de ilí ci tos, ilu mi-
na ção pú bli ca, sa ne a men to, la zer e qua is-
quer ou tras ações que con tri bu am, de ci di da-
men te, na pre ven ção pri má ria de se gu ran ça
pú bli ca." (AC)

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da ob je ti va aper fe i ço ar o pro je-
to con so an te o tex to apro va do na Co mis são Mis ta
Espe ci al, con for me emen da apre sen ta da no mo men-
to da sua dis cus são.

Qu an to ao mé ri to a emen da re ves te-se de gran -
de im por tân cia, pois al guns mu ni cí pi os não que rem
ou não po dem ar car com os cus tos da cri a ção e ma -
nu ten ção de uma guar da mu ni ci pal e fi ca ri am, com a
re da ção ori gi nal, im pe di dos de aces sar o Fun do Na ci-
o nal de Se gu ran ça Pú bli ca. A emen da cor ri ge essa si -
tu a ção, pre ven do que o mu ni cí pio que não cri ar guar -
da mu ni ci pal, mas im ple men tar ações de po li ci a men-
to co mu ni tá rio ou im plan tar con se lho de se gu ran ça
po de rá tam bém ple i te ar re cur sos da que le fun do.

Res sal te-se que a gran de ma i o ria dos mu ni cí pi-
os bra si le i ros não pos su em mais que cin co mil ha bi-
tan tes e so bre vi vem gra ças ao Fun do de Par ti ci pa ção
dos Mu ni cí pi os, não ne ces si tan do e não po den do ar -
car com os al tos cus tos de uma cor po ra ção, que en -
vol vem tre i na men to, ar ma men tos, equi pa men tos, vi -
a tu ras, gas tos com sa lá ri os, sa ú de e pre vi dên cia.
Res trin gir a par ti ci pa ção des ses mu ni cí pi os é ver da-
de i ra afron ta à ci da da nia.

Essas ações de po li ci a men to co mu ni tá rio, por
ou tro lado, es tão re al men te mais afe i tas ao pa pel do
mu ni cí pio, prin ci pal men te por que al can ça as cha ma-
das “ações pre ven ti vas pri má ri as”, mais re la ci o na das

com o seu pa pel so ci al na edu ca ção e na sa ú de, prin -
ci pal men te das clas ses me nos fa vo re ci das.

Sala das Ses sões, 24 de maio de 2002. – Se na-
dor Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, ofí cio 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:

OF/GAB/I/Nº 236

Bra sí lia, 23 de maio de 2002 

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia a re la ção dos

no mes dos De pu ta dos do PMDB, que com po rão 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 38, de 14 de maio de 2002, 
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.
Ti tu la res Su plen tes
Arman do Mon te i ro Car los Edu ar do Ca do ca
Edi nho Bez Mil ton Mon ti

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 (Ra mez Te bet) – Será fe -
i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, ofí cio 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:

OF.Nº 362/2002 – GAB/SRS

Bra sí lia, 24 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia a re pu bli ca ção do

Pro je to de Lei do Se na do nº 131, de 2002, de mi nha
au to ria, edi ta do no Diá rio do Se na do de 16 de maio,
às pá gi nas nºs 08149/08150, por in cor re ções de vi do
a erro de di gi ta ção no fi nal da jus ti fi ca ti va.

Apre sen to mi nhas sa u da ções, cer to de que
con ta rei com a de vi da aten ção de Vos sa Exce lên cia.
Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia de fe re a so li ci ta ção con ti da no ex pe di en te
que aca ba de ser lido e de ter mi na a jun ta da do do-
cu men to ao pro ces sa do e a con fec ção de no vos
Avul sos.

É o se guin te o pro je to que se re pu bli ca:
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(*)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
(PRONAC) 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 entra em vigor na data de sua
publicação.

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 (FINAM, FINOR 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.

(*)Re pu bli ca do nos ter mos do ofí cio nº 362, de 2002

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.

Sala das Ses sões 15 de maio de 2002. – Ri car-
do san tos.

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(¹), de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra –
PRONAC e dá ou tras Pro vi dên ci as.

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. 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;
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V – sal dos não uti li za dos na exe cu ção dos pro -
je tos a que se re fe rem o Ca pí tu lo IV e o pre sen te Ca -
pí tu lo des ta Lei;

VI – de vo lu ção de re cur sos de pro je tos pre vis tos
no Ca pí tu lo IV e no pre sen te Ca pí tu lo des ta Lei, e não 
ini ci a dos ou in ter rom pi dos, com ou sem jus ta ca u sa;

VII – um por cen to da ar re ca da ção dos Fun dos
de Inves ti men tos Re gi o na is, a que se re fe re a Lei nº
8.167(²) , de 16 de ja ne i ro de 1991, obe de ci da na apli -
ca ção a res pec ti va ori gem ge o grá fi ca re gi o nal;

VIII – um por cen to da ar re ca da ção bru ta das lo -
te ri as fe de ra is, de du zin do-se este va lor do mon tan te
des ti na do aos prê mi os;

IX – re em bol so das ope ra ções de em prés ti mo
re a li za das atra vés do Fun do, a tí tu lo de fi nan ci a men-
to re em bol sá vel, ob ser va dos cri té ri os de re mu ne ra-
ção que, no mí ni mo, lhes pre ser ve o va lor real;

X – re sul ta do das apli ca ções em tí tu los pú bli cos
fe de ra is, obe de ci da a le gis la ção vi gen te so bre a ma -
té ria;

XI – Con ven ção da dí vi da ex ter na com en ti da-
des e ór gãos es tran ge i ros, uni ca men te me di an te do -
a ções, no li mi te a ser fi xa do pelo Mi nis té rio da Eco no-
mia, Fa zen da de Pla ne ja men to, ob ser va das as nor -
mas e pro ce di men tos do Ban co Cen tral do Bra sil;

XII – sal dos de exer cí ci os an te ri o res;
XIII – re cur sos de ou tras fon tes.

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

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:
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.156-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Cria a Agên cia de De sen vol vi men to
do Nor des te – ADENE, ex tin gue a Su pe rin-
ten dên cia do De sen vol vi men to do Nor des-
te – SUDENE, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe con fe re o art. 62 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. 3º Fica cri a do o Fun do de De sen vol vi men to
do Nor des te, de na tu re za con tá bil, a ser ge ri do pela
Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te – ADENE,
com a fi na li da de de as se gu rar re cur sos para a re a li-
za ção de in ves ti men tos no Nor des te, nos ter mos des -
ta Me di da Pro vi só ria.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo dis po rá so -
bre a apli ca ção dos re cur sos, ob ser va do que:

I – no mí ni mo três por cen to se rão des ti na dos a
pro je tos lo ca li za dos no Esta do do Espí ri to San to; e

II – a apli ca ção de par ce la equi va len te a dez por
cen to dos re cur sos de que tra tam os §§ 2º e 3º do art.
4º fi ca rá con di ci o na da a con tra par ti da, de igual mon -
tan te, de Esta dos e Mu ni cí pi os.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao emi nen te Se na dor Ber nar-
do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pedi
ao ilus tre Se na dor Car los Pa tro cí nio, pri me i ro ora dor
ins cri to, per mis são para que V. Exª pu des se con ce-
der-me a pa la vra, ten do em vis ta fa zer um ape lo aos
co le gas da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia: para que, na pró xi ma quar ta-fe i ra, vés pe ra de
fe ri a do, não de i xem de com pa re cer à re u nião da Co -
mis são, por que te mos uma pa u ta mu i ta ex ten sa.
Apro ve i to a opor tu ni da de para so li ci tar a V. Exª, Sr.
Pre si den te, que trans mi ta esta co mu ni ca ção aos emi -
nen tes co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia ra ti fi ca o ape lo do Pre si den te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para que seus
mem bros com pa re çam, na pró xi ma quar ta-fe i ra, às
10 ho ras, na Sala de Co mis sões, a fim de cu i da rem
das ma té ri as ali em tra mi ta ção.

Apro ve i to o en se jo para tam bém so li ci tar aos
Srs.Se na do res e De pu ta dos que com pa re çam à ses -
são do Con gres so Na ci o nal mar ca da para as 14 ho -
ras de ama nhã, ter ça-fe i ra, a fim de ele ger mos os
mem bros do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, cum -
prin do as sim acor do de Li de ran ças e dan do en ca mi-
nha men to a ma té ria que vem sen do aguar da da des -
de a Cons ti tu i ção de 1988, por tan to há 14 anos.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há ora -
do res ins cri tos. Com a pa la vra, o ilus tre Se na dor Car -
los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o avan ço da ciên cia
tem tra zi do à hu ma ni da de pro gres sos ex tra or di ná ri os
que per mi tem a cada dia que se viva mais e me lhor.
Alguns de les se as se me lham a ver da de i ros mi la gres
con ce bi dos pelo es tu do e pela de di ca ção de mu i tos.
É o caso dos trans plan tes de ór gãos e de te ci dos, que 
en se jam aos seus be ne fi ciá ri os uma nova vida, quan -
do to das as es pe ran ças já pa re ci am per di das.

Em nos so País, hou ve gran des avan ços nes se
cam po, so bre tu do de po is da apro va ção da Lei nº
9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997, que subs ti tu iu a le -
gis la ção an te ri or, da ta da de 1992. A nova le gis la ção
pro vo cou um re ar ran jo ins ti tu ci o nal im por tan te, com a 
re vi são de po lí ti cas e de nor mas e a im ple men ta ção
de ações co e ren tes por par te do Sis te ma Úni co de
Sa ú de – SUS, no sen ti do de am pli ar e me lho rar a ati -
vi da de de trans plan tes no País.

Assim, fo ram cri a dos e es tru tu ra dos, no Mi nis té-
rio da Sa ú de, uma Co or de na ção do Sis te ma Na ci o nal
de Trans plan tes, um gru po téc ni co as ses sor e uma
Cen tral Na ci o nal; foi edi ta do novo re gu la men to e ins ti-
tu í da uma Câ ma ra de Com pen sa ção de Pro ce di men-
tos Hos pi ta la res de Alta Com ple xi da de; fo ram de fi ni-
dos os pre ços com que o SUS re mu ne ra as vá ri as
eta pas de pro cu ra de ór gãos; fo ram des ti na dos no vos
re cur sos para as áre as e fe i tos in ves ti men tos em tre i-
na men to de pes so al, in clu si ve com a ce le bra ção de
acor dos de co o pe ra ção téc ni ca in ter na ci o nal.

Tudo isso, mais o im pac to da nova lei e des sas
me di das na opi nião pú bli ca, am pla men te di vul ga das
pela im pren sa, pro du ziu re sul ta dos per cep tí ve is. Com 
ape nas um ano de vi gên cia, a Asso ci a ção Bra si le i ra
de Trans plan tes já con si de ra va pro mis sor o re sul ta do
des sa nova le gis la ção.

Per sis tia, no en tan to, di ver gên cia im por tan te so -
bre um dos dis po si ti vos da nova lei. Re fi ro-me à ado -
ção do prin cí pio do con sen ti men to pre su mi do, que ti -
nha como ori gem a ava li a ção de que a fal ta de do a do-
res era uma das ca u sas do re du zi do nú me ro de trans -
plan te no Bra sil até en tão.

Os que se opu nham a essa idéia ar gu men ta vam
que ha via, sim, pro ble mas es tru tu ra is e con jun tu ra is
no sis te ma de sa ú de e não fal ta de do a do res. É im -
por tan te que se diga, no en tan to, que não hou ve me -
di ção ob je ti va da do a ção pre su mi da como ca u sa de
au men to do nú me ro de do a do res. A do a ção pre su mi-

da aca bou sen do re vo ga da pela Me di da Pro vi só ria
n.º 1.718, de 6 de ou tu bro de 1998, mais tar de con-
ver ti da em lei. Infe liz men te, tam bém não há da dos
con clu si vos so bre se o sig ni fi ca ti vo in cre men to da ati -
vi da de de trans plan te após a re vo ga ção da do a ção
pre su mi da se deve ao au men to da ofer ta de do a do res
ou à am pli a ção e con so li da ção do efe i to da nova le -
gis la ção a que já me re fe ri.

De qual quer sor te, que ro ci tar al guns nú me ros
que mos tram o avan ço des se pro ces so a par tir da le -
gis la ção de 1997. O nú me ro de trans plan tes de rim
re a li za dos em 1996 sal tou de 1.452 para 2.383 no
ano de 2000. No mes mo pe río do, os trans plan tes de
fí ga do pas sa ram de 119 para 331 – mais que o do bro;
os de cór nea fo ram de 1.870 para 3.217; e os de me -
du la ós sea, de 261 para 569.

Para que po sa mos en ten der me lhor o sig ni fi ca-
do des ses nú me ros, é im por tan te des ta car que a ati -
vi da de de trans plan tes es ta va es tag na da nos três úl ti-
mos anos de vi gên cia da lei an te ri or e che ga va mes -
mo a apre sen tar ten dên cia de cres cen te, mais no tá vel
no caso dos trans plan tes de te ci dos.

É, por tan to, sem dú vi da, um gran de avan ço, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais ain da é pou -
co. Mu i to mais pre ci sa ser fe i to, e al guns ru mos co me-
çam a tor nar-se cla ros. Os da dos dis po ní ve is nos en -
si nam que hou ve gran de au men to do nú me ro de
trans plan tes nos dois anos se guin tes à re vo ga ção da
do a ção pre su mi da. O trans plan te de ór gãos cres ceu
50,3% e o de te ci dos, 42,9%, em 1999 e 2000, em
com pa ra ção com 1997 e 1998.

Qu an do se con fron ta com o cres ci men to anu al,
no en tan to, se gun do da dos de es tu do que so li ci tei à
Con sul to ria Le gis la ti va des ta Casa, ve ri fi ca-se que,
em 2000, úl ti mo ano da sé rie his tó ri ca ana li sa da, o
cres ci men to não se man tém. Não é re co men dá vel ti -
rar daí con clu sões pre ci pi ta das, mas é pos sí vel in fe rir
que se te nha atin gi do um pa ta mar de de sen vol vi men-
to ins ti tu ci o nal e se to ri al, a par tir do qual no vos in ves-
ti men tos se rão ne ces sá ri os para evi tar que a ofer ta
de do a do res se trans for me em fa tor crí ti co.

Ao que tudo in di ca, não há ne ces si da de de no -
vas so lu ções na es fe ra le gis la ti va. A le gis la ção que aí
está não só dis ci pli nou ade qua da men te o fun ci o na-
men to des sa ati vi da de no Bra sil, como foi, ine ga vel-
men te, o fa tor que in du ziu o au men to do nú me ro de
trans plan tes.

Pa re ce, por tan to, que cabe ao Po der Exe cu ti-
vo, es pe ci al men te aos ges to res es ta du a is do Sis te-
ma Úni co de Sa ú de, re a li zar os in ves ti men tos ne-
ces sá ri os ao apri mo ra men to do sis te ma de trans-
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plan tes e à im ple men ta ção das nor mas téc ni cas e
le ga is exis ten tes.

Essa ação tem a ur gên cia do ta ma nho da dor
das pes so as que es pe ram nas fi las dos trans plan tes
e dos seus fa mi li a res. É um dra ma diá rio, cuja ação se 
de sen vol ve com a es pe ran ça por um ór gão que pode
não che gar a tem po. Nos ca sos me nos dra má ti cos,
que não en vol vem ques tão de vida ou mor te, há o so -
fri men to per ma nen te da que les que têm que pas sar
pe ri o di ca men te pela diá li se ou de ou tros, que aguar -
dam a chan ce de vol tar a ver.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Con ce do, com mu i ta hon ra, o apar te ao emi nen te
Pre si den te des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Car los Pa tro cí nio, V. Exª sem pre ocu pa a tri bu na para
abor dar as sun tos de gran de in te res se do País. Além
de mé di co, V. Exª é hu ma ni tá rio e se pre o cu pa com a
dor dos nos sos se me lhan tes. Pelo seu pro nun ci a-
men to, é pos sí vel per ce ber al guns avan ços nos ca sos
de alta com ple xi da de, como a he mo diá li se e os trans -
plan tes de rins e de fí ga do. Sei que há avan ços na sa -
ú de no Bra sil. Entre tan to, a sa ú de das pes so as não
pode es pe rar. Pre ci sa mos ado tar al guns pro ce di men-
tos ime di a ta men te. Hoje cedo li um jor nal da mi nha ci -
da de. De po is, tive a opor tu ni da de de con ver sar com o 
Dr. Adal ber to Si u fi, mé di co de di ca do à pro fis são, tão
hu ma ni tá rio quan to V. Exª e por ta dor de sen ti men to
cris tão mu i to gran de. É on co lo gis ta em Cam po Gran -
de, Mato Gros so do Sul. De vi do à po lí ti ca de sa ú de, o
Hos pi tal do Cân cer em Cam po Gran de está ame a ça-
do de não po der aten der pa ci en tes por ta do res des se
ter rí vel mal. Ele me fez um ape lo para que eu en tras se
em con ta to com o Mi nis té rio da Sa ú de, a fim de que
este, por sua vez, cha mas se a aten ção do Go ver no
do Esta do de Mato Gros so do Sul no sen ti do de re sol-
ver o pro ble ma. Qu an do um hos pi tal fe cha as suas
por tas por fal ta de re cur sos para o aten di men to de
pa ci en tes, mu i tas vi das são per di das até o res ta be le-
ci men to da si tu a ção. Não é pos sí vel per du rar essa si -
tu a ção cons tran ge do ra. Por ma i or que seja o avan ço
da po lí ti ca de sa ú de no Bra sil, é pre ci so to mar pro vi-
dên ci as ime di a tas e que o Mi nis té rio e as Se cre ta ri as
de Sa ú de aten tem para essa ques tão. Não po de mos
fi car sem pre ape nas la men tan do. Eu, por exem plo,
Pre si den te do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci-
o nal, qua se to dos os dias pre ci so te le fo nar para o Mi -
nis tro da Sa ú de e di zer a S. Exª que já fir ma mos um
pro to co lo para a Casa de Sa ú de de Cam po Gran de e
per gun tar ao Sr. Mi nis tro quan do as si na re mos o con -

vê nio para a uti li za ção des ses re cur sos já pro me ti dos
– in clu si ve para a com pra de equi pa men tos hos pi ta la-
res. Hoje, já te le fo nei para o Mi nis tro da Sa ú de, Sr.
Bar jas Ne gri, sem dú vi da um gran de ho mem. To da-
via, é ne ces sá rio co lo car a má qui na para fun ci o nar.
Estou aguar dan do que S. Exª, que está vi a jan do, re -
tor ne o meu te le fo ne ma a fim de que eu pro tes te, pois
sei o que sig ni fi ca uma pes soa so frer de cân cer e es -
pe rar um trans plan te. Nós, ho mens pú bli cos, não so -
mos mé di cos, en tre tan to te mos sen si bi li da de. Se na-
dor Car los Pa tro cí nio, este é um de sa ba fo, por que pa -
re ce que não se tra ta da fal ta de re cur sos, mas da po -
lí ti ca en tre o Mi nis té rio da Sa ú de, a Se cre ta ria de Sa -
ú de do Esta do e as Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is. Onde é
que va mos pa rar com isso? Tal vez seja pre ci so uma
lei es ta be le cen do o aten di men to e que o Go ver no tem 
que pa gar. Pro vou que aten deu, se a sa ú de é um di re-
i to de to dos e um de ver do Esta do, que o Po der Pú bli-
co cum pra o seu de ver e não de i xe do en tes à es pe ra
de pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas que es tão tar dan do
de ma is. Por isso, apla u do o seu pro nun ci a men to por -
que mos tra avan ços que te mos, mas que po si ti va-
men te não es tão so lu ci o nan do os gra ves pro ble mas
que afli gem a nos sa po pu la ção. Des ta tri bu na, que ro
de i xar um ape lo ao Mi nis tro da Sa ú de para que veja e
or de ne ao Go ver no, se é o caso da fal ta de re pas se
do Go ver no do Esta do, que faça com que os re cur sos
se jam re pas sa dos ime di a ta men te, ou tome pro vi dên-
ci as que re sol vam o pro ble ma. O po lí ti co co nhe ce os
pro ble mas do seu Esta do. V. Exª sabe e co men ta o
as sun to aqui nes ta Casa. Sabe, tam bém, dos pro ble-
mas do meu Esta do por que eu os abor do e os de ma is
com pa nhe i ros tam bém. Qu e ro cum pri men tá-lo por
abor dar um as sun to des sa en ver ga du ra. Va mos me -
lho rar a qua li da de de vida do povo, e isso im pli ca a
ado ção de po lí ti cas de sa ú de, edu ca ção e se gu ran ça
pú bli ca.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Mu i to obri ga do, meu que ri do Pre si den te Ra mez Te-
bet. V. Exª abor da com mu i ta pro pri e da de a ques tão
da sa ú de e fala com a in dig na ção de quem tem tam -
bém sen si bi li da de pelo so fri men to das pes so as.

Mu i tas ve zes, o do en te não pode es pe rar o pro -
te la men to de um aten di men to, por que fa tal men te
aca ba rá por su cum bir. É o caso ao qual V. Exª cha ma
a aten ção do Hos pi tal do Cân cer de Cam po Gran de.
O cân cer tem sido pa u la ti na men te ven ci do pe los
avan ços da Me di ci na, mas é ne ces sá rio di ag nós ti co
pre co ce e tra ta men to ime di a to. Quem está com cân -
cer, in ci pi en te ou não, não pode fi car em fila de es pe-
ra, ou o cân cer in va di rá todo o seu or ga nis mo, dan do
me tás ta se. Aí não adi an ta li be rar o di nhe i ro de po is.
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Emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, sin to pena da
es po sa do meu va que i ro, que já fez mais de mil ses -
sões de he mo diá li se. Con for me V. Exª verá aqui, a
Fipe es ti mou, no ano pas sa do, em R$160 re a is uma
ses são de he mo diá li se. Há pes so as que fa zem he mo-
diá li se há vin te anos, ou seja, já gas ta ram bi lhões de
re a is e ain da não ti ve ram aces so a um trans plan te de
rins. Está com pro va do que não fal tam ór gãos, nem
do a do res. O Bra sil é cam peão de aci den tes de trân si-
to do mun do in te i ro. Te mos ca sos de vida ve ge ta ti va,
de mor te en ce fá li ca, to dos os dias nos hos pi ta is. O
que fal ta é mon tar es tru tu ras em ou tras ci da des do
Bra sil, para que pos sa mos fa zer o trans plan te dos ór -
gãos nas pes so as que pre ci sam. Das que se sub me-
tem ao trans plan te, uma por cen ta gem mu i to gran de
ob tém su ces so, gra ças a Deus, pois a Me di ci na bra si-
le i ra é uma das mais evo lu í das do mun do e tem con di-
ções de re a li zar os trans plan tes com su ces so.

Cito aqui, no va men te, o avan ço dos nú me ros de 
trans plan tes de rins, por exem plo, que pas sou de
1.452, em 1996, para 2.383, em 2000. Em qua tro
anos, esse nú me ro se quer do brou. Há mais de 20 mil
pes so as na fila, que a cada ano au men ta, se gu ra-
men te, em cer ca de 1.000 pes so as ou mais. Agra de-
ço o apar te do emi nen te Se na dor Ra mez Te bet, que,
com in dig na ção, cla ma pelo pro vi men to de re cur sos
para o Hos pi tal do Cân cer de Cam po Gran de.

Sr. Pre si den te, não fos se o cla mor da ques tão
hu ma ni tá ria su fi ci en te men te for te, há o as pec to eco -
nô mi co en vol vi do, con for me dis se, com o alto cus to
das te ra pi as subs ti tu ti vas, cujo exem plo clás si co é o
da he mo diá li se. Após o trans plan te de rins, ces sam o
so fri men to e os cus tos des sas ses sões, es ti ma dos
pela Fipe, no ano pas sa do, em R$160,00 por ses são,
se gun do in for ma ção da Asso ci a ção Bra si le i ra dos
Cen tros de Diá li se e Trans plan tes, a ABCDT.

Re i te ro, por tan to, Sr. Pre si den te, meu ape lo às
au to ri da des fe de ra is e es ta du a is no sen ti do de que
não me çam es for ços para re a li zar os in ves ti men tos
ne ces sá ri os e pro mo ver o de sen vol vi men to do Sis te-
ma Na ci o nal de Trans plan tes. Isso é fun da men tal
para que não te nha mos mais a fila do trans plan te, que 
te ria uma de no mi na ção bem mais apro pri a da se fos -
se cha ma da de a fila da dor.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro cí nio, o Sr. 

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. Re gi nal do Du ar te.

O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re i te ra das ve -
zes te nho vin do a esta tri bu na para re cla mar da ne-
ces si da de de uma aten ção es pe ci al para aque la que
é a mais im por tan te ba cia hi dro grá fi ca do nor des te
bra si le i ro, a Ba cia do São Fran cis co, que ca re ce da
sua pre ser va ção, da ga ran tia da sua vida, da sua pe -
re ni da de, exa ta men te pela im por tân cia que tem para
nada me nos que 40% do semi-ári do nor des ti no.

Qu e ro hoje fa zer aqui dois re gis tros que mos -
tram bem o po ten ci al e a im por tân cia que a vida do
Ve lho Chi co tem para o nor des te bra si le i ro. Re fi ro-me,
de um lado, ao Mer co va le, o en con tro de ne gó ci os no
Vale do São Fran cis co, que em sua sé ti ma edi ção se
re a li za, nes te mo men to, na ci da de de Pa u lo Afon so. E
o faço, so bre tu do, pela im por tân cia de que se re ves te
o pa pel es tra té gi co que a ci da de de Pa u lo Afon so co -
me ça a de sem pe nhar em re la ção ao Ba i xo São Fran -
cis co.

Com uma ba cia de uma ex ten são su pe ri or a 600 
mil km², o São Fran cis co tem si tu a ções bem di fe ren ci-
a das no Alto, no Mé dio, no Sub mé dio e no Ba i xo São
Fran cis co. So bre tu do nes sa úl ti ma par te, te mos iden -
ti fi ca do sem pre pro ble mas mais gra ves, di fi cul da des
ma i o res.

No Mé dio São Fran cis co, o oes te da Ba hia já
des pon ta como um dos gran des ce le i ros agrí co las do
nos so País. A Ba hia é hoje res pon sá vel por uma par ti-
ci pa ção de 4,2% na pro du ção na ci o nal de grãos, o
que se deve fun da men tal men te ao oes te.

No Sub mé dio São Fran cis co, o Pólo de Irri ga-
ção de Ju a ze i ro/Pe tro li na cons ti tui um exem plo do
que pode, deve e pre ci sa ser fe i to no Nor des te, par ti-
cu lar men te no Vale do São Fran cis co, com a fru ti cul-
tu ra ir ri ga da, em es pe ci al com re la ção à man ga e à
uva, fa zen do com que o nos so País en ri que ça e di ver-
si fi que a sua pa u ta de ex por ta ções, algo tão im por-
tan te e es tra té gi co para o for ta le ci men to, a se gu ran ça
e a es ta bi li da de da nos sa eco no mia.

No Ba i xo São Fran cis co, isso tem sido di fí cil. No
en tan to, a par tir de ago ra, dois ve to res se des ta cam
com ma i or im por tân cia e com as pec tos ino va do res no 
de sen vol vi men to da que la ci da de que vi veu, por tan -
tas dé ca das, à som bra da ge ra ção de ener gia pela
Chesf, qua se que úni ca e ex clu si va men te como base
das usi nas hi dre lé tri cas, sem se quer se be ne fi ci ar di -
re ta men te dis so, ape nas mar gi nal men te.

Ago ra, co me çou a de sen vol ver-se a aqüi cul tu ra.
Tra ta-se de uma ati vi da de que, no pro je to em exe cu-
ção, con ta com a par ti ci pa ção da ati vi da de pri va da e,
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so bre tu do, de as so ci a ções de cri a do res de pe i xes,
que co lo cam as suas ti lá pi as, os seus ale vi nos, em
ca i xas ao lon go do rio para que pos sam cres cer. Co -
me ça a sur gir um pro je to que vai ter, na ver da de, um
im pac to, uma mag ni tu de ma i or do que tudo o que já
foi fe i to, ao lon go de dé ca das, pela Co de vasf e pelo
Dnocs jun tos. O pro je to de aqüi cul tu ra, que está em
exe cu ção em Pa u lo Afon so, tem mag ni tu de e di men-
são. Tem o pa pel de trans for mar aque la re gião no
gran de ce le i ro da pro du ção de pe i xes de nos so País.

A ir ri ga ção co me ça a de sen vol ver-se com pe-
que nos pro je tos co mu ni tá ri os. Há uma gran de opor -
tu ni da de, o cha ma do Pro je to Ju san te, que pre ci sa ser 
ava li a do, re pen sa do e im ple men ta do.

Uma ter ce i ra ver ten te diz res pe i to ao eco tu ris-
mo e ao es por te de aven tu ra  aque la área co me ça
tam bém a se tor nar uma re fe rên cia na ci o nal como lo -
cal onde es ses es por tes se de sen vol vem.

Ao fa lar do eco tu ris mo, re por to-me a um ou tro
even to, que acon te ceu em Sal va dor, no úl ti mo dia 22,
e re u niu re pre sen ta ções da Ba hia, de Per nam bu co,
de Ser gi pe e de Ala go as – já que Pa u lo Afon so está
no vér ti ce des ses qua tro Esta dos –, para dis cu tir o
pólo eco tu rís ti co do can yon do São Fran cis co, que se 
si tua en tre Pa u lo Afon so e a bar ra gem da usi na hi dre-
lé tri ca de Xin gó, e que veio pos si bi li tar um de sen vol vi-
men to ex tra or di ná rio, po ten ci al ain da, mas que co me-
ça a ser tra ba lha do no sen ti do de sua con cre ti za ção,
para o de sen vol vi men to do eco tu ris mo, com a par ti ci-
pa ção dos qua tro Esta dos em as so ci a ção com a Fun -
da ção Onda Azul, pre si di da pelo gran de ar tis ta ba i a-
no Gil ber to Gil, pro pi ci an do uma pers pec ti va de con -
ser va ção am bi en tal e de de sen vol vi men to sus ten tá-
vel para toda aque la área.

Esse seg men to da ba cia en tre Pa u lo Afon so e
Xin gó é mu i to im por tan te por que co me ça a dar uma
vida nova, a de se nhar uma pers pec ti va nova de fu tu ro
para aque la re gião do ba i xo São Fran cis co. Aqui não
se deve es que cer de agre gar e de con si de rar os tra -
ba lhos do Pro gra ma Co mu ni da de So li dá ria, uti li zan-
do o an ti go acam pa men to re si den ci al dos en ge nhe i-
ros e ope rá ri os de Xin gó, para cons ti tu ir ali uma uni -
ver si da de, fru to da ar ti cu la ção, en tro sa men to e con-
vê nio en tre vá ri as uni ver si da des do Nor des te para
de sen vol ver mos um apro ve i ta men to e cri ar mos uma
im por tan te base ci en tí fi co-tec no ló gi ca.

Não cus ta lem brar que a re gião de Pa u lo Afon so
tem tam bém o Raso da Ca ta ri na, uma es ta ção eco ló-
gi ca re pre sen ta ti va da ca a tin ga, que, por isso, apre -
sen ta um enor me po ten ci al que o pólo eco tu rís ti co do
can yon do São Fran cis co ha ve rá de va lo ri zar.

O even to do Mer co va le co me çou on tem e es ten-
der-se-á até o dia 29. Ele con si de ra ba si ca men te três
ve to res: a aqüi cul tu ra, a fru ti cul tu ra ir ri ga da, o eco tu-
ris mo e o es por te de aven tu ra. De modo que é uma
pers pec ti va nova para essa re gião do Ba i xo São Fran -
cis co. Exa ta men te por que há es sas pers pec ti vas e
pos si bi li da des no Vale do São Fran cis co e essa pro -
ble má ti ca que to dos co nhe cem em re la ção ao
semi-ári do nor des ti no que in sis to em vir à tri bu na
des ta Casa, mais uma vez, para con cla mar e im plo-
rar: sal ve mos o Ve lho Chi co, cu i de mos do São Fran -
cis co.

Tra go, nes te mo men to, duas boas no tí ci as: dois
in di ca do res que au men tam e fa zem per sis tir a mi nha
pre o cu pa ção com esse im por tan te ca u dal hí dri co que 
ser ve ao Nor des te bra si le i ro. Pri me i ro, Sr. Pre si den te,
re fi ro-me aos re cur sos or ça men tá ri os de 2001.

Ha via no Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal
R$30 mi lhões des ti na dos ao pro je to de con ser va ção
e re vi ta li za ção da ba cia hi dro grá fi ca do São Fran cis-
co. De um to tal de R$70 mi lhões, R$40 mi lhões fo ram
para o Mi nis té rio do Meio Ambi en te, e devo aqui di zer,
para fa zer jus ti ça, que o Mi nis té rio do Meio Ambi en te
e a Agên cia Na ci o nal de Águas (ANA) têm de di ca do
toda a aten ção à pro ble má ti ca do São Fran cis co e,
den tro da li mi ta ção do con tin gen ci a men to de re cur-
sos exis ten te, têm apli ca do 100% do que lhe é des ti-
na do, com se ri e da de, com fir me za, com de ter mi na-
ção, com ori en ta ção.

No en tan to, dos R$30 mi lhões do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, o que se viu no ano pas sa do,
2001, foi que ape nas 3,2% des ses re cur sos vi e ram a
ser efe ti va men te apli ca do, vi e ram a ser de sem bol sa-
dos. Ou seja, ape nas R$970 mil, mu i to sig ni fi ca ti va-
men te aliás, com dois con vê ni os de R$485 mil cada,
fo ram des ti na dos à ela bo ra ção do pla no es tra té gi co
do Ba i xo São Fran cis co nos Esta dos de Ser gi pe e
Ala go as. Como se vê, uma boa apli ca ção, uma boa
des ti na ção, que vem ao en con tro do que eu di zia ain -
da há pou co, de que o Ba i xo São Fran cis co é uma
área que re quer uma aten ção es pe ci al.

Ve jam V. Exªs que nada me nos do que
R$29,030 mi lhões ti ve ram seus em pe nhos pura e
sim ples men te can ce la dos. Isso mos tra um des ca so e
uma de sa ten ção com essa ba cia. Pior ain da é que
isso já se pro je ta para o pró xi mo ano. A Pro pos ta da
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 2003 traz como
meta a re a li za ção fí si ca no âm bi to do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, em re la ção ao pro je to de con-
ser va ção e re vi ta li za ção do rio São Fran cis co, ape nas
1%, Srªs. e Srs. Se na do res. Isso quer di zer que se
pro je ta um sé cu lo para o tra ba lho de re cu pe ra ção do

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  28 09333

    103MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



rio São Fran cis co. À base de 1% ao ano, te re mos que
es pe rar um sé cu lo, qua tro ge ra ções, para que se pos -
sa ter com ple ta do o pro je to de re vi ta li za ção. Per gun-
to-lhes se o rio su por ta rá tan to tem po, se o rio es pe ra-
rá tan to. Se não fo rem to ma das me di das ime di a tas,
te re mos o agra va men to do qua dro de de gra da ção
am bi en tal que lá ocor re.

Há, por exem plo, a ne ces si da de de re cu pe ra-
ção das ma tas ci li a res. Te mos de op tar por re plan-
tá-las ou re cu pe rá-las em um cur to lap so de tem po
e es pe rar 15 ou 20 anos para que apre sen tem re-
sul ta dos ou fa zer isso ao lon go de 100 anos  e es pe-
rar quan to tem po?

Ve jam os se nho res que, ao mes mo tem po em
que apre sen to da dos con cre tos, ob je ti vos, com exem -
plos de mons tran do e com pro van do que o rio vem
dan do me i os de vida para a re gião, de ou tro lado, tra -
go da dos pre o cu pan tes. A ati tu de do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal é re al men te de des le i xo em re la-
ção ao rio São Fran cis co. Ve jam que não co lo co isso
como uma fa lha do Go ver no como um todo, pois res -
sal tei que o Mi nis té rio do Meio Ambi en te tem fe i to a
sua par te, den tro das li mi ta ções que lhe são pos tas
na do ta ção de re cur sos or ça men tá ri os. Nes se as pec-
to, deve-se fa zer jus ti ça ao Se na do da Re pú bli ca, que
apro vou a emen da cons ti tu ci o nal que vin cu la re cur-
sos ao tra ba lho de re cu pe ra ção do rio São Fran cis co.

Assim, que ro tam bém da qui fa zer um ape lo à
Câ ma ra dos De pu ta dos, par ti cu lar men te à sua Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Re da ção, para que
apre cie o quan to an tes essa emen da cons ti tu ci o nal,
no sen ti do de que pos sa mos ter a ga ran tia de re cur-
sos para a vida do rio.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Wal deck Orne las, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Ouço V. Exª, Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Wal deck Orne las, por di ver sas ve zes, te nho acom pa-
nha do a gran de pre o cu pa ção de V. Exª com o rio São
Fran cis co, o Rio da Inte gra ção Na ci o nal. To dos nós
sa be mos da im por tân cia des se rio como meio de vida 
para as po pu la ções ali re si den tes. Re cen te men te, vi
al guns fil mes so bre aque la re gião que me im pres si o-
na ram bas tan te, prin ci pal men te sob o as pec to de po -
ten ci al de tu ris mo. Se fos sem de vi da men te uti li za dos
to dos es ses re cur sos, se ria, na ver da de, uma das
ma i o res atra ções tu rís ti cas do nos so País. Eu sei que
V. Exª vem lu tan do pela re cu pe ra ção da que las áre as.
O rio vai per den do a mar gem, a flo res ta exis ten te em
tor no dele e vai se trans for man do em um de ser to que

aca ba di lu in do a água, es par ra man do de uma ma ne i-
ra tal que em bre ve não te re mos ne nhum rio. Eu co -
mun go da pre o cu pa ção de V. Exª, quan do os me i os,
os re cur sos não che gam à re gião. O Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, que é, acre di to o ór gão que ad -
mi nis tra es sas ver bas, pre ci sa ria par ti ci par mais ati -
va men te no sen ti do de li be rar es ses re cur sos, tal vez
por in ter mé dio de emen das. O que é cer to é que não
po de mos es que cer o rio São Fran cis co, em cu jas
mar gens so bre vi vem po pu la ções que de pen dem ex -
clu si va men te dele. Tem uma ca rac te rís ti ca pró pria o
ape lo ve e men te que V. Exª faz para res guar dar o Rio
da Uni da de Na ci o nal. Pa ra béns a V. Exª pelo tra ba lho.
Mu i to obri ga do.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Agra de ço o apo io que V. Exª ma ni fes ta a esta tese, a
esta luta. Qu e ro di zer, meu caro Se na dor, que se tra ta
da mais ge nu í na ba cia hi dro grá fi ca bra si le i ra, com
uma ca rac te rís ti ca mu i to im por tan te, qual seja, nas ce
no Su des te e bus ca o ca mi nho do semi-ári do nor des-
ti no. Por essa ra zão, a ques tão não é re gi o nal; é uma
ba cia de im por tân cia e de in te res se es tra té gi co na ci-
o nal.

O tu ris mo cons ti tui, sem dú vi da, um seg men to
que so men te ago ra co me ça a se de sen vol ver, com os 
es por tes de aven tu ra lá em Pa u lo Afon so e com os
pro je tos do Pólo Eco tu rís ti co do can yon do São Fran -
cis co, e que apre sen ta vá ri as ou tras pos si bi li da de e
po ten ci a li da des, va len do aqui ci tar o lago de So bra di-
nho, a Gru ta do Bom Je sus da Lapa e o Par que da
Ser ra da Ca nas tra, na nas cen te em Mi nas Ge ra is.
Efe ti va men te é uma ba cia de si tu a ção bem di ver si fi-
ca da, pois o Alto São Fran cis co tem ca rac te rís ti cas
pró pri as, dis tin tas, di fe ren ci a das do Mé dio, do Sub-
mé dio ou do Ba i xo São Fran cis co.

Tra ta-se de um po ten ci al mu i to gran de do qual o
Bra sil não pode se dar ao luxo de abrir mão. Ne nhum
país, ne nhu ma na ção, ne nhu ma so ci e da de, ne nhum
povo pode abrir mão de seus re cur sos hí dri cos. Os re -
cur sos hí dri cos cons ti tu em, no li mi ar do sé cu lo XXI,
um dos pon tos crí ti cos para o fu tu ro da hu ma ni da de.
Então, é pre ci so cu i dar, em qual quer par te do mun do,
de to dos os re cur sos hí dri cos dis po ní ve is. No nos so
País, a ba cia do São Fran cis co apre sen ta uma pe cu li-
a ri da de ex pres si va, que é o fato de ba nhar o semi-ári -
do nor des ti no.

Por tan to, mais uma vez, ao en cer rar es tas mi -
nhas pa la vras, con cla mo a to dos para que, jun tos, lu -
te mos pelo São Fran cis co. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lind berg Cury.
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O SR. LINDBERG CURY (PMDB – 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, vol to a abor dar um 
tema que está mu i to em evi dên cia hoje em nos so
País; aliás, ser ve de pla ta for ma para to dos os can di-
da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Re fi ro-me aos da -
dos le van ta dos pela Orga ni za ção das Na ções Uni das
para a Edu ca ção, Ciên cia e Cul tu ra.

São es tar re ce do res os nú me ros do Mapa da Vi -
o lên cia III, di vul ga do no iní cio des te mês pela Unes -
co. Dos 60 pa í ses ava li a dos pela Orga ni za ção, o Bra -
sil, la men ta vel men te, ocu pa o ver go nho so ter ce i ro lu -
gar em nú me ro de jo vens as sas si na dos – esse fato
me cha mou a aten ção, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res , fi can do atrás so men te da Co lôm bia e de
Por to Rico.

Na Co lôm bia, como to dos sa be mos, o trá fi co de
dro gas co lo ca os jo vens de sem pre ga dos em si tu a ção
de com ba te.

E é uma tris te no tí cia para o nos so País. Qual
será o fu tu ro dos nos sos jo vens?

Se gun do a pes qui sa, o ín di ce de as sas si na tos
de jo vens en tre 15 e 24 anos no Bra sil au men tou 48%
na úl ti ma dé ca da. Na po pu la ção em ge ral, o nú me ro
de ho mi cí di os por cada cem mil ha bi tan tes cres ceu
29% no mes mo pe río do. Das 45.919 pes so as as sas-
si na das no País em 2000, 17.762 eram jo vens.

O es tu do com pro va que os jo vens es tão se tor -
nan do, de for ma ace le ra da, as prin ci pa is ví ti mas do
ho mi cí dio. Em 1991, fo ram 35,2 as sas si na tos para
cada cem mil jo vens. Em 2000, essa pro por ção pas -
sou para 52,1 ho mi cí di os para cada cem mil jo vens.

É la men tá vel que, de uma dé ca da para ou tra, o
nú me ro de 35,2 pas se para 52,1. Esse nú me ro gera
uma pre o cu pa ção em to dos nós, que de ve ria es tar
pre sen te na que les que ad mi nis tram nos so País.

A pes qui sa re ve la que o pro ble ma é mais gra ve
nos cen tros ur ba nos. Con si de ran do ape nas as ca pi-
ta is do País, a taxa de ho mi cí di os de jo vens che gou a 
98,8 a cada cem mil jo vens, no ano 2000, ou seja, a
taxa pra ti ca men te do brou, pas san do de 52,1 para
98,8, nas ca pi ta is, hoje. Isso sig ni fi ca que, de cada
mil jo vens que mo ram em uma ca pi tal, um é as sas si-
na do.

De acor do com o per fil tra ça do pela Unes co, as
ma i o res ví ti mas são ho mens de 21 anos. Entre os jo -
vens as sas si na dos, 93% são do sexo mas cu li no. A
ida de em que mais fo ram re gis tra dos ho mi cí di os, em
2000, foi a de 21 anos, com 2.220 ca sos. Entre 1998 e 
2000, o uso de ar mas de fogo no ho mi cí dio ju ve nil
cres ceu de 66% para 74%.

Ima gi nem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, que esse cres ci men to de 66% para 74%, nu me ri-
ca men te, não tem gran de ex pres são, mas, quan do os 
trans for ma mos nos va lo res que re pre sen tam, tor-
na-se algo in crí vel.

A pes qui sa mos tra que os três Esta dos com os
ín di ces mais al tos de ho mi cí di os en tre os jo vens são
Rio de Ja ne i ro, Per nam bu co e São Pa u lo. Rio de Ja -
ne i ro e São Pa u lo não são no vi da de, mas Per nam bu-
co? Re cen te men te, tal vez em con se qüên cia do des -
do bra men to dos pro ble mas de or dem so ci al, prin ci-
pal men te o de sem pre go, esse Esta do está in se ri do
nes se con tex to jun to aos Esta dos do Rio de Ja ne i ro e
São Pa u lo, onde exis te um dos ma i o res con glo me ra-
dos de po pu la ção em nos so País.

A pes qui sa tam bém in for ma que Bra sí lia não é
di fe ren te. Em 1991, fo ram as sas si na dos 221 jo vens
bra si li en ses, de 15 a 24 anos. Em 2001, esse nú me ro
su biu para 341 as sas si na tos. Hou ve um cres ci men to
da or dem de 54%.

Sr. Pre si den te, é la men tá vel que es te ja ocor ren-
do isso em nos so País. Alguns nú me ros for ne ci dos
pe las pes qui sas in di cam que os pa í ses que têm o ma -
i or ín di ce de em pre go, ou o me nor ín di ce de de sem-
pre go, apre sen tam os me no res ín di ces de cri mi na li-
da de.

Cha mou-me a aten ção um cri me que hou ve,
den tro de um su per mer ca do, há al gum tem po, no Ja -
pão, cuja no tí cia re per cu tiu por mu i to tem po na im-
pren sa. Per gun tei a al guém da que le país por que
esse cri me fi cou tão fa mo so. A res pos ta foi que não
há cri mes no Ja pão e, por tan to, quan do ocor re um
fato como aque le as sas si na to, tor na-se no tí cia e tem
uma re per cus são mu i to gran de.

As pes qui sas, re al men te, têm pro ce dên cia, por -
que é um País que tem os me no res ín di ces de de-
sem pre go, onde mu i tas em pre sas tra ba lham em âm -
bi to fa mi li ar.

Sem pre digo, nas mi nhas pa les tras, que te mos
que ter um res pe i to mu i to gran de pelo Ja pão, por que
é um País que saiu das cin zas da úl ti ma guer ra mun -
di al des tro ça do pe las bom bas atô mi cas, pe las ex pe-
riên ci as que fo ram fe i tas em Hi ros hi ma. E esse povo
saiu des sa si tu a ção, por meio da mi cro em pre sa e da -
qui lo que te mos na nos sa ban de i ra: Ordem e Pro gres-
so. Isso fez com que o País se tor nas se um dos ma i o-
res pro du to res do mun do e con si de ra do um dos ma i o-
res pa í ses em de sen vol vi men to. Te mos que ter ad mi-
ra ção por um povo or ga ni za do como esse.

Srªs e Srs. Se na do res, não can sa rei V. Exªs com 
mais nú me ros, mes mo por que te nho cer te za de que a
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ma i o ria já acom pa nhou es sas in fe li zes es ta tís ti cas
pu bli ca das nos jor na is no fim de se ma na. O que de se-
jo tra zer ao de ba te é a bus ca de so lu ções para en fren-
tar esse pro ble ma.

O Go ver no Fe de ral ten ta fu gir da res pon sa bi li-
da de, di zen do que o cres ci men to da vi o lên cia en tre
os jo vens é cul pa da fal ta de com pro mis so dos Go ver-
nos Esta du a is e dos Le gis la do res com po lí ti cas vol ta-
das para essa fa i xa etá ria. Em ter mos, pro ce de essa
afir ma ção do Go ver no Fe de ral, por que, se da mos aos 
jo vens o di re i to ao voto aos 16 anos, eles tam bém de-
ve ri am res pon der ci vil men te pe los seus pró pri os atos.

O Con gres so Na ci o nal tem fe i to a sua par te. Re -
cen te men te, a Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca
– de que par ti ci pei como mem bro su plen te – apro vou
21 pro je tos de lei e três Pro pos tas de Emen da à
Cons ti tu i ção, vi san do a com ba ter a cri mi na li da de no
País. Entre es sas pro pos tas, es tão a que pro í be a
pro pa gan da e li mi ta o uso de ar mas de fogo; a que
pre vê a pu ni ção mais ri go ro sa para o cri me de se-
qües tro, que, atu al men te, tor nou-se uma pro fis são
em to dos os Esta dos, prin ci pal men te nos três gran-
des cen tros ci ta dos há pou co: Rio de Ja ne i ro, São Pa -
u lo e Per nam bu co. São os cha ma dos se qües tros-re-
lâm pa go. As ví ti mas não são ape nas de fa mí li as mi li o-
ná ri as. Atu al men te, tam bém, está se ir ra di an do o se -
qües tro de po bres, à pro cu ra de R$100,00, de
R$200,00, de R$300,00 ou até de R$500,00. Imi ta-se
tudo. No mo men to em que se di vul ga o caso na te le vi-
são, es ta mos, au to ma ti ca men te, in se rin do no con tex-
to a opor tu ni da de para que os bem-su ce di dos se-
qües tros se jam ava li a dos e exa mi na dos por aque les
mar gi na is es pe ci a lis tas na área.

Fa lei a res pe i to do com ba te ao nar co trá fi co e da
cri a ção de um sis te ma na ci o nal an ti dro gas, além da
ins ti tu i ção do Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca e 
da re gu la men ta ção do Sis te ma Na ci o nal de Se gu ran-
ça Pú bli ca, uni fi can do as Po lí ci as.

Por fim, a Co mis são pro põe ao Po der Exe cu ti vo
a ado ção de um sis te ma in te ra ti vo de se gu ran ça,
com pos to por sis te mas de in te li gên cia, de co nhe ci-
men to, de ope ra ções, dis ci pli nar e cor re ci o nal bem
como co mu ni tá rio e pre ven ti vo. Até a pa la vra “pre ven-
ti va” deve fi car em nos sa men te e fa zer par te per ma-
nen te men te das nos sas pre o cu pa ções. É mu i to mais
fá cil evi tar o cri me do que ten tar cor ri gi-lo quan do o
fato ocor re.

Acre di ta mos que es sas me di das em mu i to aju -
da rão a re du zir o ín di ce de cri mi na li da de em nos so
País. Mas os Go ver nos Fe de ral e Esta du a is tam bém
pre ci sam fa zer a sua par te, cri an do pro gra mas que
be ne fi ci em es ses jo vens e os ti rem da lis ta de mor te.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na-
dor Lind berg Cury, que ro re gis trar, e não po de ria ser
de ou tra for ma, o gran de apre ço e ad mi ra ção que te -
nho por V. Exª, que cres cem quan do traz à tri bu na,
com tan ta pon de ra ção, sa be do ria e cons ciên cia, um
pro ble ma des sa na tu re za. Os po lí ti cos, ge ral men te,
não gos tam de li dar com a ques tão da vi o lên cia, com
a qual é emo ci o nal men te di fí cil li dar. Mu i tas ve zes,
cor re mos o ris co, tam bém, de re dun dar mos em pro -
pos tas que pos sam es tar in te i ra men te equi vo ca das e
que pos sam fa zer, ao con trá rio, o fe i ti ço vi rar con tra o
fe i ti ce i ro. Mas V. Exª está di re ci o nan do seu pro nun ci a-
men to em uma li nha de mu i ta mo de ra ção, cons ciên-
cia, co bran do das au to ri da des no ní vel que deve co -
brar e mos tran do que tem, so bre tu do, sen si bi li da de
so ci al. Pre o cu pa-me de ma is esta re a li da de do lo ro sa
do nos so País onde os jo vens ma tam e mor rem com
uma fa ci li da de es tu pen da! De i xa-nos es tar re ci dos ver 
as es ta tís ti cas con cen tra das em jo vens de 15 a 24
anos. Fui um dos gran des de fen so res do Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te, que es ta be le ce o li mi te da
im pu ta ção cri mi nal em 18 anos de ida de. No en tan to,
acom pa nhan do os de ba tes da Co mis são que tra ta da
ques tão da se gu ran ça, vi o re gis tro, de res to tam bém
já tes te mu nha do nos jor na is, no no ti ciá rio po li ci al, de
que, atu al men te, as qua dri lhas que se for mam para a
prá ti ca de se qües tros es tão uti li zan do jo vens en tre 16 
e 18 anos para exe cu ta rem as ví ti mas. O ato de exe -
cu ção, que é, mu i tas ve zes, o de ma tar com um tiro na 
ca be ça uma das ví ti mas, tem sido de le ga do a jo vens
de 16 a 18 anos, por que es tes são inim pu tá ve is. Isso
me de i xa ab so lu ta men te apa vo ra do, por que sem pre
fui um de fen sor do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te e do li mi te da inim pu ta bi li da de em 18 anos. Mas 
não pos so de i xar de re co nhe cer que o Se na dor Iris
Re zen de tem al gu ma ra zão, tem um fun da men to,
pelo me nos na prá ti ca da vida e do dia-a-dia, ao apre -
sen tar a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que re-
duz a inim pu ta bi li da de para 16 anos. Por ou tro lado,
de fen do, Se na dor Lind berg Cury, que a ques tão da
se gu ran ça é pré-po li ci al. Mas V.Exª tra tou dis so mu i to
bem, pois fa lou da ques tão do em pre go e do de sem-
pre go. Bas ta olhar es sas es ta tís ti cas para ver, tam-
bém, os ní ve is de vi o lên cia que ca rac te ri zam uma re -
gião, um gran de cen tro me tro po li ta no ou ou tro do
nos so País. Isso é ine gá vel. Mas me pa re ce que há
tam bém um en fo que fa lho e in su fi ci en te nes se pon to:
há a ques tão de em pre go e de sem pre go, sim, mas há 
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tam bém a ne ces si da de de uma ação co mu ni tá ria, de
uma ação go ver na men tal, de uma ação da so ci e da de
e das au to ri da des. Há a ne ces si da de de po lí ti cas pú -
bli cas que se jam an te ri o res à ação po li ci al, an te ri o res
às cha ma das ações de se gu ran ça. Há uma ex pe riên-
cia ex tra or di ná ria, re a li za da por um país como a
Ingla ter ra, que de mons tra o prin cí pio do sen ti do co -
mu ni tá rio da or ga ni za ção so ci al. Cri ar vida co mu ni tá-
ria tam bém é uma for ma de re du zir dras ti ca men te os
ín di ces de cri mi na li da de e vi o lên cia, como de mons-
tra ram re cen tes es ta tís ti cas. Nas co mu ni da des, nos
gru pos so ci a is onde há or ga ni ci da de, ou seja, onde
as pes so as se as so ci am, vi vem en tre la ça das em
seus in te res ses e ob je ti vos de vida, vi vem em co mu-
ni da de, seja por clu bes so ci a is, seja por clu bes de
mães, seja por as so ci a ções co mu ni tá ri as, seja por
qual quer for ma de as so ci a ti vis mo, está pro va do que
nes ses lu ga res caem dras ti ca men te os ín di ces de vi -
o lên cia. No Bra sil, in fe liz men te, por fa zer par te do go -
ver no es ta du al, a au to ri da de res pon sá vel pela se gu-
ran ça tem um pa pel mu i to res tri to, mu i to li mi ta do, eu
di ria, fi can do qua se im pos sí vel de se co brar algo dele
nes sa cons tru ção de vida co mu ni tá ria. O Se cre tá rio
de Se gu ran ça Esta du al, que é res pon sá vel pelo co -
man do da Po lí cia Ci vil e da Po lí cia Mi li tar, é tão-so-
men te o ges tor de ações ma cro po lí ti cas em ter mos
de se gu ran ça pú bli ca. Tal vez seja o caso de pen sar-
mos em mu ni ci pa li zar não a po lí cia, não a cor po ra ção
das Po lí ci as Mi li ta res, não a Po lí cia Ci vil, mas mu ni ci-
pa li zar mos as ações vol ta das, de for ma in te gra da,
para a se gu ran ça, in cum bin do os mu ni cí pi os, por
meio dos con se lhos mu ni ci pa is e as ci da des, de cri a-
rem es ses pa drões co mu ni tá ri os de vida as so ci a ti va.
Onde há vida co mu ni tá ria não há cri me. Onde há um
en tre la ça men to e par ce ria en tre mu ni ci pa li da de e ci -
da dãos, en tre so ci e da de e Esta do, o cri me tam bém
se re duz sen si vel men te. Essa é uma pre o cu pa ção
que te nho e cre io que é um de sa fio para o pró xi mo
Pre si den te da Re pú bli ca, e não de i xa tam bém de ser
uma res pon sa bi li da de nos sa, do Con gres so Na ci o-
nal, cri ar os me ca nis mos que pos sam re du zir os aci -
den tes, as mor tes, a vi o lên cia. Já fi ze mos isso no âm -
bi to do Có di go de Trân si to. Cre io que está na hora de
fa zer mos isso no âm bi to da se gu ran ça pú bli ca. Mu ni-
ci pa li za mos o trân si to. Hoje, os pe que nos e mé di os
mu ni cí pi os cu i dam do trân si to lo cal me di an te con vê-
ni os com os go ver nos es ta du a is. Tal vez te nha che ga-
do a hora de tam bém fa zer mos uma es pé cie de en tre-
la ça men to, de as so ci a ção ou par ce ria de ações co-
mu ni tá ri as en tre Esta do e Mu ni cí pio para re du zir, nos
fo cos mais con cen tra dos, essa cri mi na li da de, essa vi -
o lên cia e esse nú me ro de mor tes. Faço este re gis tro

como uma ten ta ti va mo des ta de con tri bu i ção, mas,
so bre tu do, ori en tan do-me pela vi são, pelo pen sa-
men to, pela li nha que V.Exª deu ao ex ce len te dis cur-
so que faz nes ta tar de. Obri ga do, Se na dor Lind berg
Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Se na dor
José Fo ga ça, V. Exª deu uma gran de con tri bu i ção,
pela sua ex pe riên cia, à dis cus são do pro ble ma. Mu i to
obri ga do.

Eu ain da não es ta va no Se na do, mas já acom -
pa nha va, pela mí dia, o po si ci o na men to sem pre se gu-
ro e pon de ra do de V. Exª no que diz res pe i to ao Esta -
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te. E hoje o que vi mos
é a re a li da de. Até peço per mis são para que to das es -
sas ava li a ções le van ta das por V. Exª fos sem in cor po-
ra das ao meu pro nun ci a men to. V. Exª não se li mi tou a
nú me ros, mas trou xe tam bém li nhas im por tan tes que
a so ci e da de tem de ado tar. V. Exª fala que não se tra ta
de um pro ble ma ape nas do Go ver no. Re al men te, não
é um pro ble ma só do Go ver no, mas da so ci e da de, do
sis te ma edu ca ci o nal e de to dos aque les que par ti ci-
pam de um pro ces so im por tan tís si mo na re cu pe ra-
ção da que les que usam a dro ga. A dro ga, pro ve ni en-
te, tal vez, do de sem pre go, da fal ta de ins tru ção, da
fal ta de edu ca ção, tem fe i to com que a cri mi na li da de
au men te cada vez mais.

Qu e ro pa ra be ni zá-lo pelo bri lhan tis mo do apar -
te de V. Exª, por quem te nho gran de ad mi ra ção. V. Exª
sabe, Se na dor.

Hoje, gran de par te da ju ven tu de está sem pers -
pec ti vas. A ma i o ria, po bre, pre ci sa en fren tar des de
cedo o mer ca do de tra ba lho para aju dar a fa mí lia.
Sem qua li fi ca ção, es ses jo vens não con se guem o so -
nha do em pre go e são jo ga dos no cri me. O des ti no é
en gros sar as es ta tís ti cas de ho mi cí di os.

Os go ver nos pre ci sam in ves tir mais na edu ca-
ção e na ge ra ção de em pre gos para es ses jo vens.
Pre ci sa mos de po lí ti cas pú bli cas que re al men te aju -
dem a re du zir o pro ble ma e a cri ar es pe ran ças no co -
ra ção da nos sa ju ven tu de. Assim como fez em ou tras
cam pa nhas de cu nho na ci o nal, como no com ba te ao
fumo, o Go ver no Fe de ral tem con di ção de pro mo ver
uma am pla cam pa nha pela vida de nos sos jo vens. O
fu tu ro do nos so País está em jogo e não po de mos
per der tem po.

Tra ta-se de uma ques tão so bre a qual o Se na do
tem uma res pon sa bi li da de mu i to gran de. Qu e ro apro -
ve i tar a opor tu ni da de para di zer aos que acom pa-
nham a TV Se na do que cada fa mí lia deve dar sua
con tri bu i ção.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) – Pas -
so a pa la vra ao no bre Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia on tem o
jor nal Fo lha de S. Pa u lo pu bli cou vá ri as ma ni fes ta-
ções pro fe ri das por mem bros do Con gres so dos
Esta dos Uni dos a res pe i to do Bra sil.

Nós aqui ima gi na mos, su po mos que so mos um
país que se cons ti tui num ob je to da mais agu da in di fe-
ren ça por par te dos po lí ti cos nor te-ame ri ca nos, mas,
ao con trá rio, re cen te men te o Bra sil tem sido ob je to de 
aten ção, de pre o cu pa ção e de crí ti cas mu i to du ras,
mu i to for tes por par te de al guns re pre sen tan tes no
Con gres so dos Esta dos Uni dos.

Por exem plo, leio o que foi pu bli ca do pelo jor nal
Fo lha de S. Pa u lo, a de cla ra ção de Max Ba u cus, se -
na dor de mo cra ta pelo Esta do de Mon ta na:

Infe liz men te o Bra sil é um es pi nho para nós e
para os di ver sos pa í ses da Amé ri ca do Sul que que -
rem se jun tar aos nos sos es for ços para che gar a um
acor do da Alca. Digo isso mu i to res pe i to sa men te. É
im por tan te re cu ar um pou co e per gun tar por que o
Bra sil quer que en fra que ça mos nos sas leis co mer ci a-
is. A res pos ta é mu i to cla ra: suas com pa nhi as e seus
tra ba lha do res vão se be ne fi ci ar à cus ta dos nos sos.

Ve jam tam bém o que diz Bill Nel son, se na dor
de mo cra ta pelo Esta do da Fló ri da, em de cla ra ção re -
cen te, do dia 30 de abril: 

O pro ble ma é que não é co mér cio li vre nem jus -
to se o Bra sil for au to ri za do a ven der suco con cen tra-
do de la ran ja a pre ços aba i xo do cus to de pro du ção.
Seus pro du to res, agin do em con lu io, for mam um car -
tel.

O Se na dor Paul Well sto ne, do Esta do de Min ne-
so ta, de cla ra:

Cer ca de 7 mi lhões de to ne la das de pla cas
semi-aca ba das con ti nu am che gan do com dum ping
a nos sos por tos. Alguns de nos sos par ce i ros co mer ci-
a is – o Bra sil por exem plo – es tão se es for çan do para
ob ter ex ce ções que ele va ri am as co tas im pos tas pela
Casa Bran ca. Fran ca men te, temo que essa ad mi nis-
tra ção pos sa dar ou vi dos a es ses pe di dos.

Ou tra de cla ra ção de Bill Nel son, Se na dor de mo-
cra ta, pela Fló ri da.

O Bra sil tem 50% do mer ca do mun di al de la ran-
ja. Se ti rar mos a ta ri fa que hoje pro te ge a ci tro cul tu ra
na Fló ri da, na Ca li fór nia e no Ari zo na, o Bra sil vai fi car
com 100% do mer ca do mun di al da la ran ja e isso não
é co mér cio li vre. Lem brem-se dos pro du tos de aço

que se ri am ame a ça dos pelo Bra sil. Se na do res, vo cês
es tão en ten den do?

A Se na do ra De mo cra ta Bar ba ra Mi kuls ki, do
Esta do de Mary land:

O que te ria acon te ci do se o USS Cole, atin gi do
por um aten ta do ter ro ris ta, só pu des se cam ba le ar de
vol ta para os EUA de po is que en co men dás se mos pe -
ças de aço da Rús sia, da Ta i lân dia e do Bra sil? Acho
er ra do de i xar nos sa in dús tria do aço mor rer.

Pois, como bem re gis trou a Fo lha de S.Pa u lo,
es ses pro nun ci a men tos fo ram fe i tos da tri bu na. Eles
nos dão a mos tra bem cla ra, bem evi den te, de qual é,
nes te mo men to, o po si ci o na men to que vem sen do
ado ta do pe los re pre sen tan tes do povo nor te-ame ri-
ca no no seu Con gres so. São se na do res de mo cra tas
e tam bém re pu bli ca nos, não ape nas uma li nha, mas
per ten cem aos dois gran des par ti dos que têm re pre-
sen ta ção nas duas ca sas do Con gres so.

Nos Esta dos Uni dos se diz que os re pu bli ca nos
do Sul são mais avan ça dos e os de mo cra tas são mais 
con ser va do res, pois fi cam mais à di re i ta. Os de mo-
cra tas do nor te es tão mais à es quer da, pelo me nos é
o que con ta a tra di ção po lí ti ca nos Esta dos Uni dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de fato, o
pro te ci o nis mo de co mér cio é uma prá ti ca ba si ca men-
te con ser va do ra. O pro te ci o nis mo, in clu si ve como
prin cí pio po lí ti co, é de di re i ta. Tal vez o can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca que mais de fen da o pro te ci-
o nis mo como um prin cí pio e como uma ação per ma-
nen te seja o can di da to do Pro na, o Dr. Enéas. 

O sub sí dio em si pode não ser um mal, pode até
ser um bem se usa do es tra te gi ca men te para fins e
para ob je ti vos cla ros, de fi ni dos e pre ci sos no tem po e
no es pa ço.Como uma ação tran si tó ria, como uma po -
lí ti ca pú bli ca que visa ul tra pas sar um de ter mi na do
tem po, o sub sí dio pode ser ado ta do como uma prá ti-
ca re co nhe ci da men te be né fi ca. Não pode o sub sí dio
ser en ca ra do como uma for ma de pro te ção de mer ca-
do de ca rá ter per ma nen te e é o que pa re ce es tar
ocor ren do nos Esta dos Uni dos. Os ní ve is de pro te-
ção, até ago ra fi ca ram sem pre em tor no de US$100
bi lhões. De 10 em 10 anos o Con gres so ame ri ca no
apro va uma lei de sub sí di os agrí co las – que na ver da-
de sig ni fi ca um adi ci o nal de pre ços aos pro du tos agrí -
co las – e isso tem fi ca do numa mé dia de US$100 bi -
lhões, para pra zos de cin co a dez anos. Mas, atu al-
men te, no Go ver no do Sr.Ge or ge Bush, o fi lho, hou ve
um au men to ab so lu ta men te des pro por ci o nal, gi gan-
tes co nos va lo res des ses sub sí di os, como nun ca ha -
via ocor ri do des de 1936. Isso con fir ma o que é uma
su po si ção ou um con ce i to: ge ral men te, os go ver nos
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mais con ser va do res, mais à di re i ta, os que têm ca rac-
te rís ti cas mais re a ci o ná ri as são os que op tam por
uma po lí ti ca per ma nen te de pro te ci o nis mo eco nô mi-
co. Nes se caso, isso me pa re ce evi den te.

No en tan to, Sr. Pre si den te, não es ta mos aqui
para con tes tar ou con tra di tar o pro nun ci a men to de
nos sos co le gas de ati vi da de po lí ti ca lá nos Esta dos
Uni dos, os in te gran tes do Con gres so Na ci o nal ame ri-
ca no. Esta mos aqui para di zer uma co i sa mu i to sim -
ples: a prá ti ca pro te ci o nis ta é sem pre ruim para nós,
bra si le i ros, por que não po de mos com pe tir em ter mos
de con ces são de sub sí di os. Para se ter uma idéia, no
Bra sil, dis po mos de R$4 bi lhões, emi ti dos sob a for -
ma de tí tu los pú bli cos da dí vi da, para fi nan ci ar mos e
equa li zar mos as ta xas de ju ros da nos sa pro du ção.
Como um ins tru men to de equa li za ção da taxa de ju -
ros, o Bra sil abre mão de R$4 bi lhões, o que sig ni fi ca
cer ca de US$1,7 bi lhão ou US$1,8 bi lhão. Esse va lor
está mu i to dis tan ci a do, em vo lu me, em pro por ção,
dos US$172 bi lhões que se rão des ti na dos pe los
Esta dos Uni dos, nos pró xi mos 5 a 10 anos, para sub -
si di ar a sua agri cul tu ra.

Veja V. Exª, Se na dor Lind berg Cury: o ar roz, por
exem plo, é uma cul tu ra mu i to cara a nós, ga ú chos –
aliás, con se gui mos atin gir os mais ele va dos ín di ces
de pro du ti vi da de do País e, pos si vel men te, do mun do;
a ri zi cul tu ra do Rio Gran de do Sul tem al tís si mos ín di-
ces de pro du ti vi da de e é com pe ti ti va, ape sar das nos -
sas di fi cul da des de fi nan ci a men to e da ele va dís si ma
taxa de ju ros bra si le i ra. Pois bem, os Esta dos Uni dos
apli ca rão ago ra 96,4% como adi ci o nal de pre ço para
uma saca de 50 kg de ar roz, ou seja, o pro du tor ame -
ri ca no re ce be rá US$10,5 pela saca  o que equi va le a
mais ou me nos R$25,00. Ora, os pro du to res do Rio
Gran de do Sul pro du zem ar roz a R$15,00 a saca.
Eles po dem co lo car o pro du to com pe ti ti va men te a
esse pre ço, o que sig ni fi ca algo em tor no de US$6,00, 
ou seja, ape nas 60% do que re ce be um agri cul tor
ame ri ca no.

Logo, não há como se ter uma com pe ti ção li vre,
aber ta, equi li bra da de mer ca do. Essa prá ti ca pro te ci-
o nis ta é pro fun da men te in jus ta, pro fun da men te con -
trá ria aos nos sos in te res ses. Ne nhum bra si le i ro cons -
ci en te pode ser fa vo rá vel a ela, nin guém pode con si-
de rar jus ta essa prá ti ca. Ela é in de co ro sa, in jus ta,
por que se vale de van ta gens com pe ti ti vas que ja ma is
po de re mos ter. É um ter re no no qual não po de mos
com pe tir. De que modo po de mos com pe tir com os
Esta dos Uni dos, que ofe re cem US$172 bi lhões para
sub sí dio à agri cul tu ra  ao sor go, à soja, ao ar roz?
Como po de mos com pe tir com a União Eu ro péia, que
dá US$360 bi lhões por ano para po der ven der açú car

de be ter ra ba ex por ta do? O cus to da pro du ção é al tís-
si mo. Cus ta ca rís si mo, para cada ci da dão eu ro peu,
pro te ger a cul tu ra da be ter ra ba, que re dun da na pro -
du ção do açú car de be ter ra ba.

Então, o sub sí dio é in jus to, é con trá rio ao in te-
res se dos pa í ses em de sen vol vi men to e ri go ro sa-
men te con trá rio a um país com pe ti ti vo como o nos so,
do pon to de vis ta da agri cul tu ra, que se es for çou nos
úl ti mos anos para atin gir ín di ces ele va dos de pro du ti-
vi da de na la vou ra de soja, de ar roz, mas que tem es -
ses ín di ces li qui da dos, trans for ma dos em pó nes sa
prá ti ca pro te ci o nis ta ado ta da pe los Esta dos Uni dos.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor José Fo ga ça?

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB  MS) – Con ce de-me
V. Exª um apar te, Se na dor José Fo ga ça?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Com mu i ta hon ra, ilus tre Se na dor Lind berg Cury. Em
se gui da, con ce do um apar te ao Se na dor Ra mez Te -
bet, que tam bém me hon ra com sua pre sen ça e au -
diên cia no ple ná rio nes te mo men to.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Pre za dís si-
mo Se na dor José Fo ga ça, em cer ta oca sião, pre ci sa-
men te em no vem bro do ano pas sa do, re ce bi uma das
mais im por tan tes mis sões a mim atri bu í das na vida, a 
pe di do do Pre si den te do Se na do, Dr. Ra mez Te bet. S.
Exª tal vez te nha me es co lhi do para re pre sen tar o
Con gres so Na ci o nal em Doha, Ca tar, pela mi nha ori -
gem, pela ami za de que nu tre pela mi nha pes soa, ou
pelo fato de eu ser ori un do do se tor eco nô mi co. Era a
IV Con fe rên cia da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio,
da qual par ti ci pa ram 144 pa í ses. Sa í mos de lá sa tis fe-
i tos, no úl ti mo dia de ma dru ga da, por que esse sub sí-
dio se ria con tro la do e ter mi na ria gra da ti va men te,
num pra zo de qua tro anos, prin ci pal men te aque le
pro ve ni en te das es ta ta is fran ce sas para o se tor agrí -
co la. Vale res sal tar que a Eu ro pa, de ma ne i ra ge ral,
tam bém in cen ti va va os pro du tos agrí co las para com -
pe tir com os pa í ses em de sen vol vi men to. A la men ta-
ção foi gran de an tes des sa de ci são, por que lá com pa-
re ce ram re pre sen tan tes do Mé xi co, de to dos os pa í-
ses da Amé ri ca do Sul, de pa í ses asiá ti cos e da Áfri -
ca. Enfim, eram pa í ses que vi vem não do mun do in -
dus tri al, mas da pró pria agri cul tu ra. E foi uma con-
quis ta im por tan tís si ma para o nos so País. Entre tan to,
hoje ve ri fi ca mos que nada dis so está ocor ren do. Des -
res pe i tan do to das as nor mas apro va das na IV Con fe-
rên cia, o Pre si den te nor te-ame ri ca no, con for me men -
ci o nou V. Exª, tem apli ca do bi lhões de dó la res na agri -
cul tu ra para com pe tir com os pa í ses em de sen vol vi-
men to. Fran ca men te, é de sa ni ma dor! Esse Pre si den-
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te não veio tra zer ex pec ta ti vas para o mun do. Pa re-
ce-me que está pre o cu pa do sim ples men te com os in -
te res ses do gran de ca pi tal ame ri ca no  o que, la men-
ta vel men te, acar re ta rá pre ju í zos mu i to gran des à nos -
sa agri cul tu ra.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor Lind berg Cury. V. Exª traz uma
con tri bu i ção im por tan te, ao sa li en tar a for te atu a ção
do Bra sil em Doha, por oca sião da IV Con fe rên cia da
Orga ni za ção Mun di al de Co mér cio, em de fe sa da li -
ber da de e da aber tu ra de co mér cio.

O es tra nho, o pa ra do xal, o con trá rio é que a Na -
ção lí der do cha ma do mun do ca pi ta lis ta, ba se a do no
li vre co mér cio, nes te mo men to, é o país que está ado -
tan do as prá ti cas mais atra sa das, mais con ser va do-
ras, mais re a ci o ná ri as, mais anti-so ci a is em re la ção a
sua agri cul tu ra e a sua pro du ção de aço. 

V. Exª faz um re gis tro que me hon ra, prin ci pal-
men te por que V. Exª é um ho mem de bem, sem pre
pre o cu pa do com as em pre sas, com a jus ti ça e com
as po lí ti cas pú bli cas em re la ção a nos sa eco no mia.

Ouço ago ra, com mu i ta hon ra, o Se na dor Ra-
mez Te bet, um ho mem que co nhe ce lar ga men te a
ques tão agrí co la e que vem de um Esta do emi nen te-
men te agrí co la, o Mato Gros so do Sul. 

V. Exª sem pre tem mu i to a di zer a res pe i to des te
as sun to.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
José Fo ga ça, a pre sen ça de V. Exª na tri bu na sem pre
in di ca algo im por tan te e sé rio. Con fes so que es tou
ras cu nhan do um dis cur so para a pró xi ma quar ta-fe i-
ra, mas pen so que esse meu pro nun ci a men to está
su pri do pela ma ne i ra com que V. Exª está abor dan do
o as sun to. V. Exª está di zen do o mes mo que eu gos ta-
ria de fa lar. A abor da gem que faz do as sun to é equi li-
bra da, sen sa ta e, so bre tu do, de gran de es pí ri to cí vi-
co. Pen sei num pro nun ci a men to so bre este as sun to,
por que é ir ra ci o nal o que está sen do fe i to con tra os
pa í ses po bres. Não é pos sí vel! O Bra sil sem pre man -
te ve com os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te
uma re la ção de ami za de pro fun da, sem pre fo mos ali -
a dos. Mas, ul ti ma men te, do pon to de vis ta eco nô mi-
co, têm ocor ri do ações con tra o Bra sil. Não é só con -
tra o Bra sil, mas é qua se que so men te con tra o Bra sil.
Efe ti va men te, qual é o país com ter ras tão fér te is
quan to as nos sas? Qual é o país be ne fi ci a do pela na -
tu re za como o Bra sil? Quem vem pro cu ran do se de -
sen vol ver como uma das ma i o res eco no mi as? E qual
é a base des sa eco no mia? A base des sa eco no mia
está no cam po, na agri cul tu ra, na pe cuá ria. Te mos so -
fri do mu i to com a po lí ti ca de ar ro cho con tra nós, essa

po lí ti ca pro te ci o nis ta nor te-ame ri ca na; pro te ci o nis ta
em fa vor de les e con tra nós. E de for ma, per mi ta-me
di zer, até de su ma na. O Bra sil deve mu i to aos Esta dos
Uni dos; a nos sa dí vi da é imen sa para com aque le
país ir mão. Acre di to que mais da me ta de dos U$700
bi lhões de que o Bra sil é de ve dor cor res pon de a cré -
di tos dos Esta dos Uni dos. No en tan to, pa re ce que
eles es tão que ren do ma tar a ga li nha dos ovos de
ouro. Pre ci sa mos pro du zir para pa gar o que de ve-
mos, e toda vez que há um au men to da pro du ção e da 
pro du ti vi da de no nos so País, de re pen te, sem ne-
nhum avi so pré vio, o Bra sil pas sa a so frer as res tri-
ções eco nô mi cas que lhes são im pos tas por aque le
país. Isso mexe com o nos so sen ti men to de bra si li da-
de. Ago ra é com a soja. Vou con tar um fato a V. Ex.ª,
que me ca u sou pro fun da re vol ta. Cor re mun do no
meu Esta do que uma fir ma ca na den se está pa gan do
para que o pro du tor de soja no Bra sil de i xe de pro du-
zir. Vai re ce ber sem pro du zir! Para que isso? Para fa -
zer com que o pro du to ca na den se, no mer ca do in ter-
na ci o nal, atin ja um pre ço ma i or. Isso é con tra o mun -
do, é algo in des cri tí vel. De re pen te, o Bra sil está ex -
por tan do cal ça dos – e o Esta do de V. Exa não só é um 
gran de pro du tor de grãos e de car ne, mas é tam bém
um gran de pro du tor de cal ça dos – e os in dus tri a is do
cou ro e dos cal ça dos so frem res tri ções por par te do
go ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te.
Isso é in to le rá vel e me leva à ple na con vic ção de que
esta glo ba li za ção sem fron te i ras e tão pro pa la da –
glo ba li za ção con si de ra da ir re ver sí vel, com o que con -
cor do, Se na dor José Fo ga ça – está mu i to cru el. Não
pode ser as sim! Esta mos no ter ce i ro mi lê nio. Cre io
que está na hora de di mi nu ir a di fe ren ça en tre os pa í-
ses ri cos e os po bres. Está na hora de de i xar que os
pa í ses se de sen vol vam, ca mi nhem com suas per nas
e te nham uma vida me lhor. Às ve zes, essa si tu a ção
não ocor re, por que há uma im po si ção do ca pi tal es -
tran ge i ro so bre nós. Esses acon te ci men tos são ex -
tre ma men te de sa gra dá ve is. A pre sen ça de V. Exª na
tri bu na deve ser sa u da da. Cum pri men to-o pelo seu
pro nun ci a men to em de fe sa dos agri cul to res do Bra -
sil. V. Exª tem au to ri da de para fazê-lo, mas per mi-
ta-me tam bém ter um pou co de au to ri da de para de -
fen der, pelo me nos, os agri cul to res e os pro du to res
do meu Esta do, Mato Gros so do Sul. So mos gran des
pro du to res de soja e pos su í mos o ma i or re ba nho bo -
vi no do nos so País. Não que ro es ten der-me mais. O
tem po é de V. Exª, que está mais bem pre pa ra do
para, des ta tri bu na, res pon der aos nos sos co le gas
dos Esta dos Uni dos. Eles pre ci sam ou vir as res pos-
tas de um Se na dor do seu qui la te, da sua en ver ga-
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du ra. Jun to a mi nha voz à de V. Exª, em de fe sa dos in -
te res ses do Bra sil.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Se -
na dor Ra mez Te bet, de po is de ter ou vi do o Se na dor
Lind berg Cury, eu já es ta va bas tan te sa tis fe i to com o
apo io ao po si ci o na men to que eu aqui ado to, mas,
ago ra, in cor po ro ao meu pro nun ci a men to o pen sa-
men to e o po si ci o na men to do Pre si den te do Con gres-
so Na ci o nal no Bra sil, ma ni fes ta do em alto e bom
som, com a cla re za e a trans pa rên cia da sua co ra gem
pes so al, as su min do fron tal men te essa ques tão com a 
ve e mên cia que o ca rac te ri za.

O Bra sil pre ci sa ter pos tu ra nes ta ques tão, e é
exa ta men te o que V. Exª teve nes te mo men to: pos tu-
ra. V. Exª está fin can do o pé nes te as sun to, não abrin -
do mão de de fen der os in te res ses na ci o na is.

A prá ti ca do sub sí dio na agri cul tu ra, de modo
ge ral, não é con de ná vel, por que, com o sub sí dio, os
pro du tos ali men tí ci os po dem che gar mais ba ra tos à
mesa do tra ba lha dor na ci da de. Tra ta-se de prá ti ca
sa u dá vel. Entre tan to, o sub sí dio que se apli ca no Bra -
sil, da or dem de R$4 bi lhões para a equa li za ção da
taxa de ju ros – por tan to, cer ca de US$1,8 bi lhão –, é
qua se in sig ni fi can te e inex pres si vo di an te dos
US$172 bi lhões apor ta dos atu al men te pelo Con gres-
so nor te-ame ri ca no em seu or ça men to no in cen ti vo à
pro du ção agrí co la de seu país.

O Se na dor Ra mez Te bet tem toda a ra zão: essa
no tí cia não é ape nas um bo a to, o fato foi re gis tra do
pela im pren sa. Pes so as que se di zem re pre sen tan tes
de pro du to res de soja nos Esta dos Uni dos per cor re-
ram fa zen das e la vou ras no Cen tro-Oes te bra si le i ro,
ofe re cen do pa ga men to para que os pro du to res não
pro du zis sem.

Esse fato tem uma ex pli ca ção: o atra so cha ma o 
atra so, a in con se qüên cia gera a in con se qüên cia, a
po lí ti ca equi vo ca da em pur ra para po lí ti cas mais equi -
vo ca das ain da. Por que os pro du to res de soja dos
Esta dos Uni dos es tão pa gan do agri cul to res bra si le i-
ros para que não pro du zam? Por que eles, pro du to res
ame ri ca nos, com a prá ti ca do sub sí dio ado ta da pelo
Go ver no Bush es tão de cre tan do a que da drás ti ca dos 
pre ços da soja no mer ca do in ter na ci o nal.

A to ne la da de soja atu al men te está em tor no de
US$158. Po de ria es tar em tor no de US$195 não fos -
se a prá ti ca do sub sí dio. Ocor re o se guin te, Se na do-
res Ra mez Te bet e Lind berg Cury, tra di ci o nal men te o
sub sí dio ame ri ca no é con ce di do me di an te um con tra-
to no qual o pro du tor se com pro me te a não am pli ar a
sua área de pro du ção, no mí ni mo a man tê-la e em úl -
ti mo caso a re du zir a área de plan tio e, com isso, ga -

nhar uma pro por ção de sub sí di os ma i or. Des sa vez,
essa exi gên cia não foi fe i ta; o sub sí dio foi dado sem a
exi gên cia de que a área plan ta da fos se re du zi da.
Como o sub sí dio é mu i to ele va do e o pre ço ob ti do por
esse acrés ci mo ago ra apor ta do pelo Go ver no dos
Esta dos é mu i to ele va do, mu i to van ta jo so, a área do
plan tio de soja está se am pli an do nos Esta dos Uni -
dos. A am pli a ção da área de pro du ção gera os ex ce-
den tes, e é exa ta men te essa taxa de ex ce den tes que
aca ba de ter mi nan do que da do pre ço no mer ca do in -
ter na ci o nal.

É essa po lí ti ca er ra da pra ti ca da in ter na men te
nos Esta dos Uni dos que faz cair o pre ço no mer ca do
in ter na ci o nal, que os traz ao Bra sil para pa gar ao pro -
du tor bra si le i ro para que não pro du za, por que o pro -
du tor bra si le i ro é al ta men te pro du ti vo e tam bém joga,
em bo ra sem sub sí dio, um gran de vo lu me de pro du-
ção no mer ca do in ter na ci o nal e tam bém con cor re
para uma que da do pre ço. Isso é uma ig no mí nia! Isso
é de uma ir ra ci o na li da de ab so lu ta! Não po de mos de i-
xar de re gis trar este pro tes to.

A Con fe de ra ção Na ci o nal de Agri cul tu ra acre di-
ta, Se na dor Edi son Lo bão, que nos pró xi mos qua tro
anos US$5,5 bi lhões se rão per di dos pelo Bra sil só
com o ad ven to des sa prá ti ca de sub sí di os tão ele va-
dos nos Esta dos Uni dos; no ano de 2001, com o mo -
de lo an ti go de sub sí di os, já per de mos US$1 bi lhão;
nos pró xi mos qua tro anos, va mos per der US$6 bi-
lhões! Isso, de fato, me re ce um po si ci o na men to ab so-
lu ta men te fron tal e duro da di plo ma cia bra si le i ra, dos
ne go ci a do res bra si le i ros, uma po si ção dura do Go-
ver no bra si le i ro, não só na OMC, mas tam bém nes se
pal co que está ago ra se mon tan do para o ano que
vem. No pri me i ro se mes tre de 2003, re ú ne-se a Alca,
a Asso ci a ção de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, para
fi xar o pa ta mar da ta ri fa de ex por ta ção e im por ta ção
in ter na à Alca. A fi xa ção des sa ta ri fa é o pon ta pé ini ci-
al nas ne go ci a ções que po de rão re dun dar na Alca,
em 2005. Aí está o mo men to em que o Bra sil tem que
en du re cer, tem que cri ar os obs tá cu los ne ces sá ri os a
de fen der nos sos in te res ses.

É o re gis tro que faço.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga ça, o Sr. Re -

gi nal do Du ar te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. V. Exª dis põe de 20 
mi nu tos.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de ter pe -
di do um apar te no pro nun ci a men to do emi nen te Se -
na dor José Fo ga ça. Não o fiz por que, em bo ra siga a
li nha do dis cur so de S. Exª, meu pro nun ci a men to tra ta
de al go dão.

O Go ver no ame ri ca no, no pas sa do, con ce dia
sub sí dio a seus pro du to res pre su min do um lu cro por
par te de cada pro pri e da de que fi cou sem pro du zir.
Isso é o tipo de sub sí dio que o Go ver no ame ri ca no
dava e que não ca u sa va ne nhum pre ju í zo para ne-
nhu ma par te do mun do. Por quê? Por que não inun da-
va o mun do de pro du tos ame ri ca nos. Pois bem, o
com por ta men to do Go ver no ame ri ca no mu dou de
qua tro anos para cá, quan do esse sub sí dio pas sou a
ser dado no pro du to. Lem bro até aque la his tó ria do
ex-Pre si den te João Fi gue i re do, que fa zia a pro pa-
gan da: Plan te que o João ga ran te. O Go ver no ame ri-
ca no está fa zen do mais ou me nos isso: pode plan tar,
plan te à von ta de que vou sub si di ar sua in com pe tên-
cia, a in com pe tên cia dos pro du to res ame ri ca nos.
Essa in dig na ção que o Se na dor José Fo ga ça traz à
tri bu na não é só para o Bra sil, mas tam bém para ou -
tras par tes do mun do. Por que os ame ri ca nos que rem
tor nar pre gui ço sos os ou tros po vos, os ou tros pa í-
ses, que rem ti rar o em pre go que essa ca de ia da pro -
du ção de soja dá em qual quer país. Dito isso, que ro
tra tar tam bém do sub sí dio ex ter no para os pro du to-
res de al go dão.

O Bra sil, que era um gran de pro du tor e ex por ta-
dor de al go dão nos anos 80, foi di mi nu in do sua área
plan ta da e sua pro du ção até as su mir, em 1996, a ver -
go nho sa e in con ce bí vel po si ção de um dos ma i o res
im por ta do res de al go dão do Pla ne ta, quan do es sas
im por ta ções atin gi ram a ci fra de US$1 bi lhão.

Entre tan to, a par tir de 1997, a co to ni cul tu ra bra -
si le i ra ini ci ou uma nova fase, ele van do sua pro du ção
de 305 mil to ne la das, na que le ano, para 940 mil to ne-
la das, em 2000. O Bra sil vol tou as sim, no ano pas sa-
do, a ex por tar al go dão, re cu pe ran do a po si ção que
lhe cou be ra ou tro ra. Acres cen to ain da que, além da
quan ti da de, o Bra sil hoje está com uma ex tra or di ná ria
qua li da de de al go dão.

Vá ri os são os mo ti vos des sa re cu pe ra ção da
co to ni cul tu ra na ci o nal: a evo lu ção do ma te ri al ge né ti-
co, gra ças ao tra ba lho de sen vol vi do pela Embra pa e
por ou tros cen tros de pes qui sa, como a Fun da ção
Mato Gros so, e por pro du to res; os ele va dos in ves ti-
men tos em me ca ni za ção; os in cen ti vos as se gu ra dos
pelo Go ver no Fe de ral; a mu dan ça de per fil dos pro du-
to res e da sua com pe tên cia, e o des lo ca men to das
áre as de cul ti vo para o Cen tro-Oes te, es pe ci al men te
para o Mato Gros so, onde as con di ções to po grá fi cas

e eda fo-cli má ti cas são mais fa vo rá ve is ao de sen vol vi-
men to des sa cul tu ra.

No en tan to, para o ano 2002, Sr. Pre si den te, as
pre vi sões não são nada al vis sa re i ras. O qua dro para
essa cul tu ra não tem sido fa vo rá vel. A área plan ta da
di mi nu iu 14% e a pro du ção na ci o nal do al go dão deve
cair 16%. Ain da este ano, o Bra sil terá de im por tar
cer ca de 15% de al go dão para su prir suas ne ces si da-
des, o que po de rá che gar a um vo lu me de 120 mil to -
ne la das, com dis pên di os em tor no de US$126 mi-
lhões.

Qu e da na pro du ção e im por ta ção sig ni fi cam
má qui nas pa ra das; re du ção de ven da de in su mos, de
má qui nas e de equi pa men tos; be ne fi ci a do ras oci o-
sas; im pos si bi li da de de os pro du to res as su mi rem
seus dé bi tos; en fim, cri se, de pres são e de sem pre go
tan to no cam po quan to nas ci da des. Só esse re vés na 
pro du ção já é res pon sá vel pela re du ção de cer ca de
85 mil em pre gos na pre sen te sa fra.

As ra zões da di mi nu i ção da área plan ta da e,
con se qüen te men te, da pro du ção acom pa nha da pela
que da de pre ços no mer ca do in ter na ci o nal de al go-
dão, de vem-se aos ele va dos e sem pre cres cen tes
sub sí di os con ce di dos pelo Te sou ro dos Esta dos Uni -
dos aos pro du to res ame ri ca nos.

Os Esta dos Uni dos são o se gun do ma i or pro du-
tor mun di al de al go dão, atrás ape nas da Chi na. São,
de lon ge, os ma i o res ex por ta do res do mun do e res -
pon sá ve is por cer ca de 33% das ex por ta ções do pla -
ne ta. Para man ter essa po si ção de he ge mo nia, o Go -
ver no ame ri ca no, na sa fra 2000/2001, con ce deu aos
pro du to res sub sí di os de cer ca de US$4.2 bi lhões, va -
lor equi va len te a 115% do fa tu ra men to dos pro du to-
res de al go dão da que le país; ou seja, de cada
US$2.15 que o pro du tor ame ri ca no re ce beu pelo al -
go dão US$1.15 foi pago pelo Te sou ro dos Esta dos
Uni dos e ape nas US$1.00 veio de seus cli en tes com -
pra do res. Esses são da dos le van ta dos pelo ICAC –
Co mi tê Con sul ti vo Inter na ci o nal do Algo dão, ór gão
do qual os Go ver nos bra si le i ro e ame ri ca no fa zem
par te e que, por tan to, não po dem ser con tes ta dos.

O ICAC, le van do em con ta uma pro du ti vi da de fí -
si ca mé dia, na sa fra de 2000/2001, de 708 qui los por
hec ta re, a US$1.70 por qui lo de al go dão, es ti ma o
cus to de pro du ção de al go dão nos Esta dos Uni dos
em US$1.206 por hec ta re. Para fins de com pa ra ção, a 
pro du ti vi da de mé dia do Bra sil na sa fra pas sa da foi de
1.080 qui los por hec ta re, com o cus to por hec ta re ao
re dor de US$1.200. Por tan to, são 708 qui los por hec -
ta re nos Esta dos Uni dos con tra a com pe tên cia do
pro du tor bra si le i ro que está pro du zin do 1.080 qui los;
lá se gas ta US$1.206 por hec ta re, en quan to que no
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Bra sil gas ta mos US$1.200. Por tan to, o cus to de pro -
du ção no Bra sil é si mi lar ao dos Esta dos Uni dos, mas
a pro du ti vi da de da nos sa cul tu ra é mais ele va da, o
que tor na o pro du to bra si le i ro bas tan te com pe ti ti vo no 
mer ca do in ter na ci o nal.

No en tan to, vale res sal tar um fato: por im pe di-
men to pre vis to em nos sa le gis la ção in ter na, os pro-
du to res bra si le i ros de al go dão não po dem uti li zar se -
men tes ge ne ti ca men te mo di fi ca das, en quan to os
pro du to res dos Esta dos Uni dos, da Chi na e, ago ra, os 
da Índia po dem. Ape nas com a uti li za ção des sas se -
men tes, o nú me ro de pul ve ri za ção du ran te o ci clo da
cul tu ra do al go dão é re du zi do de 12 para 3 apli ca-
ções, o que di mi nui sen si vel men te o uso de agro tó xi-
cos e, por con se guin te, os cus tos de pro du ção, já que
es ses in su mos são res pon sá ve is por per cen tu a is ele -
va dos nos gas tos da pro du ção. Além do mais, é be né-
fi co para o meio am bi en te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te
des sa cri se que se apre sen ta, o Bra sil ado ta rá uma
ati tu de inex pli cá vel: os pro du to res não po dem usar
se men tes ge ne ti ca men te mo di fi ca das, mas po de rão
im por tar e con su mir cer ca de 120 mil to ne la das de al -
go dão trans gê ni co. Ago ra, vem a per gun ta: onde está
a co e rên cia des sa me di da e a quem ela, re al men te,
in te res sa e be ne fi cia? Os pro du to res bra si le i ros ga-
ran tem que não são os res pon sá ve is por isso.

Os pro du to res bra si le i ros de al go dão têm re a gi-
do con tra es sas me di das pro te ci o nis tas dos Esta dos
Uni dos e exi gem do Go ver no bra si le i ro ado ção ur gen-
te de me di das tan to nos fó runs in ter na ci o na is quan to
no âm bi to in ter no de sua com pe tên cia, que com pen-
sem os sub sí di os con ce di dos por aque le país da
Amé ri ca do Nor te aos seus pro du to res, os qua is afe -
tam o mer ca do in ter na ci o nal por que cri am con di ções
ar ti fi ci a is de pre ço e de ofer ta de pro du to.

O Sr. Re gi nal do Du ar te (Blo co/PSDB – CE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Pois
não, no bre Se na dor Re gi nal do Du ar te.

O Sr. Re gi nal do Du ar te (Blo co/PSDB – CE) –
Estou ou vin do o pro nun ci a men to de V. Exª com mu i ta
aten ção por que, du ran te trin ta anos, fui ma qui nis ta de 
al go dão, o qual teve sua fase áu rea até a se gun da
me ta de dos anos 80, quan do o Nor des te foi um dos
ma i o res pro du to res de al go dão do País. Par ti cu lar-
men te no meu Esta do, Ce a rá, ele che gou a re pre sen-
tar 75% do PIB. Dava para man ter todo o par que in -
dus tri al do Ce a rá e par te do de Per nam bu co, Mi nas
Ge ra is, São Pa u lo e ain da nos dá va mos o luxo de ex -
por tar o ex ce den te. Expor tá va mos mu i to al go dão

para a Ale ma nha, Fran ça, Ingla ter ra, Ho lan da etc.
Aos pou cos, o Go ver no Fe de ral foi su pri min do os
sub sí di os à agri cul tu ra, e o al go dão foi ba i xan do o seu 
po ten ci al, os Esta dos fo ram su fo ca dos e obri ga dos a
cha mar in dús tri as do Sul e do ex te ri or para que se as -
sen tas sem em seu ter ri tó rio para não vê-lo afun dar.
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, de ve mos essa der ro ca da
jus ta men te à re ti ra da do in cen ti vo à co to ni cul tu ra bra -
si le i ra e tam bém, de ma ne i ra ge ral, a toda agri cul tu ra.
Não se pode fa zer agri cul tu ra, prin ci pal men te em
nos so País, sem sub sí dio. Hoje o Ce a rá está im por-
tan do qua se 80% do al go dão uti li za do em sua in dús-
tria têx til do Pa quis tão, da Índia, dos Esta dos Uni dos
e das co lô ni as fran ce sas na Áfri ca, jus ta men te por -
que o al go dão lá tem sub sí dio. Esses ex por ta do res
ain da se dão o luxo de ven der o pro du to para a in dús-
tria têx til bra si le i ra com pra zos de até 6 me ses, sem
ju ros e por um pre ço mais aces sí vel do que o pra ti ca-
do nes te País. Mu i to obri ga do.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Obri ga-
do pelo seu apar te, emi nen te Se na dor Re gi nal do Du -
ar te, re pre sen tan te do Esta do do Ce a rá. Te mos mu i ta
sa u da de da sua cul tu ra do al go dão pe re ne, que era
de fato uma ri que za. V. Exª, li ga do ao ramo, dá um tes -
te mu nho que en ri que ce o nos so pro nun ci a men to. V.
Exª re a fir ma tudo aqui lo que já fa la mos: nos anos 80 o 
Bra sil era o gran de ex por ta dor de al go dão, che gan do
à dé ca da de 90, ver go nho sa men te, como im por ta dor
do pro du to.

Co me ça mos a nos re cu pe rar e, a essa al tu ra,
pa í ses como os Esta dos Uni dos co me çam a que brar
no va men te nos sas con di ções de au men to de pro du-
ção, com a ado ção de sub sí di os a seus pro du tos.

Sr. Pre si den te, ve nho hoje a esta tri bu na para fa -
zer coro ao ape lo dos pro du to res de al go dão e com
eles pe dir que o Go ver no bra si le i ro ado te ur gen te-
men te me di das de con ten ção des se mer ca do de uma 
só mão.

Se as me di das no cam po das re la ções di plo má-
ti cas são de mo ra das de vi do à len ti dão das de ci sões
dos fó runs in ter na ci o na is, como o da OMC, o Bra sil
pode e deve ado tar me di das in ter nas para sal va guar-
dar os in te res ses dos pro du to res bra si le i ros e de sua
eco no mia.

Assim, de fen do e apóio in te gral men te que o Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra exi ja que todo o al go dão im por-
ta do pelo Bra sil seja sub me ti do ao ri go ro so con tro le
das uni da des de clas si fi ca ção, de fe sa e ins pe ção ve -
ge tal da que le ór gão. E mais: que seja ter mi nan te men-
te pro i bi da a en tra da de al go dão trans gê ni co no País
até que nós bra si le i ros tam bém pos sa mos pro du zir o
al go dão Bt, o al go dão trans gê ni co.
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Essas me di das de vem ser to ma das pelo Go -
ver no bra si le i ro, que as sim dará uma de mons tra ção
de apo io aos pro du to res na ci o na is e evi ta rá que o
nos so se tor pro du ti vo seja de ses ti mu la do, en quan-
to os ou tros pa í ses con ti nu am a ado tar, de ma ne i ra
afron to sa a nós, as mais di ver sas e dis cre pan tes
me di das para res guar dar os seus mer ca dos e em -
pre gos.

Sr. Pre si den te, na se ma na pas sa da, jun ta-
men te com o Sr. Jor ge Ma e da, Pre si den te da Abra -
pa, da Se ção Bra si le i ra dos Pro du to res de Algo dão,
acom pa nha do pe los seus as ses so res e por mais al -
gu mas as so ci a ções es ta du a is de pro du to res de al -
go dão, es ti ve mos na Se cre ta ria de Expor ta ção, li -
ga da à área de ex por ta ção do Mi nis té rio do De sen-
vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, jun ta-
men te com o Se cre tá rio-Ge ral do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra, Dr. Már cio For tes de Alme i da, tra tan do
des se as sun to.

Duas me di das, re su min do o que nós já fa la-
mos, de vem ser to ma das: Pri me i ro, não se pode
im por tar al go dão dos pa í ses que usam al go dão
trans gê ni co, se no Bra sil so mos pro i bi dos de
usá-lo. Cre io que é uma me di da mu i to co e ren te.
Se gun do, nós te mos leis para a nos sa clas si fi ca-
ção. Lei re cen te men te apro va da pelo Con gres so
Na ci o nal tra ta da clas si fi ca ção e da em ba la gem
dos pro du tos. Por tan to, va mos exi gir, quan to aos
pro du tos vin dos de ou tros pa í ses, que ela ado te
co e ren te men te as mes mas obri ga ções que têm os
pro du to res bra si le i ros.

Com es sas duas me di das, es ta mos, de fato, for -
man do uma bar re i ra que por cer to irá aju dar a nos sa
pro du ção de al go dão no Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Re gi nal do Du ar te.

É lido o se guin te:

Ofí cio PGR/GAB/Nº 526

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

Senhor Presidente,
Cum pri men tan do-o, te nho a hon ra de en ca mi-

nhar a Vos sa Exce lên cia para co nhe ci men to, có pia
do Ofí cio PR/RJ/GAB N.C. nº 53, de 19 de mar ço de

2002, re ce bi do da Pro cu ra do ra da Re pú bli ca Ne i de
Mara Ca val can ti Car do so de Oli ve i ra, lo ta da na Pro -
cu ra do ria da Re pú bli ca no Esta do do Rio de Ja ne i ro,
e a do cu men ta ção a ele acos ta da, e so li ci to a gen ti le-
za de en vi ar-me as in for ma ções e do cu men tos que
dis pu ser so bre o as sun to, vi san do a ins tru ção do pro -
ces so ad mi nis tra ti vo nº 1.30.011.000085/2002-82,
em cur so na que la uni da de do Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar 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, – Ge ral do Brin de i ro, Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pu bli ca.

OFÍCIO PR/RJ/GAB N.C. nº 53

Rio de Ja ne i ro, 19 de mar ço de 2002

Senhor Procurador-Geral,

Cum pri men tan do-o, vi san do ins tru ir o pro ce-
di men to em epí gra fe, que tra ta dos de po i men tos
co lhi dos pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
do Se na do Fe de ral des ti na da a in ves ti gar as as so-
ci a ções bra si le i ras de fu te bol, in casu, em re la ção
ao Con se lho Fis cal do Clu be de Re ga tas do Fla-
men go, so li ci to a V. Exª a ob ten ção jun to ao re la tor
da que la Co mis são, Se na dor Ge ral do Althoff, a ín te-
gra dos de po i men tos pres ta dos pe ran te aque la Co -
mis são e dos do cu men tos acos ta dos, con for me re -
la ção ane xa.

Ou tros sim, so li ci to que seja re que ri do e es ten di-
do ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral o afas ta men to do si -
gi lo ban cá rio e fis cal so bre a do cu men ta ção acos ta da
jun to àque la Co mis são e re la ci o na da, es pe ci fi ca men-
te, com o Con se lho Fis cal do Clu be de Re ga tas do
Fla men go.

No aguar do da co la bo ra ção de V.Exª, apro ve i to
a opor tu ni da de para re i te rar vo tos de con si de ra ção e
res pe i to. – Ne i de M. C. Car do so de Oli ve i ra, Pro cu-
ra do ra da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 já ha via sido en ca-
mi nha da à au to ri da de re que ren te em 17 de abril úl -
ti mo, me di an te o Ofí cio SF nº 281/2002.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Re gi nal do Du ar te.

É lido o se guin te:

Of. nº 02420
Pt. nº 30.827/2002-PGJ
Ref. Of. nº 2108/2002 – PJC-CAP
(Pede-se o uso des tas re fe rên ci as)

São Paulo, 19 de abril de 2002

Senhor Presidente do Senado Federal,

Pelo pre sen te, te nho a hon ra de di ri gir-me a
Vos sa Exce lên cia para en ca mi nhar-lhe o pe di do con -
ti do no ofi cio nº 2106/2002 ane xo, ori un do da Pro mo-
to ria de Jus ti ça da Ci da da nia da Ca pi tal, subs cri to
pelo Dou tor Tú lio Ta deu Ta va res, Dig nís si mo Pro mo-
tor de Jus ti ça.

Ao en se jo, apre sen to a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – Luiz Anto nio Gu i-
ma rães Mar rey, Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça.

Ofí cio nº 2106/2002
PJC-CAP nº 02812001
Pro to co lo MP nº 85.407/00
(Pede-se o uso des tas re fe rên ci as)

São Pa u lo, 10 de abril de 2002

Senhor Presidente

Ve nho pelo pre sen te, re i te ran do os ter mos dos
ofí ci os nº 1170/02, de 28-1-02, re no var a so li ci ta ção
an te ri or men te for mu la da a Vos sa Exce lên cia por esta 
Pro mo to ria de Jus ti ça, sa li en tan do tra tar-se de in for-
ma ções e do cu men tos in dis pen sá ve is à con clu são do 
pro to co la do em epí gra fe.

Con tan do com sua com pre en são, so li ci to ur-
gên cia no aten di men to.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de con si de ra ção e apre ço. – Tú lio Ta deu Ta va res,
Pro mo tor de Jus ti ça.

Ofí cio nº 2108/2002
Pro to co lo MP nº 85.407/00
(Pede-se o uso des tas re fe rên ci as)

São Pa u lo, 10 de abril de 2002

Senhor Procurador-Geral

Sir vo-me do pre sen te para en ca mi nhar a
Vos sa Exce lên cia o ofí cio nº 2106/2002, em ane xo,
para en vio ao Exce len tís si mo Se nhor Dr. Ra mez
Te bet, dig nís si mo Pre si den te do Se na do Fe de ral.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Tú lio Ta -
deu Ta va res, Pro mo tor de Jus ti ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 so li ci ta ção já ha via sido aten di da em 17 de
abril pas sa do, me di an te o Ofí cio SF nº 250/2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Re gi nal do Du ar te.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 845/2002 – SERP
Ref. Proc. Nº pa 19347-0/00
(Fa vor fa zer re fe rên cia a es tes nú me ros)

Sal va dor, 23 de abril de 2002

Senhor Senador,

Va lho-me do pre sen te para en ca mi nhar có pia
do ex pe di en te ane xo, re fe ren te ao pro ces so em epí -
gra fe, a fim de que Vos sa Exce lên cia tome co nhe ci-
men to das pro vi dên ci as ado ta das por esta Cor re ge-
do ria.

Re no vo, no en se jo, pro tes tos de ele va da con si-
de ra ção e es ti ma. – Des. Luiz Fer nan do de Sou za
Ra mos, Cor re ge dor Ge ral da Jus ti ça.
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Au tos nº PA-19347-O/OO

Sin di cân cia
Sin di ca do: O Juiz de Di re i to da Co mar ca de San ta
Rita de Cás sia.

Re la tó rio

Aten den do ao co man do do art. 88, ca put, do Re -
gi men to Inter no des te E. Tri bu nal, o emi nen te Cor re-
ge dor Ge ral da Jus ti ça ins ta u rou sin di cân cia para
apu ra ção dos fa tos no ti ci a dos na re pre sen ta ção de fl.
03 dos au tos.

Dito ex pe di en te, ori gi ná rio da ”CPI DO
JUDICIÁRIO“, atri bui ao bel. Ro nald de Sou za la va res
Fi lho, Juiz de Di re i to da Co mar ca de San ta Rita de
Cás sia, a res pon sa bi li da de pe los se guin tes fa tos:
pres ta ção ju ris di ci o nal, im per fe i ta, por man ter pro-
ces sos sem des pa cho ini ci al por sete anos e nun ca
ha ver pre si di do uma ses são do Tri bu nal do Júri; li be-
ra ção in de vi da de pre sos pe ri go sos, em tro ca de tra -
ba lhos for ça dos na fa zen da de sua pro pri e da de;
agres são, as sé dio se xu al e abu so de au to ri da de con -
ta a ado les cen te V.R.S.

Insta do a se ma ni fes tar, o ma gis tra do pres tou
in for ma ções às fls. 10/17 e jun tou do cu men tos.

Por for ça da Por ta ria CGJ-184/2001, pu bli ca da
no DPJ de 12 e 13-5-2001, pro ce di à apu ra ção na Co -
mar ca de San ta Rita de Cás sia, pelo que pas so a re -
la tar.

O juiz Ro nal do de Sou za Ta va res Fi lho, a exem -
plo de ou tros que exer cem ati vi da de ju di can te na re -
gião oes te do Esta do, res pon de por vá ri as Co mar cas
e Dis tri tos Ju di ciá ri os, cu mu lan do ain da ju ris di ção tra -
ba lhis ta e ele i to ral.

O la bor, nes sas con di ções, exi ge sé rio sa cri fí-
cio, agra va do pela fal ta de re cur sos ma te ri a is e hu ma-
nos. As ins ta la ções são pre cá ri as, os ser vi ços não
são in for ma ti za dos, o qua dro de ser ven tuá ri os é in-
com ple to, não há de fen so res pú bli cos nem pro mo to-
res de jus ti ça ti tu la res e, por im po si ção do art. 64, IX e
XI, da Lei de Orga ni za ção Ju di ciá ria, o ma gis tra do
está obri ga do a per cor rer as lon gas dis tân ci as en tre
as se des das Co mar cas, em es tra das car ro çá ve is,
para re a li zar os atos do seu ofí cio.

Di an te de tal si tu a ção, a res pon sa bi li da de pela
”pres ta ção ju ris di ci o nal im per fe i ta“ (sic) só pode ser
atri bu í da ao sis te ma como um todo, nun ca ao ma gis-
tra do in di vi du al men te. De qual quer modo, a ins pe ção
car to rá ria re ve lou que, na Co mar ca onde é ti tu lar, o
juiz sin di ca do não cos tu ma ”ex ce der in jus ti fi ca da-
men te os pra zos para des pa char, de ci dir ou sen ten ci-
ar“ (LOJ, 64, V).

Tam bém foi ob je to de apu ra ção a de nún cia de
que juiz uti li za pre sos para tra ba lhos em sua fa zen da,
em tro ca de fa vo res pro ces su a is.

Ja dir Cos ta Oli ve i ra, es cri vão dos fe i tos cí ve is
que à épo ca res pon dia pelo car tó rio cri mi nal, afir mou
que sob a res pon sa bi li da de do de le ga do de po lí cia e
quan do ha via con tin gen te po li ci al, os pre sos fa zi am
ser vi ços de jar di na gem na área ex ter na do Fó rum, no
quin tal da de le ga cia e par ti ci pa ram de uma cons tru-
ção nos fun dos da que le pré dio. Não re ce bi am re mu-
ne ra ção pe los ser vi ços pres ta dos (fl. 64 e v.).

Mas, os pró pri os en vol vi dos ne gam a exis tên cia
de tra ba lhos for ça dos.

Val do mi ro José Ri be i ro, qua li fi ca do nos au tos, de -
cla rou que res pon de pelo cri me de ho mi cí dio e se en-
con tra em li ber da de pro vi só ria; de po is de sol to, tra ba-
lhou di ver sas ve zes na pro pri e da de do juiz, ”fa zen do de 
tudo“ e sem pre re ce beu o pa ga men to pe los ser vi ços
pres ta dos; o juiz deu ocu pa ção ao de po en te com o in-
tu i to de aju dá-lo, mas nem sem pre apa re ce tra ba lho;
tra ba lhou para o Mu ni cí pio por or dem do de le ga do,
mas tam bém re ce bia re mu ne ra ção jus ta (fl. 63 e v.).

Van de ci Sil va do Ama ral, que tam bém res pon de
por ho mi cí dio e se en con tra em li ber da de, de cla rou que 
de vez em quan do tra ba lha como pe dre i ro na fa zen da
do Dr. Ro nald e este sem pre paga o pre ço acer ta do;
nun ca foi sub me ti do a tra ba lhos for ça dos; en quan to es -
te ve pre so, pres tou ser vi ços para a Pre fe i tu ra; os pre-
sos eram vo lun tá ri os por que que ri am ter ocu pa ção e
re ce ber o pre ço da em pre i ta da (fl. 66 e v.).

Não há in dí ci os de que o juiz te nha li ber ta do
pre sos pe ri go sos em tro ca de qual quer van ta gem ilí -
ci ta. Ao con trá rio, os do cu men tos car re a dos aos au -
tos dão con ta de que os réus aci ma no mi na dos es tão
em li ber da de por for ça de de ci sões fun da men ta das e
ir re cor ri das. Ve ja mos:

“... A pri são pre ven ti va do de nun ci a do
foi de cre ta da em 12-12-97, fls. 18/19 dos
au tos por con ve niên cia de ins tru ção cri mi-
nal, que se en cer rou.

Con si de ran do tam bém que os au tos
mos tram que o réu é pri má rio e de bons an -
te ce den tes, in clu si ve teve sem pre bom com -
por ta men to car ce rá rio, ao lon go do tem po
que es te ve pre so, re sol vo em aten ção aos
re qui si tos le ga is e con di ções pes so a is do
réu, que o mes mo aguar de em li ber da de o
seu jul ga men to...” (De ci são de pro nún cia re -
fe ren te a Van decy Sil va Ama ral).

“... O com por ta men to do de nun ci a do
ao lon go do pro ces so foi bom e ins pi ra con -
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fi an ça do jul ga dor, no sen ti do de que com-
pa re ce rá ao Tri bu nal do Júri e por ou tro
lado, não te mos ain da uma data de sig na da
para o jul ga men to.

Re la xo a pri são de Val do mi ro José Ri -
be i ro, e de ter mi no a ex pe di ção do al va rá de
sol tu ra...” (De ci são pos te ri or à sen ten ça de
pro nún cia de Val do mi ro José Ri be i ro).

Quanto ao episódio ocorrido num bar da
Cidade, envolvendo o juiz e uma jovem, nos idos de 
1993, as informações prestadas pelo sindicado e o
depoimento do escrivão Jadir Costa de Oliveira se
coadunam:

“... que ou viu con ver sas na rua, dan do con ta
de que a irmã de Ve ne ran da agre diu mo ral men te o
juiz e este re a giu dan do um em pur rão na agres so ra,
man dan do pren de-la; não sabe se a agres so ra era
me nor de ida de à épo ca, mas ti nha pés si ma fama;
tan to ela quan to a irmã eram che ga das a ar ru a ças,
be bi am, fu ma vam e usa vam dro gas, além da prá ti-
ca de pros ti tu i ção; que o in ci den te ocor reu num bar
cha ma do ‘De Re pen te’ nos idos de 1993; que o ir -
mão de Ve ne ran da e da ou tra, Van der li no, já fa le ci-
do, res pon dia a pro ces so cri me, à épo ca, nes ta Co -
mar ca...” (fl. 64 e v).

É cer to que o art. 64, IV, da Lei de or ga ni za ção
Ju di ciá ria, im põe ao juiz ”ir re pre en sí vel con du ta pú bli-
ca e par ti cu lar”. Mas, se hou ve in fra ção dis ci pli nar por 
par te do juiz sin di ca do, os ves tí gi os se per de ram no
tem po: o ad vo ga do War ton Sou za, apon ta do como
au tor das de nún ci as, já não mi li ta na Co mar ca; Val de-
ni ce Ra mos dos San tos, a jo vem su pos ta men te agre -
di da pelo juiz, tam bém não foi en con tra da na Ci da de,
por oca sião da sin di cân cia; Van der li no Ra mos dos
San tos, ir mão de Val de ni ce, de nun ci a do por le sões
cor po ra is gra ve, teve mor te vi o len ta em 10-10-95,
con for me cer ti dão de fl. 77.

De qual quer sor te, sob um ân gu lo fi lo só fi co,
pre va le ce a cren ça de que exis te uma ca pa ci da de
evo lu ti va em todo ser hu ma no. O tem po traz, po ten-
ci al men te, sa be do ria, ex pe riên cia, ar re pen di men to,
evo lu ção ao ho mem, que é um ser es sen ci al men te
in te li gen te.

Pos to isto, opi no pelo ar qui va men to des tes au -
tos, com as de vi das ano ta ções e ba i xa.

É o re la tó rio.
À con si de ra ção do emi nen te De sem bar ga dor

Cor re ge dor Gera da Jus ti ça.

Sal va dor, 12 de no vem bro de 2001. – Jo se li to
Ro dri gues de Mi ran da Jú ni or, – Juiz Cor re ge dor.

Con clu são

Aos 23 dias do mês de no vem bro de 2001, faço
con clu são des tes au tos ao Exce len tís si mo De sem-
bar ga dor Jus ti no Tel les, Cor re ge dor Ge ral, a Jus ti ça,
e, para cons tar, la vrei este ter mo. Asses so ria Espe ci al
da CGJ

Pro ces so nº PA 19.347-0/00

Aco lho o pro nun ci a men to do Juiz Cor -
re ge dor, fls. 68/71, e, em ra zão da mo ti va-
ção apre sen ta da, de ter mi no que se jam es-
tes au tos de Sin di cân cia ba i xa dos e ar qui-
va dos com as ne ces sá ri as ano ta ções e co -
mu ni ca ções.

Pu bli que-se.

Salvador, 23 de novembro de 2001. – Des.
Justino Telles, Corregedor Geral da Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces sa do
do Re que ri men to nº 118, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 Re gi nal do Du ar te.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 19/2002/Gab.

Flo ri an pó lis, 2 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te:
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, em con for mi da-

de com o que de ter mi na o art. 2º, pa rá gra fo úni co, da
Lei nº 10.001, de 4 de se tem bro de 2000, a atu al fase
do pro ces so-cri me nº 2000.72.00.001926-0, em que
são de nun ci a dos Pa u lo Afon so Evan ge lis ta Vi e i ra e
ou tros. Este pro ces so teve ori gem nos fa tos apu ra dos
pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a
apu rar ”ir re gu la ri da des re la ci o na das à au to ri za ção,
emis são e ne go ci a ção de tí tu los pú bli cos es ta du a is e
mu ni ci pa is, nos anos de 1995 e 1996”.

Infor mo a Vos sa Exce lên cia que o pro ces so se
en con tra sem se gui men to na sua ins tru ção, aguar-
dan do jul ga men to do Ha be as Cor pus nº 15.504/SC,
em cur so no Egré gio Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
des de de 20 de de zem bro de 2000, no qual foi pro fe ri-
da de ci são de fe rin do li mi nar para que não se de sig ne
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nova data para o in ter ro ga tó rio do pa ci en te, o co-de -
nun ci a do, Na po leão Xa vi er do Ama ran te.

Aten ci o sa men te. – Cel so Wig ger, Juiz Fe de ral
Subs ti tu to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex-
pe di en te lido vai à pu bli ca ção e será aa ne xa do ao
pro ces sa do do Re que ri men to nº 1.101, de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Re gi nal do Du ar te.

É lido o se guin te:

Of. nº CE/32/2002

Bra sí lia, 21 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 74 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 ”Ola vo Bra sil" a pon te trans pos ta so bre o
Rio Arra ia, na BR-401 Km 110, no Mu ni cí pio de Bon -
fim, em 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com
re fe ren cia ao ofí cio que aca ba de ser lido e, 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 a in ter-
po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção
da Casa, para que o Pro je to de Lei do Se na do, n.º
74, de 2002, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, seja 
apre ci a do pelo Ple ná rio.

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 Re gi nal do
Du ar te.

É lido o se guin te

Avi so nº 1334-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 15 de maio de 2002

AVISO Nº 37, DE 2002-CN
(nº 1.334/2002, na ori gem)

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia da De ci são nú me ro 508/2002, ado ta da
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
ria do Ple ná rio de 15-5-2002, 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 le van ta men to de au di to ria re a li za do no
DNIT, 15º DRF e Ge in fra/MA (TC nº 007.389/2001-3).

Res pe i to sa men te, Hum ber to Gu i ma rães Sou -
to, Pre si den te.

GRUPO I – CLASSE V – Ple ná rio

TC-007.389/2001-3 (c/ 09 vo lu mes)

Na tu re za:Re la tó rio de Le van ta men to de Au di to ria.
Enti da des:De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu-
ra de Trans por tes -DNIT (su ces sor do DNER), 15º
Dis tri to Ro do viá rio Fe de ral – 15º DRF e Ge rên cia de 
Infra-Estru tu ra do Esta do do Ma ra nhão – Ge in-
fra/MA.
Res pon sá ve is:Le o ni das So ri a no Cal das Neto e Ri -
car do La en der Pe rez.

EMENTA:Fis co bras/2001, Re la tó rio do Le van ta men-
to da Au di to ria nas obras de me lho ra men to e pa vi-
men ta ção da Ro do via nº 226/MA, em cum pri men to
à De ci são/TCU nº 122/2001 – Ple ná rio. Au diên cia.
Aco lhi men to, em par te, das ra zões de jus ti fi ca ti va.
De ter mi na ções. Ciên cia à Pre si dên cia do Con gres so
Na ci o nal, ao De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru -
tu ra de Trans por tes – DNIT, 15º DRF/DNIT e à Ge in-
fra/MA. Jun ta da às con tas.

Re la tó rio

Tra ta-se do Re la tó rio de Le van ta men to de Au di-
to ria re a li za do pela Se cex/MA, ob je ti van do ve ri fi car a
exe cu ção das obras de me lho ra men to e pa vi men ta-
ção da Ro do via BR – 226/MA, tre cho Bar ra do Cor -
da/Por to Fran co, com ex ten são de 241,80 Km, Pro-
gra ma de Tra ba lho nº 26.782.0237.5710.0018, em
cum pri men to ao Pla no Espe ci al de Au di to ria em
Obras apro va do por meio da De ci são/TCU nº
122/2001 – Ple ná rio.

2. Se gun do a Equi pe de Au di to ria, fo ram
pri o ri za dos os tra ba lhos com pre en di dos en tre Bar ra
do Cor da e Por to Fran co, vez que se en con tra vam, à
data da fis ca li za ção (ago/2001), em pa vi men ta ção,
com exe cu ção de cer ca de 30% de ter ra ple na gem e
de 28% de capa as fál ti ca.

3. A exe cu ção de obras é de res pon sa bi li-
da de da Ge rên cia de Infra-Estru tu ra do Esta do do
Ma ra nhão – Ge in fra, ór gão do Go ver no Esta du al, me -
di an te o Con vê nio de De le ga ção nº PG-249/99, ce le-
bra do, em 31-12-99, com vi gên cia de 14-1-2000 a
12-1-2001, no va lor to tal de R$11.964.444,44, com o
ex tin to De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da-
gem – DNER.

4. Re fe ri do Con vê nio, con for me apon ta do,
à fl. 71, já su por tou, em ou tu bro/1999, as des pe sas
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re fe ren tes à 6ª Me di ção do Con tra to nº DER/MA
31/97, ce le bra do en tre o ex tin to De par ta men to de
Estra das de Ro da gem do Esta do do Ma ra nhão –
DER/MA e a Cons tru to ra Su ces so S.A., re fe ren te ao
tre cho Bar ra do Cor da/Gra jaú, no mon tan te de
R$1.900.000,00.

5. Se gun do apu ra do pela Equi pe da Se-
cex/MA, o va lor de R$8.868.000,00, re la ti vo ao exer -
cí cio de 2000, foi em pe nha do e ins cri to em Res tos a
Pa gar (ra zão por que fi gu ra como ”Empe nho Li qui da-
do“ no Si a fi), mas, até maio/2001, nada ha via sido
trans fe ri do ao Go ver no Esta du al. Dos cré di tos or ça-
dos, fo ram tor na dos in dis po ní ve is os se guin tes va lo-
res;

6. Em face dos in dí ci os de ir re gu la ri da des
apon ta dos no Re la tó rio de Le van ta men to de Au di to-
ria (fls. 69/77), foi pro mo vi da a au diên cia dos res pon-
sá ve is, por de ter mi na ção do en tão Re la tor do fe i to,
Mi nis tro José Anto nio Bar re to de Ma ce do (art. 79), os
qua is Com pa re ce ram aos au tos apre sen tan do a ra-
zões de jus ti fi ca ti va in ser tas às fls. 86/89 e 92/93.

7. A se guir, trans cre vo, no es sen ci al, o exa-
me das ra zões de jus ti fi ca ti va fe i to pelo AGE da Se -
cex/MA (fls. 101/110):

”5. Ra zões de Jus ti fi ca ti va do Sr. Ri car do La en-
der Pe rez, Ge ren te de Infra-Estru tu ra do Esta do do
Ma ra nhão

5.1. Ocor rên cia
A ex ten são do tre cho Gra jaú-Por to Fran co, que

o pro je to bá si co dá como 123,40km, di ver ge da ex-
ten são cal cu la da a par tir dos re gis tros do diá rio de
obra, que se ria de 120,70km, va lor este com pa tí vel
com a ex ten são real me di da em cam po.

5.2. Jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
5.2.1. As jus ti fi ca ti vas do res pon sá vel

es tão re pro du zi das na ín te gra, a se guir:
A BR-226, no tre cho Gra jaú/Por to Fran co, tem a

ex ten são de 152,70km, com o iní cio do tre cho ma te ri-
a li za do na Pon te so bre o Rio Gra jaú, na ci da de de
Gra jaú e o fi nal no en tron ca men to com a Ro do via
BR-0l0 na ci da de de Por to Fran co. O pro je to pre vê a

pa vi men ta ção de todo o tre cho não pa vi men ta do e a
re cons tru ção de seg men tos to tal men te da ni fi ca dos
no tre cho com pa vi men ta ção exis ten te;’

5.3. Aná li se
5.3.1. Enten de-se que as jus ti fi ca ti vas

não eli dem a ir re gu la ri da de apon ta da.
5.3.2. Na ca rac te ri za ção do tre cho

Gra jaú – Por to Fran co, o pro je to bá si co da obra es ta-
be le ce a ex ten são em 123,40km (fl. 123 e 128 do vol
I). A mes ma ex ten são tam bém cons ta do edi tal de li ci-
ta ção (fl. 27 do vol. 3) e do con tra to fir ma do com a em -
pre i te i ra para cons tru ção do tre cho (fl. 56 do vol.7).

5.3.3. O le van ta men to dos quan ti ta ti-
vos de ser vi ços re fe ren tes a des ma ta men to, base,
sub-base, tra ta men to su per fi ci al sim ples, im pri ma-
ção, re ves ti men to e fa i xas cons tan tes da pla ni lha or -
ça men tá ria con tra tu al con si de rou, de igual modo, os
123,40km do pro je to, como ates ta a me mó ria de cál -
cu lo for ne ci da pela Ge in fra (fls. 160/165 do vol. 7).

5.3.4. Essa ex ten são do pro je to é
2,7km ma i or do que a obra em exe cu ção, con for me
re ve la o es ta que a men to re gis tra do no diá rio de obra à 
fl. 168 do vol. 7 (es ta ca O a 6.035 = 120,70km). A ex -
ten são me di da no ho dô me tro do ve í cu lo que trans-
por tou a equi pe à obra mos trou-se com pa tí vel com o
que apon tam as ano ta ções do diá rio de obra.

5.3.5. Em con se qüên cia, os quan ti ta ti-
vos or ça dos, pelo me nos para os itens de ser vi ço
men ci o na dos no item 5.3.3 aci ma, fi ca ram su per di-
men si o na dos em re la ção à obra em exe cu ção. Cabe,
por tan to, a ade qua ção da pla ni lha con tra tu al de modo 
a re tra tar fi de dig na men te as es pe ci fi ca ções do pro je-
to e as di men sões re a is da obra.

5.3.6. Afo ra isso, os re pas ses de re-
cur sos da União para co ber tu ra de des pe sas com a
obra não po dem ser ba se a dos nos va lo res atu al men-
te con tra ta dos, mas, sim, de vem ob ser var as quan ti-
da des efe ti va men te exe cu ta das em cam po.

5.4. Ocor rên cia
O pro je to bá si co ado ta es pes su ra de 4cm para o 

re ves ti men to as fál ti co do tre cho Gra jaú-Por toF ran co,
en tre tan to a quan ti da de de as fal to (AAUQ) cons tan te
da pla ni lha or ça men tá ria é su fi ci en te para ape nas
3cm de es pes su ra.

5.5. Jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
5.5.1. Re pro duz-se a jus ti fi ca ti va na

ín te gra:
‘A obra vem sen do exe cu ta da con for me o pro je-

to, aten den do à es pes su ra de 4,00 cm no re ves ti men-
to as fál ti co. No caso de, em al gum tre cho, a quan ti da-
de de AAUQ se con fi gu rar in su fi ci en te para aten di-
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men to à exi gên cia téc ni ca de 4 cm, o Esta do se com -
pro me te a fa zer a de vi da al te ra ção na pla ni lha, as su-
min do, in clu si ve, o ônus por ven tu ra de cor ren te;’

5.6. Aná li se
5.6.1. Nes se caso, ve ri fi ca-se di ver gên cia en tre

es pe ci fi ca ção de pro je to (re ves ti men to as fál ti co de
4cm de es pes su ra) e a cor res pon den te quan ti da de
or ça da para re a li za ção des se item (AAUQ su fi ci en te
para ape nas 3cm de es pes su ra, con for me me mó ria
de cál cu lo de fl. 165 do vol. 7). Cabe, por tan to, a ade -
qua ção da pla ni lha con tra tu al de modo a re tra tar fi de-
dig na men te as es pe ci fi ca ções de pro je to.

5.6.2. Como o res pon sá vel as se gu ra que a obra
está sen do exe cu ta da com a es pes su ra pre co ni za da
no pro je to (4cm), fica, em prin cí pio, su pe ra da a ir re-
gu la ri da de apon ta da. Entre tan to, en ten de-se pru den-
te fa zer afe ri ção des se item em cam po, o que pode
ser in clu í do em tra ba lho de ve ri fi ca ção pro pos to pela
equi pe de au di to ria a ser re a li za do por es pe ci a lis tas
re qui si ta dos, caso este Tri bu nal seja fa vo rá vel à me di-
da.

5.7. Ocor rên cia
O pro je to bá si co ado ta a es pes su ra de 20cm

para a sub-base em toda a ex ten são do tre cho Gra -
jaú-Por to Fran co, en tre tan to o cál cu lo da quan ti da de
do item na pla ni lha or ça men tá ria le vou em con ta duas 
es pes su ras dis tin tas: 20cm para um seg men to de
46Km e 2 1,6cm para o seg men to res tan te, de 77,40
Km.

5.8. Jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
5.8.1. O res pon sá vel se ma ni fes tou con for me

aba i xo:
A obra vem sen do exe cu ta da de acor do com o

pro je to, in clu si ve con si de ran do-se as su per lar gu ras,
de ven do ser me di do so men te os quan ti ta ti vos exe cu-
ta dos;’

5.9. Aná li se
5.9.1. Se a obra vem sen do exe cu ta da de acor -

do com o pro je to (sub-base com 20cm de es pes su ra),
como afir ma o ges tor, a quan ti da de cor res pon den te a
esse item está su per di men si o na da na pla ni lha con -
tra tu al. Cabe, pois, a ade qua ção da pla ni lha con tra tu-
al às es pe ci fi ca ções de pro je to, bem como o aten to
acom pa nha men to das me di ções por par te do DNER,
a fim de li mi tar o re pas se de re cur sos para co ber tu ra
des se ser vi ço ao va lor com pa tí vel com a es pes su ra
efe ti va men te exe cu ta da.

5.10. Ocor rên cia
A área de si na li za ção com fa i xa bran ca con tí nua

cons tan te da pla ni lha or ça men tá ria

(30.180m2) é cer ca de 22% su pe ri or à quan ti da-
de ne ces sá ria para o tre cho Gra jaú-Por to Fran co.

5.11. Jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
5.11.1. A jus ti fi ca ti va é re pro du zi da in te gral men-

te aba i xo:
‘Na pla ni lha or ça men tá ria há pre vi são para si na-

li za ção, tan to com fa i xa bran ca con tí nua como com
fa i xa ama re la, am bas com o mes mo pre ço uni tá rio.
Por tan to, na even tu a li da de de ex ces so ou in su fi ciên-
cia de quan ti ta ti vos, de um ou ou tro tipo de fa i xa,
far-se-á a de vi da com pen sa ção, al te ran do-se qua li ta-
ti va men te a pla ni lha. Na hi pó te se de o to tal da área a
ser pin ta da (bran ca e ama re la) ser ex ces si vo ou in su-
fi ci en te, pro ce der-se-á à al te ra ção quan ti ta ti va da pla -
ni lha, su pri min do-se ou au men tan do-se, res pec ti va-
men te, o va lor des ses, com ônus, na úl ti ma hi pó te se,
as su mi do pelo Esta do;’

5.12. Aná li se
5.12.1. Tal como ocor re em re la ção aos itens an -

te ri o res, cabe o ajus te da pla ni lha con tra tu al ao que
pre co ni za o pro je to, pois nada jus ti fi ca que os quan ti-
ta ti vos es te jam or ça dos em fla gran te de sa cor do com
as es pe ci fi ca ções téc ni cas da obra. Deve-se fa zer,
tam bém nes te caso, ri go ro so acom pa nha men to das
me di ções para que os pa ga men tos ob ser vem as
quan ti da des efe ti va men te re a li za das.

5.13. Ocor rên cia
A Ge in fra, sem jus ti fi ca ti va ra zoá vel, de i xou de

for ne cer para exa me do cu men tos re que ri dos pela
equi pe de au di to ria, con tra ri an do o que dis põe o art.
87, in ci so II, da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do
TCU). Além dis so, os do cu men tos e in for ma ções for -
ne ci das fo ram, em gran de par te, dis po ni bi li za dos
com atra so.

5.14. Jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
5.14.1. O res pon sá vel se ma ni fes tou nos se-

guin tes ter mos (ver bis):
O De par ta men to de Estra das de Ro da gem do

Ma ra nhão, ór gão res pon sá vel por ser vi ços Ro do viá ri-
os, na épo ca da li ci ta ção da obra, foi ex tin to na Re for-
ma Admi nis tra ti va re a li za da no Esta do, pas san do
suas atri bu i ções a Ge in fra. Todo acer vo do ex tin to
DER/MA, foi re u ni do no ar qui vo cen tral, ain da em
fase de or ga ni za ção, o que de ter mi nou cer ta di fi cul-
da de na lo ca li za ção da do cu men ta ção.

Infor ma mos ain da que a obra en con tra-se com
apro xi ma da men te 85% dos ser vi ços exe cu ta dos,
com re cur sos ex clu si va men te do Go ver no do Esta do.

Em vir tu de das di fi cul da des no le van ta men to da
do cu men ta ção, alu di da an te ri or men te, sé ago ra foi
pos sí vel en ca mi nhar a res pos ta.’
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5.15. Aná li se
5.15.1. Enten de-se que ajus ti fi ca ti va não pode

ser aca ta da.
5.15.2. Du ran te a au di to ria, a Ge in fra de i xou de

for ne cer à equi pe vo lu me sig ni fi ca ti vo de do cu men-
tos, so li ci ta dos me di an te o ofí cio de fls. 16/17 do vol.
prin ci pal:

a) do cu men ta ção dos pro ces sos li ci ta tó ri os, dis -
pen sas e ine xi gi bi li da des, in clu si ve mi nu tas de con-
tra tos ane xas aos res pec ti vos edi ta is e pro pos tas das
con tra ta das, re fe ren tes à ela bo ra ção de pro je tos e
ser vi ços de con sul to ria (le tra b do ofí cio de so li ci ta-
ção);

b) con tra tos, com res pec ti vos adi ti vos, fir ma dos
para ela bo ra ção de pro je tos e fis ca li za ção da obra
(le tra d do ofí cio de so li ci ta ção);

c) Ano ta ção de Res pon sa bi li da de Téc ni ca–
ART dos pro je tos e da obra, re fe ren tes ao tre cho Bar -
ra do Cor da-Gra jaú (le tra f do ofí cio de so li ci ta ção);

d) sé rie com ple ta dos bo le tins de me di ção dos
ser vi ços exe cu ta dos, ex ce to os da 5ª e 6a me di ções
do  tre cho do  Bar ra do Cor da-Gra jaú e 1ª a 5a me di-
ções do tre cho Gra jaú-Por to Fran co (le tra i do ofí cio
de so li ci ta ção);

e) pro ces sos de pa ga men tos fe i tos às con tra ta-
das, com me mó ria de cál cu lo de re a jus ta men to das
me di ções, ex ce to o da 6a me di ção do tre cho Bar ra do
Cor da-Gra jaú (le tra j do ofí cio de so li ci ta ção);

f) diá rio de obra re fe ren te ao tre cho Bar ra do
Cor da-Gra jaú e par te dos re gis tros do ano de 2001
re fe ren te ao tre cho Gra jaú-Por to Fran co (le tra m do
ofí cio de so li ci ta ção).

5.15.3. Pre li mi nar men te, cabe lem brar que é de -
ver do con ve ni en te man ter em boa or dem e à dis po si-
ção dos ór gãos de con tro le com pe ten tes a do cu men-
ta ção re la ti va à exe cu ção de con vê ni os, o que não se
ve ri fi cou no pre sen te caso.

5.15.4. A ale ga da ex tin ção do an ti go ór gão res -
pon sá vel pela exe cu ção do con vê nio não jus ti fi ca a
fal ta dos do cu men tos so li ci ta dos pela equi pe, uma
vez que a re for ma ad mi nis tra ti va pro mo vi da no Go-
ver no Esta du al, que ex tin guiu o DER/MA e cri ou a
Ge in fra, foi im ple men ta da a par tir de ja ne i ro/1999
(com base na Lei Esta du al nº 7.356, de 29-12-1998),
por tan to, cer ca de dois anos e meio an tes da au di to ria
des te Tri bu nal, tem po mais que su fi ci en te para a
trans fe rên cia e re or ga ni za ção dos ar qui vos. Ade ma is,
par te dos do cu men tos não for ne ci dos à equi pe foi se -
gu ra men te pro du zi da já na ges tão da Ge in fra, como,
por exem plo, os pro ces sos de pa ga men to das me di-

ções do tre cho Gra ja ú Por to Fran co e as ano ta ções do 
diá rio de obra fe i tas em 2001.

5.15.5. Por fim, em sua jus ti fi ca ti va, o ges tor de i-
xa de es cla re cer se to dos os do cu men tos não for ne ci-
dos à equi pe de au di to ria fo ram afi nal lo ca li za dos e,
em caso afir ma ti vo, por que não os re me teu a este Tri-
bu nal.

5.15.6. Além da não dis po ni bi li za ção de do cu-
men tos, há que se re gis trar tam bém o atra so com que 
foi for ne ci da par te das in for ma ções so li ci ta das no de -
cor rer da au di to ria. Assim, pe di do de in for ma ções de
9-5-2001 (item 2– a do ofí cio de fl. 16/17 do vol. prin ci-
pal), com pra zo de aten di men to es ti pu la do, sem opo -
si ção do ges tor, para 48 ho ras, so men te foi aten di do
16 dias de po is, em 25/5/200 1 (fl. 21 do vol. prin ci pal).

5.15.7. No que se re fe re à par te fi nal das ra zões
de jus ti fi ca ti va, em que o res pon sá vel atri bui a ex tem-
po ra ne i da de na res pos ta ao ofí cio de au diên cia às su -
pos tas di fi cul da des en con tra das para le van tar a do-
cu men ta ção men ci o na da, en ten de-se que as es cu-
sas não são ra zoá ve is pe las mes mas ra zões ex pos-
tas nos su bi tens 5.15.3 a 5.15.6, su pra.

6. Ra zões de Jus ti fi ca ti va do Sr.Le o ni das So ri a-
no Cal das Neto, Che fe do 15º Dis tri to Ro do viá rio Fe -
de ral do DNER – 15º DRF/DNER

6.1. Ocor rên cia
O DNER, sem jus ti fi ca ti va ra zoá vel, de i xou de

for ne cer para exa me do cu men tos re que ri dos pela
equi pe de au di to ria, con tra ri an do o que dis põe o art.
87, in ci so II, da Lei n. 8.443/92 (Lei Orgâ ni ca do TCU). 
Além dis so, os do cu men tos e in for ma ções for ne ci das
fo ram, cm gran de par te dis po ni bi li za dos com atra so.

6.2.Jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
6.2.1.O res pon sá vel apre sen tou as ra zões de

jus ti fi ca ti va trans cri tas in te gral men te a se guir:
Tão logo o 15º DRF re ce beu a apre sen ta ção do

Au di tor e equi pe des se Egré gio Tri bu nal. de sig nou o
Che fe do Se tor de Cons tru ção/15 para pres tar-lhe to -
das as in for ma ções e vis ta da do cu men ta ção dis po ní-
vel no DNER per ti nen tes ao Con vê nio em pa u ta, bem
como à dis po si ção para acom pa nhá-los em vis to ria
ao lo cal das obras, de acor do com a con ve niên cia da
equi pe de au di to ria. Esta tem sido a re gra pre va le cen-
te. Ade ma is, to dos os do cu men tos afins em po der do
15º DRF fo ram dis po ni bi li za dos pos te ri or men te e
aque les so li ci ta dos em có pia fo ram en tre gues me di-
an te Ofí cio CD-15 179/01, fir ma do por esta Che fia em 
22-5-2001 e re ce bi dos em 24-5-2001. Por tan to, in-
sub sis tem ra zões para o ale ga do des ca so.’

6.3.Aná li se
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6.3.1.Opi na-se pela re je i ção das jus ti fi ca ti vas
apre sen ta das.

6.3.2.A equi pe de au di to ria so li ci tou em
18-5-2001 (fl. 9 do vol. prin ci pal) có pia au ten ti ca da
das pe ças de aná li se téc ni ca e de de li be ra ção pro du-
zi das pe las ins tân ci as com pe ten tes do DNER no pro -
ces so de exa me dos pro je tos bá si cos e exe cu ti vos da
obra nos tre chos com pre en di dos en tre Bar ra do Cor -
da e Por to Fran co. Da do cu men ta ção pe di da, o ór gão
so men te for ne ceu a par te re fe ren te ao tre cho Gra-
jaú-Por to Fran co, jun ta da às fls.220/245 do vol. 6, de i-
xan do a equi pe sem res pos ta quan to ao tre cho Bar ra
do Cor da-Gra jaú.

6.3.3.No to can te ao atra so, so li ci ta ção de do cu-
men tos e in for ma ções for mu la da em 9-5-2001 (fl. 8 do 
vol. prin ci pal), com pra zo de res pos ta es ti pu la do, sem
opo si ção do ges tor, em 48 ho ras, so men te foi res pon-
di da em 22-5-2001 (fl. 10 do vol. prin ci pal).

6.4. Ocor rên cia
O DNER re gis trou em seu sis te ma in for ma ti za-

do para fins de pa ga men to (Sis te ma MEDI), quin ze
itens de ser vi ços com pre ços uni tá ri os su pe ri o res aos 
con tra ta dos pela Ge in fra com a em pre i te i ra para o
tre cho Gra jaú-Por to Fran co (Con tra to n.
004/99-ASSJUR), em de sa cor do com o art. 12, alí nea
j, da Nor ma CA/DNER nº 226/89.

6.5. Jus ti fi ca ti vas apre sen ta das
6.5.1. O Che fe do 15º DRF/DNER ale ga, ini ci al-

men te, que os pre ços uni tá ri os e glo bal im plan ta dos
no sis te ma MEDI são vá li dos para efe i to de li mi tar a
con tra par ti da do DNER. A aná li se com pa ra ti va en tre
os pre ços con tra ta dos. pela Ge in fra com a em pre i te i-
ra res pon sá vel pela exe cu ção da obra e os pre ços re -
fe ren ci a is do Sis te ma de Cus tos Ro do viá ri os do
DNER – Si cro (pre ços com que o sis te ma MEDI é ali -
men ta do) le vou ao se guin te re sul ta do:

– va lor glo bal da pro pos ta da li ci tan te ven ce do-
ra:R$25.069.980,44

– va lor glo bal com base nos pre ços do Si-
cro:R$21.282.008,57

– di fe ren ça, de in te i ra res pon sa bi li da de da Ge -
in fra:R$3.787.971,87

6.5.2. Pros se gue o res pon sá vel in for man do so -
bre os cri té ri os uti li za dos pelo DNER na aná li se de
pre ços de obras li ci ta das e con tra ta das pe los ór gãos
de le ga dos, di an te de três si tu a ções pos sí ve is, con for-
me trans cri to a se guir:

‘1º) A pro pos ta de pre ços ven ce do ra e ace i ta
pelo ór gão de le ga do pode apre sen tar to dos os pre-
ços uni tá ri os aci ma dos cor res pon den tes pre ços uni -
tá ri os re fe ren ci a is do Si cro.

2º)A pro pos ta de pre ços ven ce do ra e ace i ta
pode apre sen tar to dos os pre ços uni tá ri os aba i xo dos 
cor res pon den tes pre ços uni tá ri os re fe ren ci a is do Si -
cro.

3º)A pro pos ta de pre ços ven ce do ra e ace i ta
pode apre sen tar par te dos pre ços uni tá ri os aci ma dos 
cor res pon den tes do Si cro e par te dos pre ços uni tá ri-
os aba i xo dos cor res pon den tes do Si cro. (gri fos no
ori gi nal).

O cri té rio uti li za do pela Di vi são de Cons tru ção é 
sem pre nor te a do pela bus ca do me nor pre ço glo bal
com base nos pre ços uni tá ri os do Si cro e em con fron-
to com os pre ços pra ti ca dos em con tra tos do DNER
para ser vi ços si mi la res na re gião e le van do em con ta
os cus tos dos in su mos na re gião em ca u sa.

A pro pos ta de pre ços da Du col Enge nha ria Ltda. 
que foi ace i ta e con tra ta da com a Ge in fi  en qua dra-se
na 3ª si tu a ção.

Na aná li se com pa ra ti va fe i ta pe los Ser vi ços de
Obras De le ga das da Di vi são de Cons tru ção, cujo re -
la to nº 611 da Di re to ria de Enge nha ria Ro do viá ria do
DNER (11-12-2000) foi apro va do pelo Co mi tê de
Ges tão Inter na do DNER [em] 13-12-2001, ve ri fi ca-se
que os pre ços uni tá ri os que es ta vam aci ma dos pre -
ços uni tá ri os cor res pon den tes do Si cro fo ram re du zi-
dos/subs ti tu í dos pe los do Si cro.

Alguns pre ços uni tá ri os (15 itens) que es ta vam
aba i xo dos cor res pon den tes do Si cro fo ram ajus ta dos
para o Si cro. A tí tu lo ilus tra ti vo, ve ja mos:
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Da mes ma for ma, al guns pre ços uni tá ri os que
es ta vam bem aci ma do Si cro fo ram re du zi dos para os
cor res pon den tes do Si cro.

6.5.3. Em se gui da, o res pon sá vel fi na li za suas
jus ti fi ca ti vas nos se guin tes ter mos (ver bis):

‘Por fim cabe res sal tar que o com pro-
mis so do DNER em con tra par ti da con ve ni a-
da re fe re-se ao re pas se de par te dos
R$21.282.008,57. Embo ra, por for ça con tra-
tu al, a Ge in fra es te ja cotm pro mis sa da com
a con tra ta da Du col Enge nha ria Ltda. em
R$25.069.980,44 a pre ços ini ci a is. Pos to
isto, fica de mons tra do que ne nhum ônus
adi ci o nal re ca iu so bre o DNER como ór gão
de le gan te.

Pelo ex pos to, fica es cla re ci do e de vi-
da men te jus ti fi ca do que o 15º DRF não é o
res pon sá vel pelo re la to da aná li se com pa ra-
ti va e tam pou co pela apro va ção, vis to que
esta é atri bu i ção do Co mi tê de Ges tão Inter -
na do DNER.

Em úl ti mo, tra tan do de ale ga ção de
des cum pri men to da Nor ma CA/DNER nº
226/89, nos so en ten di men to é de que a alí -
nea j da re fe ri da Nor ma não se re fe re a pre -
ços uni tá ri os uti li za dos em res sar ci men to de 
obras de le ga das. O teor da alí nea j é: ‘é pro -
i bi do ce le brar con vê nio sem pra zo ou em
pra zo su pe ri or a 5 (cin co) anos, quan do se
tra ta de obras e ser vi ços de en ge nha ria e,
nos de ma is ca sos su pe ri or a 1 (um) ano’.’

6.6. Aná li se

6.6.1. Enten de-se que a me to do lo gia em pre ga-
da pelo DNER para aná li se com pa ra ti va dos pre ços
con tra ta dos com os pre ços Si cro re ve la-se pre ju di ci al
ao in te res se pú bli co, pois, ao per mi tir a es co lha do
me nor pre ço le van do em con ta uni ca men te o va lor
glo bal da pla ni lha, sem o cu i da do de com pa rar os pre -
ços uni tá ri os item a item, ofe re ce o ris co de au to ri zar
o pa ga men to, por de ter mi na dos ser vi ços, de pre ços
su pe ri o res aos co bra dos pelo pres ta dor.

6.6.2. E, de fato, tal ris co se apre sen ta em re la-
ção aos quin ze itens de ser vi ço lis ta dos no qua dro
aci ma, ela bo ra do pelo pró prio DNER. Nes se caso, o
pa ga men to a ma i or so men te não se ma te ri a li zou por -
que o DNER ain da não pôde li be rar os re cur sos para
co ber tu ra das me di ções lá apre sen ta das pela Ge in fra
e que so mam mais de R$9 mi lhões.

6.6.3. No gru po de ser vi ços su pra men ci o na do,
os pre ços Si cro che gam a su pe rar os pre ços con tra tu-
a is em até 61,6% (item 4.10 – Boca de BSTC 1m) e
74,1% (item 4.11 – Boca de BSTC 1,20m). Caso fos se
con si de ra do sem pre o me nor pre ço uni tá rio, re sul tan-
te da com pa ra ção en tre o do Si cro e o ofer ta do pela
con tra ta da, o va lor fi nal do or ça men to da BR-226/MA
que ser vi ria de re fe rên cia para os re pas ses do DNER
se ria de R$20.699.638,57, con for me de mons tra do às 
fls. 33/35 do vol. prin ci pal, e não o va lor apu ra do pelo
DNER, de R$21.282.008,57.

6.6.4. Do pon to de vis ta re gu la men tar, a ado ção
pelo DNER dos pre ços Si cro como teto de re fe rên cia
para pa ga men to de ser vi ços de en ge nha ria con tra ta-
dos por ór gãos en con tra abri go no art. 12, alí nea j da
Nor ma CA/DNER nº 226/89 (fl. 95 do vol. prin ci pal),
que as sim dis põe (III ver bis):

‘Art. 12. Em se tra tan do de obra ou
ser vi ço de en ge nha ria, de ve rão ser ob ser-
va das, pelo con ve ni a do, as se guin tes dis po-
si ções:

..............................................................
j) os pre ços a se rem pa gos não po de-

rão ser su pe ri o res aos pra ti ca dos pelo
DNER na re gião.’

6.6.5. Con tu do, a des cri ção da me to do lo gia fe i-
ta pelo Che fe do 15º DRF/DNER pa re ce ig no rar que 
os pre ços a se rem pa gos tam bém não po dem, ob vi-
a men te, ex ce der aque les que o con ve nen te con tra-
tou com a cons tru to ra da obra ou pres ta do ra do ser -
vi ço de en ge nha ria. Do con trá rio, es tar-se-á ad mi tin-
do li be ra 1i da de in com pa tí vel com pre ce i tos de Di re i-
to Pú bli co, além de se pro por ci o nar en ri que ci men to
sem ca u sa do con tra ta do em de tri men to do erá rio
fe de ral.

6.6.6. Di an te dis so, im põe-se a ado ção de ajus -
tes na me to do lo gia uti li za da, a fim de se evi tar pa gar
pre ços uni tá ri os su pe ri o res aos ofer ta dos pela em-
pre sa con tra ta da. Con tu do, vis to que a de ci são so bre
os pre ços ado ta dos para efe i to de re pas se de re cur-
sos não cou be ao Che fe do Dis tri to Ro do viá rio Fe de-
ral, en ten de-se que as me di das cor re ti vas de vam ser
de ter mi na das à ins tân cia de ci só ria com pe ten te do
DNER, qual seja o Co mi tê de Ges tão Inter na da au -
tar quia, con so an te se in for ma à fl. 88 do vol. prin ci-
pal.“
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8. Em con se qüên cia, o AGE, com o en dos so da
Srª Di re to ra Inte ri na, apre sen ta a se guin te pro pos ta
de en ca mi nha men to (fls. 109/110):

”I – seja con si de ra do re vel o Sr. Ri car-
do La en der Pe rez, ti tu lar da Ge in fra, por ter
apre sen ta do in tem pes ti va men te suas ra-
zões de jus ti fi ca ti va;

II – seja au to ri za da a im ple men ta ção
das pro vi dên ci as ar ro la das nos itens II, III,
IV e V do cam po ‘Con clu sões – Pa re cer/pro-
pos ta’ do re la tó rio de au di to ria Fis co bras
2001, à fl. 76 do vol. prin ci pal dos pre sen tes
au tos;

III – seja opor tu na men te apli ca da ao
Che fe do 15º Dis tri to Ro do viá rio Fe de ral do 
De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro -
da gem – 15º DRF/DNER, Sr. Le o ni das So -
ri a no Cal das Neto, em face da ocor rên cia
re la ta da no item 6.1 des ta ins tru ção, a mul -
ta pre vis ta no art. 58, VI, da Lei nº
8.443/92, c/c o art. 220, VI, do RI, fi xan-
do-lhe o pra zo de 15 (quin ze) dias, a con tar
da no ti fi ca ção, para que com pro ve, pe ran te
o Tri bu nal, o re co lhi men to da re fe ri da quan -
tia aos co fres do Te sou ro Na ci o nal, atu a li-
za da mo ne ta ri a men te e acres ci da dos ju ros
de mora a par tir do dia se guin te ao do tér -
mi no do pra zo es ta be le ci do até a data do
efe ti vo re co lhi men to, na for ma da le gis la-
ção em vi gor;

IV – seja opor tu na men te apli ca da ao
Ge ren te de Infra-Estru tu ra do Esta do do
Ma ra nhão, Sr. Ri car do La en der Pe rez, em
face da ocor rên cia re la ta da no item 5.13
des ta ins tru ção, a mul ta pre vis ta no art. 58,
VI, da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 220, VI, do
RI, fi xan do-lhe o pra zo de 15 (quin ze) dias,
a con tar da no ti fi ca ção, para que com pro ve,
pe ran te o Tri bu nal, o re co lhi men to da re fe ri-
da quan tia aos co fres do Te sou ro Na ci o nal,
atu a li za da mo ne ta ri a men te e acres ci da dos
ju ros de mora a par tir do dia se guin te ao do
tér mi no do pra zo es ta be le ci do até a data do
efe ti vo re co lhi men to, na for ma da le gis la ção
em vi gor;

V – seja de ter mi na do ao Co mi tê de
Ges tão Inter na do DNER que re ve ja a me to-
do lo gia de com pa ra ção en tre pre ços con tra-

ta dos por ór gãos de le ga dos e os pre ços Si -
cro, de modo a evi tar que a União ve nha a
pa gar pre ços su pe ri o res aos ofer ta dos pelo
pres ta dor dos ser vi ços;

VI – seja de ter mi na do à Ge in fra que
pro mo va a ade qua ção ne ces sá ria da pla ni-
lha or ça men tá ria do con tra to 4/99-ASSJUR,
com o pro je to e com a exe cu ção fí si ca do
tre cho Gra jaú– Por to Fran co da BR 226/MA, 
de modo a su pri mir as in com pa ti bi li da des
ve ri fi ca das, a exem plo das apon ta das aba i-
xo:

a) di ver gên cia en tre a ex ten são de
123,40km pre vis ta no pro je to bá si co, tam-
bém em pre ga do no le van ta men to de quan ti-
da des de ser vi ços cons tan tes da pla ni lha
con tra tu al, e a ex ten são de 120,70km cons -
tan te do diá rio de obra e ora em exe cu ção;

b) di ver gên cia en tre a es pes su ra do
re ves ti men to as fál ti co pre vis ta no pro je to
bá si co (4cm) e a es pes su ra em pre ga da no
cál cu lo da quan ti da de de AAUQ cons tan te
da pla ni lha con tra tu al (3cm);

c) di ver gên cia en tre a es pes su ra da
sub-base pre vis ta no pro je to bá si co (20cm
em todo o tre cho) e as es pes su ras con si de-
ra das no cál cu lo da quan ti da de do item na
pla ni lha con tra tu al (20cm para um seg men to
de 46km e 21,6cm para um seg men to de
77,40km);

d) di ver gên cia en tre a su per fí cie de si -
na li za ção em fa i xa bran ca con tí nua pre vis ta
no pro je to bá si co e a quan ti da de do item
cons tan te na pla ni lha con tra tu al.

VII – seja de ter mi na do ao 15º
DRF/DNER que faça acom pa nha men to ri-
go ro so do cum pri men to das de ter mi na ções
fe i tas por este Tri bu nal à Ge in fra, bem como 
ado te pro vi dên ci as ca pa zes de pre ve nir o
re pas se de re cur sos para co brir des pe sas
re a li za das em de sa cor do com o pro je to e
com a exe cu ção fí si ca da obra“.

9. O Se cre tá rio da Se cex/MA, to da via, dis cor-
dan do par ci al men te das con clu sões re tro men ci o na-
das, as sim se ma ni fes ta, no es sen ci al (fls. 123/124):
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”7. Re la ti va men te à pro po si ção de mul -

ta aos res pon sá ve is aci ma no mi na dos, en-

ten de mos que as jus ti fi ca ti vas con sig na das

às fls. 86 e 92, re la tan do as di fi cul da des em

lo ca li zar a do cu men ta ção so li ci ta da pela

equi pe de au di to ria, pos sam ser aco lhi das,

ex clu in do-se por tan to as pro po si ções de

apli ca ção de mul ta aos res pon sá ve is e de

re ve lia do Sr. Ri car do La en der Pe rez (itens I, 

III e IV).
8. So bre a im ple men ta ção das pro vi-

dên ci as in di ca das no item 6 su pra [me di das
ar ro la das nos itens II e V do cam po ‘Con clu-
sões’ do Re la tó rio de Au di to ria, fl. 76], ca-
bem a nos so ver, as se guin tes pon de ra-
ções:.

8.1 Item II – Aqui es ce mos se jam fe i tas
de ter mi na ções ao DNER e à Ge in fra para
cor re ção dos acha dos de au di to ria re gis tra-
dos em ‘Fa lhas/Impro pri e da des’ e ‘Ou tras
Irre gu la ri da des’ do re la tó rio de au di to ria (fls.
73/75), ten den tes ao sa ne a men to do que se 
se gue:

– não iden ti fi ca ção, no diá rio de obra,
dos nú me ros das ca i xas de em prés ti mo ob -
je to de des ma ta men to;

– não iden ti fi ca ção do nú me ro do con-
vê nio na nota fis cal nº 6.679, de 12/11/99,
emi ti da pela em pre sa con tra ta da;

– fal ta de lim pe za da ve ge ta ção que
co bre os acos ta men tos no tre cho Bar ra do
Cor da-Gra jaú, con clu í do em no vem bro/99;

– ce le bra ção de ter mo adi ti vo com efe -
i to re tro a ti vo;

– au sên cia de da dos obri ga tó ri os no
preâm bu 1o do ins tru men to de con vê nio, tais 
como CGC dos ór gãos que fir mam o con vê-
nio, o nú me ro de iden ti da de e CPF e os en -
de re ços dos ti tu la res dos ór gãos con ve ni en-
tes (art. 6º da IN/STN nº 01/97);

– fal ta de cláu su las ex pres sas obri ga-
tó ri as no ins tru men to de con vê nio;

– não pu bli ca ção do re su mo do edi tal
de con cor rên cia no DOU (art. 21, in ci so I, da 
Lei nº 8.666/93);

– não im ple men ta ção das me di das mi -
ti ga do ras de im pac tos am bi en ta is pre vis tas
no Qu a dro 24 do EIA/Rima;

– li cen ça am bi en tal com va li da de ven-
ci da, con tra ri an do o art. 80, II, da Re so lu ção
Co na ma nº 237/97;

– fal ta de de fi ni ção pre ci sa das con di-
ções de re a jus te do con tra to 004/99 –
ASSJUR; e

– pa ga men to de ser vi ços exe cu ta dos
an tes do iní cio da vi gên cia do con vê nio de
de le ga ção.

8.2. Item III – As fa lhas/im pro pri e da des
ob ser va das re la ci o na das com a área de atu -
a ção do lba ma e do ór gão es ta du al do meio
am bi en te já se en con tram in se ri das no su bi-
tem 8.1.

8.3. Item IV – Enten de mos dis pen sá vel
a pro po si ção de re qui si ção, a ór gão ou en ti-
da de fe de ral, da pres ta ção de ser vi ço téc ni-
co es pe ci a li za do, com a fi na li da de de ve ri fi-
car a com pa ti bi li da de da exe cu ção fí si ca
das obras com os quan ti ta ti vos de ser vi ços
me di dos e fa tu ra dos, con si de ran do a com-
pe tên cia do ór gão re pas sa dor pre vis ta no
art. 10, § 6º, do De cre to-Llei nº 200/67, bem
as sim as de ter mi na ções pro pos tas aos ór-
gãos con ve nen tes (DNER, 15º DRF/DNER
e Ge in fra), (...) e ain da que não hou ve re-
pas se de re cur sos fe de ra is para o em pre en-
di men to em tela nos exer cí cio de 2000 e
2001, con for me do cu men tos de fls. 99/100 e 
111/121; e

8.4 Item V – Qu an to à pro pos ta de so -
li ci ta ção jun to à Jus ti ça Fe de ral – 6ª Vara da 
Se ção Ju di ciá ria do Esta do do Ma ra nhão de 
in for ma ções acer ca do pro ces so nº
2000.37.00.0088964-4, que tra mi ta na que le
ju í zo, re fe ren te a ação ca u te lar ino mi na da
de au to ria do Mi nis té rio Pú bli co con tra o
DNER e ou tros, cre mos tam bém dis pen sá-
vel, de vez que, de acor do com ano ta ções
con ti das no Vo lu me VIII dos au tos, o re fe ri-
do fe i to diz res pe i to a obras emer gen ci a is
do tre cho Bar ra do Cor da -Por to Fran co an -
te ri o res ao con vê nio sob exa me.
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8.5 Com es tas con si de ra ções, ma ni-
fes ta mo-nos, em par te. de acor do com as
con clu sões de fls. 108/110, opi nan do pe las
de ter mi na ções al vi tra das no item 8, in ci sos
V, VI. alí nea a a d, e VII, acres cen do-se às
pro po si ções ali elen ca das as de ter mi na ções
ao DNER (ór gão a ser subs ti tu í do pelo De-
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes – DNIT) e à Ge in fra in di ca das
no su bi tem 8.1 su pra, aler tan do-se aos res -
pon sá ve is,. Srs. Ri car do La en der Pe rez e
Le o ni das So ri a no Cal das Neto, que o des-
cum pri men to de de ter mi na ção do Tri bu nal
su je i ta o in fra tor à apli ca ção das san ções le -
ga is ca bí ve is.“

10. É o re la tó rio.

PROPOSTA DE DECISÃO

Con for me vis to no Re la tó rio pre ce den te, as opi -
niões no âm bi to da Se cex/MA são di ver gen tes quan to
à apli ca ção de mul ta, com fun da men to no art. 58, VI,
da Lei nº 8.443/92, aos Srs. Ri car do La en der Pe rez,
Ge ren te de Infra-Estru tu ra do Esta do do Ma ra nhão, e
Le o ni das So ri a no Cal das Neto, Che fe do 15º Dis tri to
Ro do viá rio do ex-DNER. Enquan to o Sr. ACE res pon-
sá vel pela ins tru ção e a Sra. Di re to ra en ten dem que
os res pon sá ve is não apre sen ta ram ra zões de jus ti fi-
ca ti va bas tan tes para es cla re cer a não-apre sen ta ção
de de ter mi na dos do cu men tos re que ri dos pela Equi pe
de Au di to ria, ra zão por que pro põem ape na ção aos
res pon sá ve is, o Sr. Se cre tá rio de Con tro le Exter no
dis cor da da pro pos ta apre sen ta da, nes sa par te, por
con si de rar pla u sí ve is os ar gu men tos ofe re ci dos.

2. Em face de tal di ver gên cia de opi niões, cre io
per ti nen tes as pon de ra ções que se se guem.

3. Com res pe i to à ocor rên cia que deu ca u sa à
pro pos ta de mul ta aos res pon sá ve is, cum pre res sal-
tar o dis pos to no art. 42, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.443/92, 
c/c o art. 208, §§ lº e 2º, do Re gi men to Inter no/TCU,
que a se guir trans cre vo:

”Art. 42. Ne nhum pro ces so, do cu men to
ou in for ma ção po de rá ser so ne ga do ao Tri -
bu nal em suas ins pe ções ou au di to ri as, sob
qual quer pre tex to.

§ 1º No caso de so ne ga ção, o Tri bu nal
as si na rá pra zo para apre sen ta ção dos do-
cu men tos, in for ma ções e es cla re ci men tos

jul ga dos ne ces sá ri os, co mu ni can do o fato
ao Mi nis tro de Esta do su per vi sor da área ou 
à au to ri da de de ní vel hi e rár qui co equi va len-
te, para as me di das ca bí ve is.

§ 2º Ven ci do o pra zo e não cum pri da a 
exi gên cia, o Tri bu nal apli ca rá as san ções
pre vis tas no in ci so IV do art. 58 des ta lei.“

4. No pre sen te caso, quer me pa re cer que o
aten di men to par ci al da so li ci ta ção for mu la da pela
Equi pe de Au di to ria – não re i te ra da – em ver da de,
não pre ju di cou a for ma ção de con vic ção acer ca dos
fa tos ar ro la dos no pre sen te pro ces so, não ten do
sido apon ta dos pre ju í zos daí de cor ren tes.

5. Acer ca das ra zões de jus ti fi ca ti va ofe re ci das,
a meu ver, me re cem ser aco lhi das, mor men te em
face das se guin tes ra zões:

5.1 ao exa mi nar o teor do ex pe di en te de fl. 12,
da ta do de 21-5-2001, re me ti do pelo alu di do ges tor ao 
Che fe da Di vi são de Estu dos e Pro je tos do DNER, pa -
re ce-me que o res pon sá vel in cor reu em equí vo co,
pois so li ci tou àque le se tor, a fim de aten der à Equi pe
des te Tri bu nal, so men te a có pia da aná li se do Pro je to
Bá si co re fe ren te à BR – 226/MA, tre cho Di vi sa PI/MA
– MA/TO, sub-tre cho Gra jaú – Por to Fran co, res tan do
pen den tes, em con se qüên cia, as in for ma ções alu si-
vas ao tre cho Bar ra do Cor da – Gra jaú;

5.2 – os ofí ci os de au diên cia, fls. 81/82, con sig-
nam, de for ma ge né ri ca, que os res pon sã vei de i xa-
ram de for ne cer para exa me, sem jus ti fi ca ti va ra zoá-
vel, do cu men tos re que ri dos pela Equi pe d. Au di to ria,
sem en tre tan to, es pe ci fi car a do cu men ta ção fal tan do.

6. Des se modo, cre io que não há nos au tos ele -
men tos su fi ci en tes para ape nar os Srs. Ri car do La en-
der Pe rez e Le o ni das So ri a no Cal das Neto, ca ben do,
em con se qüên cia, aco lher, nes sa par te, a ra zões de
jus ti fi ca ti va ofe re ci das.

7. Acer ca das de ter mi na ções al vi tra das, con si-
de ro-as de todo per ti nen tes es pe ci al aque la alu si va à
ne ces sá ria ade qua ção da pla ni lha or ça men tá ria do
con tra to 04/99-ASSJUR, com o pro je to e com a exe -
cu ção fí si ca do tre cho Gra jaú – Por to Fran co da BR
226/MA, de modo a su pri mir as in com pa ti bi li da des a
se guir in di ca das, que po de rão dar en se jo a dano ao
Erá rio, ca ben do en fa ti zar, a pro pó si to, que con for me
con sig na do pelo Sr. Se cre tá rio de Con tro le Exter no,
as obras em ques tão não fo ram fa vo re ci das com re -
cur sos fe de ra is nos exer cí ci os de 2000 e 2001:
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a) di ver gên cia en tre a ex ten são de
123,40km pre vis ta no pro je to bá si co, tam-
bém em pre ga do no le van ta men to de quan ti-
da des de ser vi ços cons tan tes da pla nu lha
con tra tu al, e a ex ten são de 120,70km cons -
tan te do diá rio de obra e ora em exe cu ção;

b) dis cre pân cia en tre a es pes su ra do
re ves ti men to as fál ti co pre vis ta no pro je to
bá si co (4cm) e a es pes su ra em pre ga da no
cál cu lo da quan ti da de de AAUQ cons tan te
da pla ni lha con tra tu al (3cm);

c) dis cor dân cia en tre a es pes su ra da
sub-base pre vis ta no pro je to bá si co (20cm
em todo o tre cho) e as es pes su ras con si de-
ra das no cál cu lo da quan ti da de do item na
pla nu lha con tra tu al (20cm para um seg men-
to de 46km e 21,6cm para um seg men to de
77,40km);

d) di ver gên cia en tre a su per fi cie de si-
na li za ção em fa i xa bran ca con tí nua pre vis ta
no pro je to bá si co e a quan ti da de do item
cons tan te na pla ni lha con tra tu al.

8. Faz-se ne ces sá rio, to da via, quan to às pro vi-
dên ci as su ge ri das no item Con clu sões do Re la tó rio
de Au di to ria, re fe ri das no item 8.1 do Pa re cer do Sr.
Se cre tá rio, de li mi tar as com pe tên ci as dos ór-
gãos/en ti da des para im ple men tá-las, se Ge in fra/MA
ou se DNIT (su ces sor do ex tin to DNER), bem as sim
fi xar pra zo para a im ple men ta ção de al gu mas me di-
das, a car go da re fe ri da Ge rên cia Esta du al, qua is
se jam, além da que la in di ca da no item 7 aci ma, as
que se re fe rem ao sa ne a men to das se guin tes ocor -
rên ci as:

a) au sên cia de de fi ni ção das con di-
ções de re a jus te do Con tra to nº 004/99;

b) fal ta de lim pe za da ve ge ta ção que
co bre os acos ta men tos no tre cho Bar ra do
Cor da-Gra jaú, con clu í do em no vem bro de
1999;

c) au sên cia de me di das mi ti ga do ras
de im pac tos am bi en ta is pre vis tas no Qu a dro
24 do EIA/Rima;

d) li cen ça am bi en tal com va li da de ven -
ci da, con tra ri an do o art. 8º, II, da Re so lu-
ção/Co na ma nº 237/97.

9. Impor ta re gis trar, por fim, que as obras de
me lho ra men to e pa vi men ta ção da BR 226/MA cons -
tam do Qu a dro VII da Lei nº 10.407, de 10-1-2002.
Não obs tan te, con for me vis to, as ocor rên ci as de tec-
ta das nes ta Au di to ria – pas sí ve is de cor re ção me di-

an te de ter mi na ções – não cons ti tu em óbi ce à li be ra-
ção de re cur sos para a con ti nu i da de das obras em
ques tão.

Ante o ex pos to, aco lho, no es sen ci al, o pa re cer
do ti tu lar da Se cex/MA e ma ni fes to-me por que seja
ado ta da a de ci são que ora sub me to a este E. Ple ná-
rio.

T.C.U.,Sala das Ses sões, 15 de maio de 2002. –
Mar cos Bem que rer Cos ta, Re la tor.

DECISÃO Nº 508/2002 – TCU – PLENÁRIO

1. Pro ces so nº TC-007.389/2001-3 (c/ 9 vo lu-
mes).

2. Clas se de Assun to: V – Re la tó rio de Le van ta-
men to de Au di to ria re a li za do em cum pri men to à De ci-
são/TCU nº 122/2001 – Ple ná rio

3. Enti da des: De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT (su ces sor do
DNER), 15º Dis tri to Ro do viá rio Fe de ral – 15º DRF e
Ge rên cia de Infra-Estru tu ra do Esta do do Ma ra nhão – 
Ge in fra/MA.

4. Res pon sá ve is: Le o ni das So ri a no Cal das
Neto, che fe do 15º Dis tri to Ro do viá rio Fe de ral, e Ri -
car do La en der Pe rez, ge ren te da Ge rên cia de
Infra-Estru tu ra do Esta do do Ma ra nhão – Ge in fra/MA.

5. Re la tor: Au di tor Mar cos Bem que rer Cos ta.

6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: não
atu ou.

7. Uni da de Téc ni ca: Se ce xiMA.

8. O Tri bu nal Ple no, di an te das ra zões ex pos tas
pelo Re la tor, DECIDE:

8.1 – aco lher, em par te, as ra zões de jus ti fi ca ti-
va apre sen ta das pe los Srs. Le o ni das So ri a no Cal das
Neto e Ri car do La en der Pe rez;

8.2 – de ter mi nar ao De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DN1T que:

8.2.1– por in ter mé dia do seu Co mi tê de Ges tão
Inter na, re ve ja a me to do lo gia de com pa ra ção en tre
pre ços con tra ta dos por ór gãos de le ga dos e os pre ços
Si cro, de modo a evi tar que a União ve nha a pa gar
pre ços su pe ri o res aos ofer ta dos pelo pres ta dor dos
ser vi ços;

8.2.2– ob ser ve os ter mos da IN/STN nº 1/97, em 
es pe ci al os arts. 6º, 7º e 8º, no que se re fe re ao pre en-
chi men to dos ter mos de con vê nio e às cláu su las obri -
ga tó ri as, bem as sim à ve da ção da re a li za ção de des -
pe sas em data an te ri or à vi gên cia do ajus te;

8.2.3 – ado te pro vi dên ci as no sen ti do de pre ve-
nir, no caso das obras de me lho ra men to e pa vi men ta-
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ção da Ro do via BR – 226/MA, tre cho Bar ra do Cor -
da/Por to Fran co, o re pas se de re cur sos fe de ra is para
a co ber tu ra de des pe sas re a li za das em de sa cor do
com o pro je to e com a exe cu ção fí si ca da obra;

8.3 – de ter mi nar à Ge rên cia de Infra-Estru tu ra
do Esta do do Ma ra nhão – Ge in fra/MA que:

8.3.1– no pra zo de 60 (ses sen ta) dias, a con tar
da ciên cia des ta de li be ra ção, pro mo va a ade qua ção
ne ces sá ria da pla ni lha or ça men tá ria do con tra to
04/99-ASSJUR, com o pro je to e com a exe cu ção fí si-
ca do tre cho Gra jaú – Por to Fran co da BR 226/MA, de 
modo a su pri mir as in com pa ti bi li da des ve ri fi ca das, a
exem plo das apon ta das aba i xo:

a) di ver gên cia en tre a ex ten são de
123,40km pre vis ta no pro je to bá si co, tam-
bém em pre ga do no le van ta men to de quan ti-
da des de ser vi ços cons tan tes da pla nu lha
con tra tu al, e a ex ten são de 120,70km cons -
tan te do diá rio de obra e ora em exe cu ção;

b) dis cre pân cia en tre a es pes su ra do
re ves ti men to as fál ti co pre vis ta no pro je to
bá si co (4cm) e a es pes su ra em pre ga da no
cál cu lo da quan ti da de de AAUQ cons tan te
da pla ni lha con tra tu al (3cm);

c) dis cor dân cia en tre a es pes~~sura
da sub-base pre vis ta no pro je to bá si co
(20cm em todo o tre cho) e as es pes su ras
con si de ra das no cál cu lo da quan ti da de do
item na pla ni lha con tra tu al (20cm para um
seg men to de 46km e 21,6cm para um seg -
men to de 77,40km);

d) di ver gên cia en tre a su per fí cie de si -
na li za ção em fa i xa bran ca con ti nua pre vis ta
no pro je to bá si co e a quan ti da de do item
cons tan te na pla ni lha con tra tu al;

8.3.2 – no pra zo de 60 (ses sen ta) dias, a con tar
da ciên cia des ta de li be ra ção, ado te pro vi dên ci as ten-
den tes ao sa ne a men to das se guin tes ocor rên ci as:

a) au sên cia de de fi ni ção das con di-
ções de re a jus te do Con tra to nº 004/99;

b) fal ta de lim pe za da ve ge ta ção que
co bre os acos ta men tos no tre cho Bar ra do
Cor da-Gra jaú, con clu i do em no vem bro de
1999;

c) não-im ple men ta ção das me di das
mi ti ga do ras de im pac tos am bi en ta is pre vis-
tas no Qu a dro 24 do EIA/Rima;

d) li cen ça am bi en tal com va li da de ven -
ci da, con tra ri an do o art. 8º, II da Re so lu-
ção/Co na man nº 237/97.

8.3.3– ao uti li zar re cur sos fe de ra is pro ve ni en-
tes de con vê ni os:

8.3.3. 1 – evi te a não-iden ti fi ca ção, no diá rio de
obra, dos nú me ros das ca i xas de em prés ti mo ob je to
de des ma ta men to, bem as sim o re ce bi men to de no -
tas fis ca is emi ti das por em pre sas con tra ta das, sem
iden ti fi car o nú me ro de con vê nio, e, ain da, a ce le bra-
ção de ter mo adi ti vo a con tra to. com efe i to re tro a ti vo

8.3.3.2 – pu bli que no Diá rio Ofi ci al da União –
DOU re su mo do edi tal das li ci ta ções pro mo vi das, e
dos con tra tos de las de cor ren tes, em obe diên cia ao
art. 21,1, da Lei nº 8.666/93;

8.4 – de ter mi nar à Se cre ta ria Fe de ral de Con -
tro le Inter no que, no pra zo de 90 (no ven ta) dias, a
con tar da ciên cia des ta de li be ra ção, en ca mi nhe a
este Tri bu nal in for ma ções acer ca do cum pri men to
das de ter mi na ções ob je to dos su bi tens 8.3.1 e 8.3.2
su pra;

8.5 – en ca mi nhar có pia des ta De ci são, bem
como do Re la tó rio e da Pro pos ta de De ci são que a
fun da men tam:

8.5.1– à Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal, in -
for man do-lhe que:

a) as obras de me lho ra men to e pa vi-
men ta ção da Ro do via BR – 226/MIA cons-
tam do Qu a dro VII da Lei nº 10.407/2002;

b) não obs tan te, as ocor rên ci as de tec-
ta das nes ta Au di to ria – pas sí ve is de cor re-
ção me di an te a im ple men ta ção das me di-
das ora de ter mi na das – não cons ti tu em óbi -
ce à li be ra ção de re cur sos para a con ti nu i-
da de das obras em apre ço;

8.5.2 – ao De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT;

8.5.3 – ao 15º Dis tri to Ro do viá rio Fe de ral 15º
DRF/DNIT;

8.5.4 – à Ge rên cia de Infra-Estru tu ra do Esta do
do Ma ra nhão – Ge in fra/MA;

8.6 – jun tar os pre sen tes au tos às con tas do
DNIT, exer cí cio de 2001, para exa me con jun to.

9. Ata nº 15/2002 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 15-5-2002 – Ordi ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quo rum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Val mir Cam pe lo (na

Pre si dên cia), Mar cos Vi ní ci os Vi la ça, Iram Sa ra i va,
Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lher me
Pal me i ra, Ubi ra tan Agui ar e Ben ja min Zymler.

11.2. Au di to res pre sen tes: Au gus to Sher man
Ca val can ti e Mar cos Bem que rer Cos ta (Re la tor).
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Val mir Cam pe lo, na Pre si dên cia – Mar cos
Bem que rer Cos ta – Mi nis tro-Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

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. 83. O Tri bu nal de Con tas da União en vi a rá à

Co mis são Mis ta Per ma nen te pre vis ta no art. 166, § lº,
da Cons ti tu i ção, até 30 dias após o en ca mi nha men to
da pro pos ta or ça men tá ria pelo Po der Exe cu ti vo, in for-
ma ções re cen tes so bre a exe cu ção fi si co-fi nan ce i ra
das obras cons tan tes dos or ça men tos fis cal, da se gu-
ri da de so ci al e de in ves ti men to, in clu si ve em meio
mag né ti co.

§ 1º Das in for ma ções re fe ri das no ca put cons ta-
rão, para cada obra fis ca li za da:

I – a clas si fi ca ção ins ti tu ci o nal, fun ci o nal e pro -
gra má ti ca, atu a li za da con for me cons tan te da lei or ça-
men tá ria para 2001;

II – sua lo ca li za ção e es pe ci fi ca ção, com as eta -
pas, os sub tre chos ou as par ce las e seus res pec ti vos
con tra tos, con for me o caso, nos qua is fo ram iden ti fi-
ca das ir re gu la ri da des;

III – a clas si fi ca ção dos even tu a is in dí ci os de ir -
re gu la ri da des iden ti fi ca dos, de acor do com sua gra vi-
da de;

IV – as pro vi dên ci as já ado ta das pelo Tri bu nal
quan to às ir re gu la ri da des;

V – o per cen tu al de exe cu ção fí si co-fi nan ce i ra;
VI – a es ti ma ti va do va lor ne ces sá rio para con -

clu são; e

VII – ou tros da dos con si de ra dos re le van tes pelo 
Tri bu nal.

§ 2º No cum pri men to do dis pos to no ca put, o Tri-
bu nal en vi da rá es for ços no sen ti do de in cre men tar o
uni ver so ob je to de pro ce di men tos fis ca li za tó ri os es-
pe cí fi cos para sub si di ar a apre ci a ção da pro pos ta or -
ça men tá ria pelo Con gres so Na ci o nal, se pos sí vel,
acres cen do o nú me ro de obras em vin te por cen to em 
re la ção ao exer cí cio de 2000.

§ 3º A se le ção das obras a se rem fis ca li za das
deve con si de rar, den tre ou tros fa to res, o va lor li qui da-
do no exer cí cio de 2000 e o fi xa do para 2001, a re gi o-
na li za ção do gas to e o his tó ri co de ir re gu la ri da des
pen den tes ob ti do a par tir de fis ca li za ções an te ri o res

do Tri bu nal, de ven do dela fa zer par te to das as obras
con ti das no Qu a dro V ane xo à Lei nº 10.171, de 5 de
ja ne i ro de 2001, que não fo ram ob je to de de li be ra ção
do Tri bu nal pela re gu la ri da de du ran te os doze me ses
an te ri o res à data da pu bli ca ção des ta lei.

§ 4º O Tri bu nal de ve rá, adi ci o nal men te, no mes -
mo pra zo pre vis to no ca put, en vi ar in for ma ções so bre
ou tras obras, nas qua is te nham sido cons ta ta dos in dí-
ci os de ir re gu la ri da des gra ves em ou tros pro ce di men-
tos fis ca li za tó ri os re a li za dos nos úl ti mos doze me ses
con ta dos da pu bli ca ção des ta Lei, com o mes mo grau 
de de ta lha men to de fi ni do no § 1º des te ar ti go.

§ 5º O Tri bu nal en ca mi nha rá à Co mis são re fe ri-
da no ca put, sem pre que ne ces sá rio, re la tó ri os de
atu a li za ção das in for ma ções for ne ci das.

§ 6º O Tri bu nal de Con tas da União dis po ni bi li-
za rá na sua pá gi na na Inter net, até o 10º dia de cada
mês, re la tó rio con so li da do de atu a li za ção das in for-
ma ções re fe ren tes às obras men ci o na das no pa rá-
gra fo an te ri or, sem pre ju í zo das in for ma ções re me ti-
das ao Con gres so Na ci o nal.

§ 7º A lei or ça men tá ria anu al po de rá con tem plar
sub tí tu los re la ti vos a obras com in dí ci os de ir re gu la ri-
da des gra ves in for ma dos pelo Tri bu nal, per ma ne cen-
do a exe cu ção dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou
sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos os in dí ci os
con di ci o na da à ado ção de me di das sa ne a do ras pelo
ór gão res pon sá vel, su je i tas à pré via de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal e da Co mis são re fe ri da no ca-
put.

§ 8º O Tri bu nal de Con tas da União re me te rá ao
Con gres so Na ci o nal, em até quin ze dias após sua
cons ta ta ção, in for ma ções re fe ren tes aos in dí ci os de
ir re gu la ri da des gra ves iden ti fi ca dos em pro ce di men-
tos fis ca li za tó ri os em con tra tos, con vê ni os, par ce las
ou sub tre chos re fe ren tes a obras cons tan tes do Orça -
men to de 2002, in clu si ve em meio mag né ti co, ca ben-
do à Co mis são Mis ta re fe ri da no ca put e ao Con gres-
so Na ci o nal con di ci o na rem ou não a exe cu ção or ça-
men tá ria do con tra to, con vê nio, par ce la ou sub tre cho
ir re gu lar.

RESOLUÇAO Nº 1, DE 2001-CN

Dis põe so bre a co mis são mis ta per -
ma nen te a que se re fe re o § 1º do art. 166 
da Cons ti tu i ção e so bre a tra mi ta ção das
ma té ri as a que se re fe re o mes mo ar ti go.

....................................................................................
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Art. 2º. A Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção tem por com pe tên cia:

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

III – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os do cu-
men tos per ti nen tes ao acom pa nha men to e fis ca li za-
ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra e da ges -
tão fis cal, nos ter mos dos arts. 70 a 72 e 166, § 1º, in -
ci so II, da Cons ti tu i ção, e da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000, es pe ci al men te:

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

b) in for ma ções en ca mi nha das pelo Tri bu nal de
Con tas da União ou por ór gãos e en ti da des da ad mi-
nis tra ção fe de ral, por in ter mé dio do Con gres so Na ci-
o nal, in clu si ve as re la ti vas a con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos in -
dí ci os de ir re gu la ri da des e re la ci o na dos em ane xo à
lei or ça men tá ria anu al, nos ter mos da lei de di re tri zes
or ça men tá ri as;.

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

Art. 35. A tra mi ta ção das pro po si ções re fe ri das
no art. 34 e das pres ta ções de con tas anu a is, obe de-
ce rá aos se guin tes pra zos:

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

VII – ma té ri as re la ti vas ao acom pa nha men to e
fis ca li za ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra:

a) até 5 (cin co) dias para pu bli ca ção e dis tri bu i-
ção dos re la tó ri os e in for ma ções pre vis tos nas alí ne-
as do art. 2º, in ci so III des ta Re so lu ção, a par tir do re -
ce bi men to pelo Con gres so Na ci o nal;

b) até 15 (quin ze) dias para a apre sen ta ção,
pelo Re la tor de sig na do, do re la tó rio con ten do as me -
di das que jul gar ca bí ve is, apre sen tan do, con for me o
caso, pro je to de de cre to le gis la ti vo, a par tir do tér mi no
do pra zo an te ri or;

c) até 8 (oito) dias para apre sen ta ção de emen -
das ao re la tó rio apre sen ta do e ao pro je to de de cre to
le gis la ti vo, quan do for o caso, a par tir do en cer ra men-
to do pra zo da alí nea ”b“;

d) até 7 (sete) dias, con ta dos do tér mi no do pra -
zo de re ce bi men to das emen das, para que a Co mis-
são dis cu ta, vote e en ca mi nhe à Mesa do Con gres so
Na ci o nal o seu pa re cer so bre a ma té ria.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, pela ma i o ria ab -
so lu ta de seus mem bros, po de rá am pli ar os pra zos
de que tra tam as alí ne as ”b“, ”c“ e ”d“ do in ci so IV’ e
VII des te ar ti go, de ven do co mu ni car a de ci são ao Pre -
si den te do Se na do Fe de ral.

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

Art. 43. A apro va ção pela Co mis são de pro je to
de de cre to le gis la ti vo au to ri zan do a exe cu ção de do -
ta ções cons tan tes na lei or ça men tá ria anu al sob con -
di ção sus pen si va, no caso de sub tí tu los, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos in -
dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves le van ta dos pelo
TCU, de pen de rá de jus ti fi ca ção quan to às me di das
sa ne a do ras ado ta das pelo ór gão res pon sá vel.

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.

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

Art.12. Nos ter mos do art. 83, § 7º, da Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as 2002, é ve da da a exe cu ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos re la ci o na dos a obras ou ser -
vi ços que apre sen tem in dí ci os de ir re gu la ri da des gra -
ves, apon ta dos pelo Tri bu nal de Con tas da União,
cons tan tes do Qu a dro VII, em ane xo, até de li be ra ção
em con trá rio da

Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção – CMO e do Con gres so Na ci o nal.

§ 1º A ve da ção re fe ri da no ca put abran ge to dos
os pro gra mas de tra ba lho dos Orça men tos Fis cal, da
Se gu ri da de So ci al e de Inves ti men to das es ta ta is, in -
clu si ve as al te ra ções ocor ri das no exer ci do por meio
de cré di tos adi ci o na is, e a exe cu ção fi nan ce i ra, em
2002, das res pec ti vas des pe sas ins cri tas em Res tos
a Pa gar, no exer cí cio de 2001 e nos an te ri o res.

§ 2º Qu an do não cons tar a in di ca ção de con tra-
tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre chos em pro gra ma
de tra ba lho cons tan te do Qu a dro VII, em ane xo. fica
ve da da a exe cu ção do cré di to or ça men tá rio do sub tí-
tu lo cor res pon den te.

§ 3º A de li be ra ção da Co mis são de que tra ta o
ca put será to ma da com fun da men to em in for ma ções
pres ta das, pelo Tri bu nal de Con tas da União, so bre as 
me di das sa ne a do ras das ir re gu la ri da des apon ta das.

§ 4º O Tri bu nal de Con tas da União e os ór gãos
de con tro le in ter no de cada um dos Po de res fa rão o
acom pa nha men to da apli ca ção dos re cur sos nos es -
tri tos ter mos des te ar ti go, cer ti fi can do-se de que ne -
nhum dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-
chos, em que te nham sido apon ta dos in dí ci os de ir re-
gu la ri da des gra ves, re ce bam qua is quer re cur sos or -
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ça men tá ri os, in for man do ao Con gres so Na ci o nal as
ile ga li da des even tu al men te ve ri fi ca das, sem pre ju í zo
das pro vi dên ci as ca bí ve is.
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37. in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 21. Os avi sos con ten do os re su mos dos edi -
ta is das con cor rên ci as e to ma das de pre ços, em bo ra
re a li za das no lo cal da re par ti ção in te res sa da, de ve-
rão ser pu bli ca dos com an te ce dên cia, du ran te 3
(três) dias con se cu ti vos, obri ga tó ria e con tem po ra-
ne a men te:

I – no Diá rio Ofi ci al da União, quan do se tra tar
de li ci ta ção fe i ta por ór gão da Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral ou do Dis tri to Fe de ral e, ain da, quan do se tra -
tar de obras, com pras e ser vi ços fi nan ci a dos par ci al
ou to tal men te com re cur sos fe de ra is ou ga ran ti dos
por ins ti tu i ções fe de ra is;

II – no Diá rio Ofi ci al do Esta do onde será re a li-
za da a obra ou ser vi ço, quan do se tra tar de li ci ta ção
de ór gãos da Admi nis tra ção Esta du al ou Mu ni ci pal;

III – em pelo me nos um jor nal diá rio de gran de
cir cu la ção no Esta do ou, se hou ver, no Mu ni cí pio
onde será re a li za da a obra ou ser vi ço, po den do ain da
a Admi nis tra ção, para am bos os ca sos, con for me o
vul to da con cor rên cia, uti li zar-se de ou tros me i os de
di vul ga ção para am pli ar a área de com pe ti ção.

§ 1º O avi so pu bli ca do con te rá a in di ca ção do lo -
cal em que os in te res sa dos po de rão ler e ob ter o tex to
in te gral do edi tal e to das as in for ma ções so bre a li ci ta-
ção.

§ 2º O pra zo mí ni mo até o re ce bi men to das pro -
pos tas ou da re a li za ção do even to será:

I – 30 (trin ta) dias para a con cor rên cia;
II – 45 (qua ren ta e cin co) dias para o con cur so;
III – 15 (quin ze) dias para a to ma da de pre ços ou 

le i lão;
IV – 45 (qua ren ta e cin co) dias para a li ci ta ção

do tipo me lhor téc ni ca ou téc ni ca e pre ço, ou quan do
o con tra to a ser ce le bra do con tem plar a mo da li da de
de em pre i ta da in te gral;

V – 5 (cin co) dias úte is para o con vi te.
§ 3º Os pra zos es ta be le ci dos no pa rá gra fo an te-

ri or se rão con ta dos a par tir da pri me i ra pu bli ca ção do

edi tal re su mi do ou da ex pe di ção do con vi te, ou ain da
da efe ti va dis po ni bi li da de do edi tal ou do con vi te e
res pec ti vos ane xos, pre va le cen do a data que ocor rer
mais tar de.

§ 4º Qu al quer mo di fi ca ção no edi tal exi ge di vul-
ga ção pela mes ma for ma que se deu o tex to ori gi nal,
re a brin do-se o pra zo ini ci al men te es ta be le ci do, ex ce-
to quan do, in ques ti o na vel men te, a al te ra ção não afe -
tar a for mu la ção das pro pos tas.
....................................................................................

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 42. Ne nhum pro ces so, do cu men to ou in for-
ma ção po de rá ser so ne ga do ao Tri bu nal em suas ins -
pe ções ou au di to ri as, sob qual quer pre tex to.

§ 1º No caso de so ne ga ção, o Tri bu nal as si na rá
pra zo para apre sen ta ção dos do cu men tos, in for ma-
ções e es cla re ci men tos jul ga dos ne ces sá ri os, co mu-
ni can do o fato ao Mi nis tro de Esta do su per vi sor da
área ou à au to ri da de de ní vel hi e rár qui co equi va len te,
para as me di das ca bí ve is.

§ 2º Ven ci do o pra zo e não cum pri da a exi gên-
cia, o Tri bu nal apli ca rá as san ções pre vis tas no in ci so
IV do art. 68 des ta lei.
....................................................................................

Art. 58. O Tri bu nal po de rá apli car mul ta de Cr$
42.000.000,00 (qua ren ta e dois mi lhões de cru ze i-
ros), ou va lor equi va len te em ou tra mo e da que ve nha
a ser ado ta da como mo e da na ci o nal, aos res pon sá-
ve is por:

I – con tas jul ga das ir re gu la res de que não re sul-
te dé bi to, nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 19
des ta lei;

II – ato pra ti ca do com gra ve in fra ção à nor ma le -
gal ou re gu la men tar de na tu re za con tá bil, fi nan ce i ra,
or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al;

III – ato de ges tão ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co de 
que re sul te in jus ti fi ca do dano ao erá rio;

IV – não aten di men to, no pra zo fi xa do, sem ca u-
sa jus ti fi ca da, a di li gên cia do Re la tor ou a de ci são do
Tri bu nal;

V – obs tru ção ao li vre exer cí cio das ins pe ções e
au di to ri as de ter mi na das;

VI so ne ga ção de pro ces so, do cu men to ou in for-
ma ção, em ins pe ções ou au di to ri as re a li za das pelo
Tri bu nal;
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VII – re in ci dên cia no des cum pri men to de de ter-
mi na ção do Tri bu nal.

§ 1º Fi ca rá su je i to à mul ta pre vis ta no ca put des -
te ar ti go aque le que de i xar de dar cum pri men to à de -
ci são do Tri bu nal, sal vo mo ti vo jus ti fi ca do.

§ 2º O va lor es ta be le ci do no ca put des te ar ti go
será atu a li za do, pe ri o di ca men te, por por ta ria da Pre -
si dên cia do Tri bu nal, com base na va ri a ção acu mu la-
da, no pe río do, pelo ín di ce uti li za do para atu a li za ção
dos cré di tos tri bu tá ri os da União.

§ 3º O re gi men to in ter no dis po rá so bre a gra da-
ção da mul ta pre vis ta no ca put des te ar ti go, em fun -
ção da gra vi da de da in fra ção.
....................................................................................

Art. 87. Ao ser vi dor a que se re fe re o ar ti go an te-
ri or, quan do cre den ci a do pelo Pre si den te do Tri bu nal
ou, por de le ga ção des te, pe los di ri gen tes das uni da-
des téc ni cas da se cre ta ria do Tri bu nal, para de sem-
pe nhar fun ções de au di to ria, de ins pe ções e di li gên ci-
as ex pres sa men te de ter mi na das pelo Tri bu nal ou por
sua Pre si dên cia, são as se gu ra das as se guin tes prer -
ro ga ti vas:

I – li vre in gres so em ór gãos e en ti da des su je i tos
à ju ris di ção do Tri bu nal de Con tas da União;

II – aces so a to dos os do cu men tos e in for ma-
ções ne ces sá ri os à re a li za ção de seu tra ba lho;

III – com pe tên cia para re que rer, nos ter mos do
re gi men to in ter no, aos res pon sá ve is pe los ór gãos e
en ti da des ob je to de ins pe ções, au di to ri as e di li gên ci-
as, as in for ma ções e do cu men tos ne ces sá ri os para
ins tru ção de pro ces sos e re la tó ri os de cujo exa me es -
te ja ex pres sa men te en car re ga do por sua che fia ime -
di a ta.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967.

Dis põe so bre a or ga ni za ção da
Admi nis tra ção Fe de ral, es ta be le ce di re-
tri zes para a Re for ma Admi nis tra ti va e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO III
Da Descentralização

Art. 10. A exe cu ção das ati vi da des da Admi nis-
tra ção Fe de ral de ve rá ser am pla men te des cen tra li za-
da.

§ 1º A des cen tra li za ção será pos ta em prá ti ca
em três pla nos prin ci pa is:

a) den tro dos qua dros da Admi nis tra ção Fe de-
ral, dis tin guin do-se cla ra men te o ní vel de di re ção do
de exe cu ção;

b) da Admi nis tra ção Fe de ral para a das uni da-
des fe de ra das, quan do es te jam de vi da men te apa re-
lha das e me di an te con vê nio;

c) da Admi nis tra ção Fe de ral para a ór bi ta pri va-
da, me di an te con tra tos ou con ces sões.

§ 2º Em cada ór gão da Admi nis tra ção Fe de ral,
os ser vi ços que com põem a es tru tu ra cen tral de di re-
ção de vem per ma ne cer li be ra dos das ro ti nas de exe -
cu ção e das ta re fas de mera for ma li za ção de atos ad -
mi nis tra ti vos, para que pos sam con cen trar-se nas ati -
vi da des de pla ne ja men to, su per vi são, co or de na ção e 
con tro le.

§ 3º A Admi nis tra ção ca su ís ti ca, as sim en ten di-
da a de ci são de ca sos in di vi du a is, com pe te, em prin -
cí pio, ao ní vel de exe cu ção, es pe ci al men te aos ser vi-
ços de na tu re za lo cal, que es tão em con ta to com os
fa tos e com o pú bli co.

§ 4º Com pe te à es tru tu ra cen tral de di re ção o
es ta be le ci men to das nor mas, cri té ri os, pro gra mas e
prin cí pi os, que os ser vi ços res pon sá ve is pela exe cu-
ção são obri ga dos a res pe i tar na so lu ção dos ca sos
in di vi du a is e no de sem pe nho de suas atri bu i ções.

§ 5º Res sal va dos os ca sos de ma ni fes ta im pra ti-
ca bi li da de ou in con ve niên cia, a exe cu ção de pro gra-
mas fe de ra is de ca rá ter ni ti da men te lo cal de ve rá ser
de le ga da, no todo ou em par te, me di an te con vê nio,
aos ór gãos es ta du a is ou mu ni ci pa is in cum bi dos de
ser vi ços cor res pon den tes.

§ 6º Os ór gãos fe de ra is res pon sá ve is pe los pro -
gra mas con ser va rão a au to ri da de nor ma ti va e exer ce-
rão con tro le e fis ca li za ção in dis pen sá ve is so bre a exe -
cu ção lo cal, con di ci o nan do-se a li be ra ção dos re cur-
sos ao fiel cum pri men to dos pro gra mas e con vê ni os.

§ 7º Para me lhor de sin cum bir-se das ta re fas de
pla ne ja men to, co or de na ção, su per vi são e con tro le e
com o ob je ti vo de im pe dir o cres ci men to des me su ra-
do da má qui na ad mi nis tra ti va, a Admi nis tra ção pro cu-
ra rá de so bri gar-se da re a li za ção ma te ri al de ta re fas
exe cu ti vas, re cor ren do, sem pre que pos sí vel, à exe-
cu ção in di re ta, me di an te con tra to, des de que exis ta,
na área, ini ci a ti va pri va da su fi ci en te men te de sen vol-
vi da e ca pa ci ta da a de sem pe nhar os en car gos de
exe cu ção.

§ 8º A apli ca ção des se cri té rio está con di ci o na-
da, em qual quer caso, aos di ta mes do in te res se pú bli-
co e às con ve niên ci as da se gu ran ça na ci o nal.

....................................................................................
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Ofí cio nº P -065/2002-CMO

Bra sí lia, 23 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to ao dis pos to no § 7º do art. 83

da Lei nº 10.266, de 24/07/2001 (Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2002), a Lei nº 10.407, de
10/01/2002 (Lei Orça men tá ria para 2002), em seu art. 
12, veda ”a exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos
con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre chos re la ci o-
na dos a obras ou ser vi ços que apre sen tem in dí ci os
de ir re gu la ri da des gra ves, apon ta das pelo Tri bu nal de 
Con tas da União, cons tan tes do Qu a dro VII, em ane -
xo, até de li be ra ção em con trá rio da Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção –
CMO e do Con gres so Na ci o nal“.

Este Órgão Téc ni co, para exer cer a atri bu i ção aci -
ma des cri ta, usan do os pro ce di men tos de ter mi na dos
pela Re so lu ção nº 1, de 2001, do Con gres so Na ci o nal,
so li ci ta o ob sé quio des sa Cor te de Con tas no sen ti do de 
que as in for ma ções, re fe ren tes ao § 3º do art. 12 aci ma
men ci o na do, se jam en ca mi nha das à Pre si dên cia do
Con gres so Na ci o nal com a in di ca ção ex plí ci ta de que
se tra ta de ma té ria cons tan te do re fe ri do Qu a dro VII,
sem pre ju í zo dos en ca mi nha men tos à Co mis são. pre-
vis tos no ad. 83 da Lei nº 10.266, de 24/07/2001 (Lei de
Di re tri zes Orça men tá ri as para 2002).

Tal so li ci ta ção se jus ti fi ca pelo fato de que as in -
for ma ções en ca mi nha das por esse Tri bu nal à Pre si-
dên cia do Con gres so Na ci o nal re la ti vas ao Qu a dro Vil 
da Lei Orça men tá ria para 2002 de ve rão ser au tu a das
pela Se cre ta ria-Ge ral do Se na do Fe de ral, com os
con se qüen tes re gis tros no Sis te ma de Acom pa nha-
men to de Ma té ri as Le gis la ti vas – MATE, como ma té-
ria para de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal no to can-
te à li be ra ção ou não da ve da ção ex pres sa no art. 12
an te ri or men te re fe ri do.

So li ci to ain da, com base no aci ma ex pos to, que
cada ex pe di en te des sa Cor te de Con tas (Avi so TCU), 
se pos sí vel, cor res pon da a ape nas uma das ma té ri as
cons tan tes do re fe ri do Qu a dro VII.

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos
de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor
Car los Be zer ra, Pre si den te.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Avi so
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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Edi son Lo -
bão e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

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

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tra ba lho in -
fan til, como to dos sa be mos, é uma nó doa que há mu i-
to es ta mos ten tan do ex tir par da vida so ci al bra si le i ra.
Da dos da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho
(OIT) re ve lam a exis tên cia, em nos so País, de apro xi-
ma da men te 6,6 mi lhões de cri an ças tra ba lha do ras,
em que pe sem os pro gra mas go ver na men ta is e os
es for ços da co le ti vi da de de sen vol vi dos para mu dar
essa si tu a ção.

Diga-se, de pas sa gem, que essa tris te re a li da-
de não é ex clu si va men te bra si le i ra. Em todo o mun -
do há cer ca de 246 mi lhões de cri an ças e jo vens,
com ida de en tre 5 e 17 anos, tra ba lhan do. Des se to -
tal, 180 mi lhões exer cem fun ções ar ris ca das, de
acor do com a OIT, prin ci pal men te na agri cul tu ra e na 
cons tru ção ci vil.

No Bra sil, o nú me ro de cri an ças em pre ga das
tem di mi nu í do sig ni fi ca ti va men te des de 1992, pas-
san do de 8,4 mi lhões para os atu a is 6,6 mi lhões. Para 
isso, sem dú vi da, têm con tri bu í do os pro je tos go ver-
na men ta is Bol sa-Esco la e Pro gra ma de Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til (Peti). A pró pria so ci e da de vem
re a gin do a essa si tu a ção, por en ten der que o tra ba lho
nes sa fa i xa etá ria, com car ga ho rá ria ex ten sa e fre-
qüen te men te mal re mu ne ra do, além de re ti rar a cri an-
ça da es co la, aca ba por im pe dir a sua for ma ção e por
su pri mir a in fân cia pre co ce men te. A le gis la ção bra si-
le i ra, pe los mes mos mo ti vos, pro í be o tra ba lho de me -
no res de 14 anos e, des sa ida de até os 16, só ad mi te
a con di ção de apren di zes.

Ape sar dos su ces sos que se vêm ob ten do nes -
sa área, a si tu a ção é pre o cu pan te. Pri me i ra men te,
por que o nú me ro de tra ba lha do res in fan tis – 6 mi-
lhões e 600 mil – ain da é mu i to ele va do, con fe rin-
do-nos uma ve xa tó ria li de ran ça em toda a Amé ri ca
La ti na; em se gun do lu gar, por que a re du ção do tra ba-
lho in fan til foi bas tan te ex pres si va nos pri me i ros anos
da dé ca da pas sa da, mas vem pas san do por vi sí vel
de sa ce le ra ção – pra ti ca men te se es tag nou nos úl ti-
mos anos, se gun do ava lia o co or de na dor da OIT no
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Bra sil, Pe dro Amé ri co Oli ve i ra; fi nal men te, cons ta-
ta-se que 10% de toda a po pu la ção in fan til bra si le i ra
“tra ba lha”, se é que se pode usar esse ter mo, em ati -
vi da des as mais de gra dan tes, como pros ti tu i ção e trá -
fi co de dro gas.

Em re la ção ao trá fi co, o jor nal O Glo bo pu bli cou
re cen te pes qui sa da ONG Insti tu to Bra si le i ro de Ino -
va ções em Sa ú de So ci al, que re la ta a exis tên cia, so -
men te no Rio de Ja ne i ro, de 5.369 me no res que tra -
ba lham, ar ma dos, para 337 bo cas-de-fumo. De acor -
do com a pes qui sa, que será en ca mi nha da à OIT
para de mons trar a ne ces si da de de po lí ti cas es pe ci a is
para esse con tin gen te, o nú me ro de jo vens en vol vi-
dos no trá fi co é ma i or nos lo ca is onde há guer ras de
qua dri lhas ou fre qüen tes con fron tos com a po lí cia,
por que eles não ques ti o nam as or dens dos che fes. O
le van ta men to re ve la, ain da, que mu i tos ge ren tes de
bo cas-de-fumo têm ape nas 16 anos, e que jo vens de
13 anos en vol vi dos com o trá fi co pre fe rem re ce ber ar-
mas como pa ga men to.

Por sua vez, o mapa do tra ba lho in fan til ela bo ra-
do pela OIT re ve la ou tros da dos bem re pre sen ta ti vos
da vida bra si le i ra. Entre es ses, des ta ca o fato de 560
mil cri an ças en tre 5 e 17 anos tra ba lha rem como do -
més ti cas. Embo ra um gran de con tin gen te se con cen-
tre na fa i xa en tre os 15 e os 17 anos, o nú me ro de do -
més ti cas com ida de in fe ri or a 15 anos ain da é gri tan-
te: nada me nos que 229 mil, com des ta que para as
Re giões Nor des te (77 mil) e Su des te (73 mil), se guin-
do-se: Re gião Sul (29 mil), Cen tro-Oes te (26 mil) e
Nor te (24 mil). 

A re vis ta Épo ca, numa de suas úl ti mas edi ções,
ao es cla re cer que as cri an ças po dem fa zer tra ba lhos
do més ti cos em casa ou fora de casa, re la ta um caso
tí pi co: mes mo es tan do os pais em pre ga dos, a ren da
fa mi li ar é in su fi ci en te para pa gar uma cre che. Nes sas
con di ções, a fi lha mais ve lha, Wal di le ne, de ape nas 8
anos, é obri ga da a cu i dar dos dois ir mãos me no res e
a fa zer todo o tra ba lho de casa: ar ru mar as ca mas, la -
var a rou pa e es quen tar a co mi da. Obvi a men te, essa
me ni na, ci ta da na re por ta gem, além de ter aban do na-
do os es tu dos, não está vi ven do a in fân cia a que de-
ve ria ter di re i to.

“Até pou co tem po atrás – co men ta a re por ta-
gem –, a car ga ho rá ria de me ni nas como Wal di le ne
não de ve ria me re cer a aten ção de es tu di o sos. Afi nal
de con tas, pais que man dam uma fi lha de oito anos
cu i dar de cri an ças era ape nas uma re a li da de fa mi li ar,
nun ca um in di ca dor so ci o e co nô mi co.” A pró pria re vis-
ta, ao afir mar que “pela tra di ção fa mi li ar não há nada
de er ra do em co me çar a tra ba lhar cedo”, faz o aler ta
da pro fes so ra de Di re i to do Tra ba lho Oris de Oli ve i ra,

da USP: “Des de que a cri an ça pos sa tam bém es tu dar
e ter tem po para brin car, e des de que o tra ba lho não
seja uma ta re fa de su ma na, des pro por ci o nal a suas
for ças e sua ida de.”

Infe liz men te, Srªs e Srs. Se na do res, a re a li da de
bra si le i ra não se en qua dra na ad ver tên cia da pro fes-
so ra. Nos sa dura re a li da de mos tra que mu i tas cri an-
ças, como a ci ta da Wal di le ne, tra ba lham duro em
casa por que os pais, tra ba lhan do fora, ain da as sim
não po dem pa gar uma cre che. Em ou tros ca sos, a cri -
an ça tra ba lha fora para au men tar a ren da fa mi li ar,
qui çá para ga ran tir a pró pria so bre vi vên cia, sub me-
ten do-se a uma car ga exa us ti va e a sa lá ri os ir ri só ri os.

No caso es pe cí fi co do tra ba lho do més ti co, a re -
vis ta des ta ca ain da uma cons ta ta ção do es tu do: a
exis tên cia de cri an ças e ado les cen tes que tra ba-
lham para fa mí li as tam bém de pe que nos ren di men-
tos, de clas se so ci al pró xi ma à de las: “Na ma i o ria
dos ca sos, são mi se rá ve is con tra ta dos por po bres”,
sa li en ta a ONG.

São fa tos co nhe ci dos, Sr. Pre si den te. Um exem -
plo tí pi co des se acon te ci men to é o da do més ti ca que
des ti na uma par ce la do seu min gua do sa lá rio para
que uma pa ren te ou uma vi zi nha cu i de de seus fi lhos
me no res. Essa si tu a ção re for ça a ne ces si da de que
te mos de ex pan dir o nú me ro de cre ches gra tu i tas e
em ho rá rio in te gral para aten di men to às pes so as ca -
ren tes.

O nú me ro de cri an ças e ado les cen tes que tra -
ba lham pro fis si o nal men te ou com so bre car ga de ho -
rá rio, no Bra sil, é tão gran de que o tra ba lho in fan til
tem um peso eco nô mi co con si de rá vel, não só pelo
ren di men to que ob têm – ir ri só rio e à cus ta de mu i to
sa cri fí cio, mas às ve zes con di ção de so bre vi vên cia –,
como, tam bém, pelo fato de vi a bi li za rem o em pre go
dos pais. 

“De fato – co men ta a re vis ta Épo ca –, os pe que-
nos tra ba lha do res aju dam a man ter a en gre na gem
eco nô mi ca das me tró po les. Ao ra di o gra far o tra ba lho
do més ti co dos me ni nos e me ni nas, viu-se que ele os
tira da mi sé ria e dá con di ções para que tra ba lha do res
se man te nham em pre ga dos.”

A com ple men ta ção da ren da fa mi li ar se tor na
evi den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do se ana li sa a
ori gem das cri an ças que tra ba lham como do més ti cas.
Em 54% dos ca sos, a mãe ga nha me nos de um sa lá-
rio mí ni mo, e em 36% ga nham me nos de dois sa lá ri os
mí ni mos men sa is. Qu an to aos pais, 42% de les ga-
nham me nos de um sa lá rio mí ni mo e 36% ga nham
me nos de dois.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tra ba-
lho do més ti co é ape nas uma das mo da li da des do
tra ba lho in fan til. Há ou tras tal vez mais vi o len tas ou
ar ris ca das, como o tra ba lho no trá fi co; ou mais de-
gra dan tes, como a pros ti tu i ção. Nem por isso po de-
mos fe char os olhos para essa re a li da de que “mata”
a in fân cia, que leva cen te nas de mi lha res de cri an-
ças e ado les cen tes bra si le i ros a se tor na rem adul tos
an tes da hora, pre ju di can do ir re ver si vel men te, já
que o tem po não vol ta, o seu de sen vol vi men to psí -
qui co, in te lec tu al e emo ci o nal.

É for ço so que nós, bra si le i ros, nos una mos, jun -
ta men te com nos sas au to ri da des, para pôr um fim a
esse res quí cio do re gi me es cra va gis ta, para que nos -
sas cri an ças pos sam usu fru ir ade qua da men te des sa
im por tan te fase da vida, que é a in fân cia, e pre pa-
rar-se para um fu tu ro ri so nho, com pers pec ti vas de
em pre go dig no e de ple no exer cí cio da ci da da nia.

Mu i to obri ga do!
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, aos 15 des te mês, fiz
um pro nun ci a men to so bre a di fí cil si tu a ção da in fân-
cia no Bra sil, as sim en ten di da a ca ma da mais ca ren te
da nos sa so ci e da de. Cri an ças que, ao in vés de fre-
qüen ta rem au las, são obri ga das a tra ba lhar, não raro
cum prin do ta re fas vin cu la das às dro gas e a ou tros
cri mes ne fan dos.

Vol to ao as sun to, nes ta opor tu ni da de, para en -
fa ti zar a im por tân cia do tema. Abor do hoje mais o as -
pec to edu ca ci o nal, que me re ce ria uma pre o cu pa ção
de âm bi to na ci o nal, para bus car as so lu ções ain da
não en con tra das.

Na so ci e da de bra si le i ra, ape sar dos es for ços re -
al men te lou vá ve is do Go ver no Fe de ral nos úl ti mos
anos, o alu no mais hu mil de não vem ten do sua so ci a-
bi li za ção pri má ria to tal men te ga ran ti da. Sem um am -
bi en te fa mi li ar ca paz de lhe as se gu rar o aten di men to
de ne ces si da des bá si cas, tais como afe to, ali men ta-
ção e abri go, as ca ma das mais so fri das têm sua ci da-
da nia com pro me ti da logo em sua for ma ção.

Para nos sas cri an ças e ado les cen tes po bres, a
in ser ção pre co ce no mun do do tra ba lho ou da cri mi-
na li da de, como meio de so bre vi vên cia, faz com que a
es co la ri da de seja pos ter ga da pela an te ci pa ção do
ele men to tra ba lho em suas di ver sas e avil tan tes for -
mas.

“Ho mem ne nhum é uma ilha”, ou seja, o ser hu -
ma no é por de fi ni ção um ani mal so ci al e po lí ti co, pois
não vive so zi nho, já con ce i tu a ra o gre go Aris tó te les.
Do nas ci men to à mor te, faz-se ho mem atra vés do
con ta to com ou tros se res hu ma nos. Em so ci e da de

tra ba lha, apren de, in ven ta, ex pe ri men ta, evo lui, par ti-
ci pa. Enfim, hu ma ni za-se. Por isso a pa la vra po lí ti ca
vem do gre go pó lis (ci da de), ou seja, a ci da da nia, a
vida na co mu ni da de e suas re gras de con ví vio ci vi li-
za do. Por tan to, his tó ri ca e fi lo so fi ca men te, hu ma ni za-
ção e ci da da nia são dois la dos de uma mes ma mo e-
da quan do o as sun to é a edu ca ção, ele men to que nos 
dis tin gue dos de ma is ani ma is.

É esta a di men são mais im por tan te da edu ca-
ção: o as pec to hu ma ni za dor e ci da dão. Des con si de-
rá-la é re le gar a dis cus são a ques tões me ra men te
téc ni cas e bu ro crá ti cas, sem que se veja a im por tân-
cia que o tema en cer ra. Nes sa pers pec ti va, o jo vem
que está fora da es co la não é ci da dão ou, por ou tras
pa la vras, não é vis to como gen te pe las eli tes.

O Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te – ECA,
no ca pí tu lo V, art. 60, dis põe:

Art. 60. É pro i bi do qual quer tra ba lho a me no res
de 14 (qua tor ze) anos de ida de, sal vo na con di ção de
apren diz.

Os da dos, po rém, apon tam fla gran te trans gres-
são a este prin cí pio.

Ape sar dos ex ce len tes avan ços re gis tra dos nos
da dos do Cen so 2000, ain da há mu i to o que fa zer,
pois re la tó rio di vul ga do dia 06/05/2002 pela Orga ni-
za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT re ve la que,
em bo ra o nú me ro de cri an ças que tra ba lham no Bra -
sil te nha ca í do cer ca de 23% de 1992 a 1999 – pas -
san do de 8,4 mi lhões para 6,6 mi lhões de cri an ças –,
ain da é um per cen tu al ex tre ma men te pre o cu pan te. O
Bra sil res pon de ain da por 10% das cri an ças em pi o-
res for mas de tra ba lho no mun do, se gun do o Fun do
das Na ções Uni das para a Infân cia e a Ado les cên cia
– Uni cef. So men te en tre os jo vens de dez a tre ze
anos, te mos mais de 2 mi lhões tra ba lhan do, pra ti ca-
men te 14,2% de to dos os bra si le i ros nes ta fa i xa.

As ati vi da des des ses pe que nos tra ba lha do res
são as mais va ri a das. Cor tan do e cu i dan do de cana
no Ce a rá; que i man do as mãos nos for nos de car vão
ve ge tal no Mato Gros so do Sul; bri tan do pe dras no
Ce a rá e na Ba hia; ca tan do coco no meu que ri do Ma -
ra nhão, re co lhen do lixo nas gran des ci da des ou ven -
den do jor na is nas es qui nas, são re le ga dos à con di-
ção de su bu ma nos.

Como agra van te, na dura e ina ce i tá vel re a li da de
do tra ba lho in fan til, en tre cor tam-se ou tras for mas de
so bre vi vên cia que ex põem cri an ças e ado les cen tes à
vi o lên cia da mar gi na li da de, tais como o trá fi co e uso
de dro gas e a pros ti tu i ção, fe nô me nos que têm se
am pli a do nos úl ti mos anos. Fa cil men te cons ta ta das
em qual quer rua de uma gran de ci da de, va gan do en -
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tor pe ci das, cri an ças en tre gam suas ju ven tu des aos
efe i tos no ci vos da cola.

Ou seja, nos sos po ten ci a is ci da dãos de ama-
nhã são tra ta dos ina de qua da men te pela so ci e da de e, 
por isso, não raro, tor nam-se pes so as em bru te ci das.
E, de po is, mu i tos fi cam jus ta men te in dig na dos quan -
do por eles são rou ba dos ou agre di dos, per gun tan-
do-se o por quê de tan ta vi o lên cia. Mas em mo men to
al gum se dão con ta da gra ve par ce la de res pon sa bi li-
da de da so ci e da de nes se tris te dra ma que se en ce na
em nos so País.

Uma vez que a re a li da de es co lar está in ter me di-
a da pelo tra ba lho in fan til e pela mar gi na li da de – nas
suas di ver sas e avil tan tes for mas –, é pre ci so uma
ação edu ca ti va con se qüen te de toda a so ci e da de, na
bus ca de so lu ções con di zen tes com essa re a li da de.

Po rém, há do cen tes que não se ade quam às pe -
cu li a ri da des do am bi en te em que vi vem os edu can-
dos. Por fal ta de pre pa ra ção, ten tam apli car me to do lo-
gi as fe i tas para as clas ses mé dia e alta à re a li da de
mi se rá vel e ca ren te das cri an ças po bres. Igno ram
que seus alu nos qua se sem pre mo ram na fa ve la ou
no su búr bio em si tu a ções de ca rên cia qua se ab so lu-
ta, em ca se bres fe i tos de ta pu mes de ma de i ra, la tões
e pa pe lões, com di men sões ín fi mas, mais pa re ci dos
com pri são do que mo ra dia. Esque cem-se de que são 
jo vens que mu i tas ve zes es tão tra u ma ti za dos pe las
vi o la ções mons tru o sas a que são sub me ti dos di a ri a-
men te. Nes sa pers pec ti va, a vida dos seus alu nos tor -
na-se mes mo uma pri são, e a es co la se ria o gran de
quar tel que ten ta di tar as nor mas das re la ções es co-
la res. É este um dos mo ti vos do gran de ín di ce de eva -
são es co lar.

O en si no de Ma te má ti ca, mu i tas ve zes, é sin to-
má ti co des sa dis tân cia en tre a me to do lo gia em pre ga-
da e o con tex to dos alu nos. Na sua luta diá ria, a cri an-
ça efe tua di ver sas ope ra ções men ta is das qua is a es -
co la não se apro pria. É só re pa rar com que efi ciên cia
pe que nos en gra xa tes, ven de do res de amen do im ou
de flo res em ba res e res ta u ran tes fa zem con tas pre ci-
sas quan do têm que dar o tro co cer to. Po rém, quan do
es tão em sala de aula, sen tem-se co a gi dos e in se gu-
ros e não con se guem apren der as abs tra ções que os
profes so res ten tam en si nar-lhes de cima para ba i xo.

Ou tro exem plo des se dis tan ci a men to me to do ló-
gi co da re a li da de são as lis tas de ma te ri a is es co la res
apre sen ta das no iní cio do ano, por im po si ção das di -
re to ri as ou das Se cre ta ri as de Edu ca ção. A dis cre-
pân cia com o po der aqui si ti vo da ma i o ria da po pu la-
ção é no tó ria.

Des ta for ma, como di zia o gran de edu ca dor Pa -
u lo Fre i re, a in ten ção da es co la fica res tri ta aos ide a is

de si mes ma, os qua is são ori un dos das eli tes. Sem
uma con tex tu a li za ção so ci al com o meio em que atua, 
a es co la cria um alu no ide al que, lo gi ca men te, não in -
te ra ge com o alu no real, aque le ad vin do de um lu gar
so ci al des pri vi le gi a do, com uma his tó ria mar ca da
pela ex clu são.

É ló gi co que os pro fes so res não têm cul pa nis so
tudo. O Esta do tam bém não os pre pa ra de vi da men te,
e lhes im põe sa lá ri os e con di ções de tra ba lho me dío-
cres. Na ver da de, toma-se o ca mi nho in ver so de qual -
quer edu ca ção vol ta da para a ver da de i ra in te gra ção
dos ex clu í dos. Pre o cu pa-se mais com a for ma do que
com o con te ú do, com o mar ke ting em de tri men to das
mu dan ças subs tan ci a is.

Estou fa lan do, Srªs e Srs. Se na do res, da ten-
dên cia atu al em se va lo ri zar, de uma for ma pou co cu i-
da do sa, a uni ver sa li za ção do en si no e a mo der ni za-
ção dos re cur sos, sem se pre o cu par com os prin cí pi-
os pe da gó gi cos apli ca dos e as idi os sin cra si as dos
es tu dan tes.

Hoje, se gun do da dos do Mi nis té rio da Edu ca-
ção, atin gi mos o ma ra vi lho so ín di ce pró xi mo de 76%
de nos sa ju ven tu de na es co la. Avan ço que não se
pode ne gar. Mas te nho acom pa nha do de per to os de -
ba tes dos pro fis si o na is de edu ca ção. Ve nho re ce ben-
do di ver sos re pre sen tan tes de sin di ca tos de pro fes-
so res, pe da go gos e es pe ci a lis tas em ge ral. To dos
des ta cam os avan ços, mas di zem que tam bém, pe las
pró pri as cir cuns tân ci as de tran si ção, há uma ten dên-
cia ge ral em se va lo ri zar o quan ti ta ti vo em de tri men to
do qua li ta ti vo. Adver tem, qua se to dos, do pe ri go da
su per va lo ri za ção de re cur sos e me i os mo der nos em
de tri men to do ele men to hu ma no e da di dá ti ca. As im -
por tan tes e res pe i tá ve is re vis tas Nova Esco la e Pre-
sen ça Pe da gó gi ca , há mu i to vêm pu bli can do ma té ri-
as que mos tram pro ble mas com o mau em pre go de
mé to dos mo der nos, a exem plo da edu ca ção à dis tân-
cia e do uso sem cri té ri os de me i os au di o vi su a is; ou a
pre o cu pa ção qua se ex clu si va em ape nas man ter tur -
mas che i as de alu nos sem a de vi da pre pa ra ção do
cor po do cen te, a di dá ti ca, os prin cí pi os mo ra is e a ci -
da da nia, etc.

Por trás dis so tudo, mu i tas ve zes, di zem os es -
pe ci a lis tas, es ta ria uma es tra té gia dos go ver nos para
ma qui ar as es ta tís ti cas edu ca ci o na is ante as exi gên-
ci as das en ti da des e or ga nis mos in ter na ci o na is que
fi nan ci am os pro gra mas edu ca ci o na is no Bra sil,
como o Uni cef, Ban co Mun di al e di ver sas ONGs.

Por isso, ape sar da uni ver sa li za ção ter al can ça-
do re sul ta dos pro mis so res, ape sar da in ques ti o ná vel
im por tân cia dos re cur sos mo der nos em pre ga dos, a
edu ca ção apre sen ta da hoje não vem ten do a qua li da-

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra  28 09381

    151MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



de que de ve ria ter. Há um des pre pa ro ge ral dos pro -
fis si o na is e a po lí ti ca de au men to rá pi do do nú me ro
de ma trí cu las é te me rá rio, pois as cri an ças de vem fre -
qüen tar a es co la, mas não apren de rão com pro fes so-
res mal for ma dos e sem uma po lí ti ca edu ca ci o nal pe -
da go gi ca men te ali cer ça da. Não é por ou tro mo ti vo
que, ape sar de ter mos as cri an ças nas es co las, os ní -
ve is de qua li da de es tão cada vez mais ba i xos. Haja
vis ta a úl ti ma par ti ci pa ção do Bra sil em uma ava li a ção
fe i ta com alu nos de Ensi no Mé dio em vá ri os pa í ses
dos mais va ri a dos ní ve is eco nô mi cos. O Bra sil fi cou
sim ples men te em úl ti mo lu gar, fato que foi lar ga men te
di vul ga do pela im pren sa na ci o nal.

Na ver da de, para so lu ci o nar mos essa cri se de
cres ci men to da edu ca ção no Bra sil, o de ba te tem de
ser o meio de efe ti var uma in ter lo cu ção en tre Esta do
(fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal), es co la e so ci e da de.
Algu mas ex pe riên ci as al ter na ti vas têm-nos apon ta do
que essa me to do lo gia pode ser im ple men ta da com
re sul ta dos sig ni fi ca ti vos jun to à co le ti vi da de que con -
vi ve no am bi en te edu ca ci o nal. Os pri me i ros pro gra-
mas de ren da mí ni ma im plan ta dos no Bra sil, como o
de Cam pi nas e o do Dis tri to Fe de ral, ele ge ram a fa mí-
lia como uni da de de aten di men to e não se es que ce-
ram da ne ces sá ria vin cu la ção da es co la ri za ção bá si-
ca dos fi lhos com os be ne fí ci os re ce bi dos pe las fa mí-
li as aten di das. Tam pou co me nos pre za ram o as pec to
pe da gó gi co e for ma ti vo da ques tão.

Um con jun to de ini ci a ti vas, si mi la res ao mo de lo
de Cam pi nas, ge ral men te se di a dos em ór gãos de as -
sis tên cia so ci al, aten dem a fa mí li as ca ren tes com cri -
an ças de 0 a 14 anos em mu i tas re giões do Bra sil,
con ce den do be ne fí ci os que va ri am se gun do a ren da
fa mi li ar. Nes ta ver ten te, o mo ni to ra men to é fe i to atra -
vés de acom pa nha men to do mi ci li ar das fa mí li as. No
ou tro con jun to de pro gra mas, que se gue o mo de lo do
Dis tri to Fe de ral, há uma as so ci a ção mais es tre i ta e
di re ta en tre ren da e edu ca ção. Estes pro gra mas têm
ge ral men te be ne fí ci os fi xos con ce di dos a fa mí li as
com fi lhos em ida de es co lar (7 a 14 anos), se di a dos
nos ór gãos de edu ca ção e que mo ni to ram o pro gra-
ma atra vés das uni da des es co la res.

A ver da de é que os pro gra mas de ren da mí ni ma
têm sido bem su ce di dos em com ba ter a eva são e o
ab sen te ís mo; e há in dí ci os de me lho ra no de sem pe-
nho es co lar dos es tu dan tes. Há ain da ou tros pon tos
im por tan tes dos pro gra mas. Um de les se re fe re ao
po ten ci al que este tipo de ação apre sen ta de re or ga-
ni za ção de uma po lí ti ca de com ba te à po bre za. A ar ti-
cu la ção en tre uma po lí ti ca de trans fe rên cia di re ta de
ren da e uma po lí ti ca so ci al de lon go pra zo – a edu ca-
ção – in di ca este po ten ci al.

Te mos cons ta ta do, ao es tu dar mos ou tras ex pe-
riên ci as pelo Bra sil, que os pro gra mas de Bol sa Esco la
aca bam efe ti va men te com a eva são es co lar, já que a
fa mí lia pre ci sa do di nhe i ro e por isso faz ques tão que a
cri an ça vá à es co la. No caso do Dis tri to Fe de ral, a re -
pe tên cia tam bém foi re du zi da por ca u sa do Pou pan-
ça-Esco la (de pó si to fe i to no iní cio de cada ano para os
alu nos que per ma ne cem na es co la sem re pe tir de
ano). Sabe-se que a fa mí lia fica mais sa u dá vel, pois
pas sa a co mer me lhor. Além dis so, aju da na auto-es ti-
ma da mu lher, já que é ela quem re ce be o be ne fí cio e
aglu ti na a fa mí lia, que co me ça a con ver sar mais e ter
me nos pro ble mas com dro gas e gra vi dez pre co ce.

To das es sas ex pe riên ci as, Se nhor Pre si den te,
não po dem ape nas ser co pi a das pe los de ma is es ta dos,
mas de vem ser vir de base para uma mo bi li za ção efe ti va
de to dos aque les en vol vi dos com a ques tão da edu ca-
ção – pre o cu pa dos não com os ín di ces, não com os nú -
me ros fri os e in sen sí ve is dos tec no cra tas, mas com o
as pec to hu ma ni za dor e ci da dão da edu ca ção.

O pri me i ro pas so já foi qua se al can ça do pelo
atu al go ver no: a uni ver sa li za ção. Mas há ain da mu i to
a ser fe i to quan to à qua li da de. Tal vez, a par te mais di -
fí cil.É este o úni co ca mi nho do res ga te do de sen vol vi-
men to de nos sas cri an ças e jo vens, por tan to, de nos -
sa fu tu ra ci da da nia.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA  (PDMB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de que ocu pei
esta tri bu na em 30 de abril úl ti mo para de nun ci ar as
pre cá ri as con di ções dos re cur sos hu ma nos, ma te ri a-
is e or ga ni za ci o na is dos hos pi ta is go i a nos, essa si tu-
a ção, in fe liz men te, con ti nu ou a pi o rar, sem ne nhum
re mé dio à vis ta.

Re por ta gem pu bli ca da pelo jor nal O Po pu lar, de 
Go iâ nia, no úl ti mo dia 19 afir mou que o sis te ma hos -
pi ta lar no in te ri or do es ta do “é de ti rar o sono de quem 
está para ser in ter na do”. Afi nal, o ris co de in fec ção é
bem con cre to.

Nada me nos que 28 uni da des ti ve ram in ter di ta-
dos seus cen tros ci rúr gi cos, suas cen tra is de es te ri li-
za ção, suas co zi nhas e la van de ri as pela Vi gi lân cia
Sa ni tá ria. Até mes mo itens bá si cos como pa pel hi giê-
ni co, sa bão e to a lha de pa pel nos ba nhe i ros che gam
a fal tar nes ses es ta be le ci men tos. Em 30% de les, as
ins ta la ções são ina de qua das. Por exem plo, ne cro té ri-
os fun ci o nam ao lado de co zi nhas.

O Hos pi tal Mu ni ci pal San ta Rosa, no mu ni cí pio
do mes mo nome, con ti nua fe cha do e sem pre vi são de 
re a ber tu ra, pois sua re for ma de pen de da li be ra ção de 
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re cur sos fe de ra is, mu i to em bo ra a res pec ti va emen da
ao or ça men to te nha sido de vi da men te apro va da.

O cen tro ci rúr gi co do Hos pi tal Dom Bos co, de
Po ran ga tu, de pen de, para sua re a ti va ção, da en tre ga
de apa re lho de au to cla ve.

Fe cha do tam bém per ma ne ce o cen tro ci rúr gi co
do Hos pi tal Mu ni ci pal de Cam po Ale gre, en quan to a
prefe i tu ra aguar da ver ba fe de ral sem pra zo para ser
li be ra da.

O Hos pi tal de Go i an di ra, que é fi lan tró pi co, con -
ti nua im pos si bi li ta do de re a li zar ci rur gi as por fal ta de
re cur sos para as ne ces sá ri as re for mas.

Obras no cen tro ci rúr gi co e na cen tral de es te ri li-
za ção do Hos pi tal Mu ni ci pal de Mon te Ale gre es tão
sen do pro je ta das, mas não têm data para co me çar.

No Hos pi tal Mu ni ci pal de San ta Te re zi nha, a
aber tu ra do cen tro ci rúr gi co foi au to ri za da ape nas
para par tos nor ma is. A pre fe i tu ra lo cal pro vi den cia a
com pra de hos pi tal par ti cu lar, que, no en tan to, está
fe cha do para obras de re for ma.

Os ci da dãos de Ade lân dia ne ces si ta dos de ci -
rur gia são en ca mi nha dos a ou tros mu ni cí pi os, por -
que a ad mi nis tra ção do hos pi tal lo cal, que é pri va-
do, ale ga não dis por de re cur sos para a re for ma do
cen tro ci rúr gi co de ter mi na da pe las au to ri da des es -
ta du a is de sa ú de.

Em Nova Roma, o hos pi tal, ina u gu ra do em
1996, foi cons tru í do sem que o pro je to obe de ces se as 
nor mas do Mi nis té rio da Sa ú de. Re sul ta do: nin guém
pôde ain da ser ope ra do ali, por que o mu ni cí pio não
tem re cur sos para fa zer as al te ra ções ne ces sá ri as.
Como de há bi to, a ver ba fe de ral não tem data para ser 
li be ra da.

O mes mo ocor re com o Hos pi tal Mu ni ci pal de
Ita já, onde a pre fe i tu ra está sem di nhe i ro para obras
or ça das em 100 mil re a is.

Em si tu a ção ain da pior se acha o Hos pi tal Mu ni-
ci pal Pro tá sio Vi a na Pena, em Flo res de Go iás. Seu
cen tro ci rúr gi co está in ter di ta do há três anos, sem
qual quer pre vi são para iní cio das re for mas.

O le van ta men to da Su pe rin ten dên cia de Vi gi-
lân cia sa ni tá ria da Se cre ta ria Esta du al de Sa ú de, re -
por ta do pelo Po pu lar, abran geu 95 dos 371 hos pi ta is
do in te ri or. Os de Go iâ nia não en tra ram na pes qui sa,
por que sua fis ca li za ção cabe à Vi gi lân cia Sa ni tá ria
Mu ni ci pal.

A pe que na amos tra que aca bo de re fe rir, no en -
tan to, é su fi ci en te para que ava li e mos a ver da de i ra
tra gé dia en fren ta da no co ti di a no pe las pes so as mais
hu mil des em bus ca de tra ta men to mé di co e in ter na-
ção para si ou para mem bros da fa mí lia.

Será pos sí vel que as au to ri da des di tas com pe-
ten tes não se sen si bi li zam com esse qua dro la men tá-
vel de aban do no e des ca so? Será que con ti nu a rão in -
de fi ni da men te nes se “jogo de em pur ra” en tre os ní ve-
is fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal? Será que, pas sa dos
mais de 10 anos da im plan ta ção do Sis te ma Úni co de
Sa ú de, ain da ig no rem que seu bom fun ci o na men to
exi ge a par ti ci pa ção ati va des ses três ní ve is, em um
es pí ri to sin ce ro de par ti lha de res pon sa bi li da des?

De ma ne i ra ge ral, os mu ni cí pi os go i a nos con ti-
nu am so fren do com a fal ta de cri té ri os no re pas se de
re cur sos dos pro gra mas do SUS. E vale lem brar que a 
ma i o ria dos hos pi ta is que ti ve ram alas in ter di ta das
pe los pro ble mas que há pou co re la tei per ten ce a pre -
fe i tu ras.

O ci da dão que teme, com ra zão, ope rar-se de
uma hér nia e mor rer por in fec ção ge ne ra li za da, tam -
bém com mu i ta ra zão se per gun ta para onde vão os
bi lhões de re a is ex tra í dos do suor e do tra ba lho da so -
ci e da de por um Esta do (e aí vol to a me re fe rir aos três 
ní ve is de go ver no) que se apro pria de mais de 1/3 das 
ri que zas pro du zi das pe los tra ba lha do res e em pre sá-
ri os da na ção, me di an te de ze nas de im pos tos, con tri-
bu i ções e ta xas.

Qu e ro con clu ir en fa ti zan do que nes se con tex to
de per ple xi da des, uma par ce la de res pon sa bi li da de
subs tan ci al cabe ao go ver no do es ta do de Go iás e
sua Se cre ta ria de Sa ú de que, à fal ta dos já men ci o na-
dos cri té ri os téc ni cos, não vem cum prin do a par te que 
lhe cabe na ma nu ten ção de ini ci a ti vas im por tan tes,
como é o caso do Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia
(PSF). A re cu sa do go ver no es ta du al a re pas sar sua
de vi da par ce la de re cur sos a cer tos mu ni cí pi os – a
exem plo de Ipa me ri e Uru a çu – fo men ta sus pe i tas de
que essa omis são obe de ce a mes qui nhas ra zões po -
lí ti cas, pre ju di can do mi lha res de pes so as (ho mens,
mu lhe res, ve lhos, cri an ças) que nada têm a ver com
es sas pi cu i nhas e ri va li da des.

Se a per se gui ção, a re ta li a ção e o fa vo ri tis mo
não ce de rem lu gar à trans pa rên cia e a eqüi da de a sa ú-
de no es ta do de Go iás per ma ne ce rá do en te ain da por 
mu i to tem po.

Era o que ti nha a la men tar, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do!

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do 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 da
pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 29 do cor ren te, 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 (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 46 
mi nu tos.)

PETIÇÃO Nº 3, DE 2002

Au tor: Asso ci a ção de De fe sa do Di re i to da Arte e
Cul tu ra – ASSDAK (MG)
Emen ta: Re quer. ao Pre si den te do Se na do Fe de ral, do -
cu men tos que for ma ram o pro ces so do Pro er, in clu si ve
os re sul ta dos da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

DECISÃO

Aco lho in te gral men te o Pa re cer nº
47/02 da Advo ca cia do Se na do Fe de ral, e,
de acor do com seus fun da men tos, in de fi ro o 
re que ri men to for mu la do pela Asso ci a ção de
De fe sa do Di re i to da Arte e Cul tu ra.

Publi que-se e ar qui ve-se. – Se na dor Ra-
mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

PARECER Nº 047/02 – ADVOSF

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO
DIREITO DA ARTE E CULTURA – ASSDAK.

Di re i to de in for ma ção – inc. XXXIII
do art. 5º da Cons ti tu i ção. Ví cio de re pre-
sen ta ção. Lei nº 9.784/99.

Se nhor Advo ga do Ge ral.
Tra ta-se de re que ri men to apre sen ta do nos se-

guin tes ter mos em nome da Pre si dên cia da
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO DIREITO DA ARTE
E CULTURA – ASSDAK:

”Pela pre sen te ve nho so li ci tar os do cu-
men tos que for ma ram o pro ces so do
PROER. Inclu si ve os re sul ta dos da Co mis-
são Par la men tar de Inqué ri to. Se ti ve rem,
em CDROOM.

Tal so li ci ta ção en con tra am pa ro na
Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 5º item XXXIII.“

Ana li san do-se a so li ci ta ção cons ta ta-se, de
prin cí pio, que não está acom pa nha da de qua is quer
do cu men tos que, na for ma da lei, com pro vem a
iden ti da de de seu subs cri tor ou mes mo a sua con di-
ção ju rí di ca pe ran te a en ti da de que diz re pre sen tar.

Se gun do o ar ti go 17 do Có di go Ci vil, a re pre-
sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al das pes so as ju rí di cas

faz-se por in ter mé dio de pes so as fí si cas es pe ci al-
men te de sig na das..

O in ci so II do ar ti go 6º da Lei nº 9.784/1999
(rege o pro ces so na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral)
exi ge a ”iden ti fi ca ção do in te res sa do ou de quem o re -
pre sen te“.

O or de na men to ju rí di co es ta be le ce que a exis tên-
cia da pes soa ju rí di ca prin ci pia com o re gis tro de seus
atos cons ti tu ti vos, nos qua is deve cons tar re fe rên cia ao
modo pelo qual se re pre sen ta, ati va e pas si va men te, ju -
di ci al e ex tra ju di ci al men te (CC, arts. 18 e 19, II). A pes -
soa ju rí di ca com pro va a sua exis tên cia com a apre sen-
ta ção de seus es ta tu tos de vi da men te re gis tra dos, con -
for me tem de ci di do o TRF da 1ª Re gião:

“(...)
O con tra to so ci al de vi da men te re gis tra-

do, per mi te não ape nas a com pro va ção da
exis tên cia da so ci e da de, sua re gu la ri da de,
mas tam bém a ve ri fi ca ção do modo como se 
faz re pre sen tar na prá ti ca de atos ju rí di cos,
en tre os qua is, a ou tor ga de man da to. So-
men te co nhe cen do o que dis põem seus atos 
cons ti tu ti vos, é pos sí vel ve ri fi car quem pode
usar o nome da em pre sa e de que modo. O
exa me do con tra to so ci al, por tan to, re fle te-se
na ve ri fi ca ção da ca pa ci da de de ser par te e
de es tar em ju í zo, as sim como na afe ri ção da 
ca pa ci da de pos tu la tó ria – com pe tin do ex clu-
si va men te ao ad vo ga do a re a li za ção de atos
pro ces su a is de for ma efi caz, é de ri gor a afe -
ri ção da per fe i ta cons ti tu i ção do man da tá rio
por quem pode in ves ti-lo de po de res“ (AC
95.O1.27910-3/DF – 3ª Tur ma – Re la tor Juiz
Osmar Tog no lo)

O cu nho cons ti tu ci o nal do di re i to de ação, as-
sim como ocor re com o di re i to de pe ti ção e o de in-
for ma ção, não ex clui a exi gên cia de que os in te res sa-
dos apre sen tem com pro van tes de suas qua li fi ca ções.

Não se tra ta de ne gar aces so às in for ma ções. A
Admi nis tra ção do Se na do Fe de ral se pa u ta ri go ro sa-
men te con for me os di ta mes cons ti tu ci o na is. A ín te gra
dos re la tó ri os ela bo ra dos pe las Co mis sões Par la men-
ta res de Inqué ri to es tão dis po ni bi li za das na pá gi na do
Se na do Fe de ral na Inter net (www.se na do.gov.br), que
pode ser aces sa da por qual quer um e de qual quer lo cal.

Em face do ex pos to, com a in for ma ção aci ma e
sem ma i o res con si de ra ções, su ge re-se o in de fe ri-
men to do pe di do com base no in ci so II do ar ti go 6º da
Lei nº 9.784/99.

Bra sí lia, 2 de maio de 2002. – Hé lio Ro dri gues
Fi gue i re do Jú ni or, Advo ga do-mat. 5324.
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Ata da 71ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 29 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,
Mo za ril do Ca val can ti, Lind berg Cury, Chi co Sar to ri e Ade mir Andra de

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

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Amir Lan do – Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car -
los Va la da res – Ari Stad ler – Artur da Ta vo la – 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 – Edu ar-
do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra
– Fer nan do Ri be i ro – Fran cis co Escór cio – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Melo – Gil ber to Mes tri nho – Gil -
vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – 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 – 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 
– 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 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 Re quião – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – 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 65 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor 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

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 169, de 2002 (nº 413/2002, na ori gem), de 27 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 149, de 2001 (nº 3.088/2002, na Casa
de ori gem), que ins ti tui o dia 25 de ou tu bro como o
”Dia Na ci o nal da Sa ú de Bu cal“, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.465, de 27 de maio de 2002.

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 210, DE 2002

(Nº 1.180/2001, 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 ao Sis te ma Bar re ten se de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ltda., para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bar re-
tos, 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 370, de 24 de ju lho de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 18 de mar ço de 1996, a
per mis são ou tor ga da ao Sis te ma Bar re ten se de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra Ltda., para ex plo rar, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bar re tos,
Esta do de São Pa u lo.

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

PARECER CONJUR/MC Nº 882/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50630.000166/93
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Ama zo nas
Inte res sa da: Rá dio Di fu so ra do Ama zo nas Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve
seu ter mo em 1º de no vem bro de 1993.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

A Rá dio Di fu so ra do Ama zo nas Ltda, con ces si o-
ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia, na ci da de de Ma na us, Esta do do Ama zo nas, re-
quer a re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con ces-
são ou tor ga da me di an te De cre to nº 1.114, de 1º de ju-
nho de 1962, cujo ter mo ocor reu em 1º de no vem bro
de 1993.

2. A ou tor ga em ques tão foi re no va da a par tir de
1º de no vem bro de 1983, con for me De cre to nº
88.872, de 17 de ou tu bro de 1983, pu bli ca do no Diá-
rio Ofi ci al da União de 18 se guin te, sen do que o pra -
zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10
de maio de 1991.

3. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins ti-
tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es ta-
be le ce pra zos de ou tor gas de 10 (dez) anos, para o ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze) anos para
o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por
pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 - § 3º), pe río dos
es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223 - § 5º).

4. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e per mis são
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra e de 15 (quin ze) anos para o de te le vi são”.

5. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te-
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6. O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo fi nal em 1º de no vem bro de 1993, sen do
que o pe di do de re no va ção foi pro to co li za do na De le-

ga cia do MC no Esta do do Ama zo nas, em 26 de ju lho
de 1993, tem pes ti va men te por tan to.

7. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 1º de
no vem bro de 1993.

8. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Por ta ri as nº 56, de 1º de ju nho
de 1989 e 73, de 23 de de zem bro de 1992, com as se -
guin tes com po si ções:

Co tis tas    Co tas
Jo sué Cláu dio de Sou za Fi lho 59.619.500
Ma ria da Fé Xe res e Sou za Anzo a te gui 43.075.500
Ma ria do Car mo Xe res de Sou za Mi ran da 14.805.000
To tal 117.500.000

Ge ren te :      Ma ria da Fé Xe res e Sou za Anzo a te gui

9. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên ci as e
pe nas de mul ta con for me se ve ri fi ca de seus as sen-
ta men tos ca das tra is.

10. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 24).

11. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
- FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 25.

12. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca-
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di-
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi-
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

13. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec-
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor-
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in-
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
per mis são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a
ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

14. Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
acom pa nha do das mi nu tas dos atos pró pri os – De-
cre to e Expo si ção de Mo ti vos, com vis tas ao Exce len-
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au to ri da de
com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

15. Pos te ri or men te de acor do com o art. 223, §
3º da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no-
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.
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É o Pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 26 de ju lho de 2000. – Zil da Be a triz

Sil va de Cam pos Abreu, Asses so ra
De acor do. Sub me to à Srª Con sul to ra Ju rí di ca.

Bra sí lia, 26 de ju lho de 2000. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos Ju -
rí di cos de Co mu ni ca ções

(À Co mis são de Edu ca ção.)

09450 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 212, DE 2002
(Nº 1.186/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002174    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09451

    175MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09452 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002176    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09453

    177MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09454 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002178    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09455

    179MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09456 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002180    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09457

    181MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09458 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002182    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09459

    183MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09460 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 213, DE 2002
(Nº 1.187/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002184    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09461

    185MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09462 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002186    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09463

    187MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09464 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002188    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09465

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 214, DE 2002
(Nº 1.204/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

    189MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09466 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002190    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09467

    191MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09468 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002192    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09469

    193MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09470 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002194    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09471

    195MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09472 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002196    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09473

    197MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09474 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09475

    199MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09476 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002200    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09477

    201MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09478 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 215, DE 2002
(Nº 1.206/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002202    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09479

    203MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09480 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002204    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09481

    205MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09482 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002206    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09483

    207MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09484 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002208    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09485

    209MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09486 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002210    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09487

    211MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09488 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 216, DE 2002
(Nº 1.208/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002212    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09489

    213MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09490 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002214    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09491

    215MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09492 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002216    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09493

    217MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09494 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002218    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09495

    219MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09496 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002220    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09497

    221MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09498 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09499

    223MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09500 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09501

    225MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09502 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09503

    227MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09504 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002228    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09505

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 217, DE 2002
(Nº 1.217/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

    229MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09506 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09507

    231MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09508 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002232    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09509

    233MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09510 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09511

    235MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09512 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002236    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09513

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 218, DE 2002
(Nº 1.221/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

    237MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09514 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002238    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09515

    239MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09516 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002240    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09517

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 219, DE 2002
(Nº 1.250/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

    241MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09518 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09519

    243MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



RELATÓRIO Nº 0002/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53670000477/98, de
3-9-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção do Ba ir ro Se tor
Ae ro por to, lo ca li da de de Cam pos Be los, Esta do

de Go iás.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção do Ba ir ro Se tor Ae ro por to,
ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro
02.517.629/0001-39, no Esta do de Go iás, com
sede na Rua 02, Qd 19, lote 04 – Se tor Ae ro por to,
ci da de de Cam pos Be los, GO., di ri giu-se ao Se-
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 31 de agos to de
1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons-
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra-
di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter-
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –
DOU, de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con-
tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu
trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res-
pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so lí ci ta ”a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter -
mos do ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 
2.615, de 3 de ju nho de 1998.“, apre sen tan do ao Mi -
nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes
au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le -
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3-3-1998 e Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção de ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne -
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao 
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 07 a 103, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua C2, Qd 19, lote 04 –
Se tor Ae ro por to, na ci da de de Cam pos Be los, Esta -
do de Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas em
13º01’59“S de la ti tu de e 46º46’35“W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 18-3-1999, Se ção 3.

09520 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002
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10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re-
tos e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá-
fi cas in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de -
pre en de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 75 à
78, de no mi na do de ”Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de
Rad Com“.

11.  mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci-
sos I e II da Nor ma 2/98; cum pri das as exi gên ci as
so li ci tou-se o en vio do Pro je to Téc ni co. (fls. 85 à
103).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“, fir ma do pelo
en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das as
se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor, an te na e tor re e li nha
de trans mis sor), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va

– ir ra di an te e in ten si da de de cam po no 
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e 
de ir ra di a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti-
cas elé tri cas da an te na.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta-
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 104 à 105.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra-
ba lhos de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con cluí a
ins tru ção dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me
do rol de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is
com a le gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i-
to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da-
de:

– nome

Asso ci a ção do Ba ir ro Se tor Ae ro por to

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Vag ner Fer re i ra Bar bo sa
Vice-Pre si den te: Ma ri zeth Fer re i ra Fa ri as
1º Se cre tá ria: Char les Cos ta e Sil va Rit ter
2º Se cre tá ria: Ge rô ni ma Ma ria da Cu nha
Te sou re i ro: Ma ria Apa re ci da dos San tos Sou za

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di-
an te e es tú dio

– Rua C2, Qd 19, lote 04 – Se tor Ae ro por to, ci -
da de de Cam pos Be los, Esta do de Go iás;

– co or de na das ge o grá fi cas
13°01’59” de la ti tu de e 46°46’35” de

lon gi tu de, cor res pon den tes aos cál cu los efe -
tu a dos na ”Aná li se Téc ni ca de Rad Com” -
fls. 75 –, e que se re fe re à lo ca li za ção da es -
ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção do Ba -
ir ro Se tor Ae ro por to, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre-
ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro-
ces so Admi nis tra ti vo nº 53670000477/98, de 3 de
se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000. – Re la to ra da
con clu são Ju rí di ca – Re la to ra da con clu são Téc ni ca.

De acor do.

Á con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09521

    245MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09522 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 220, DE 2002
(Nº 1.258/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09523

    247MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



RELATÓRIO Nº 0055/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53.650.002.079/98, de 
15-9-98.

Obje to: Re que ri men to de au to ri za ção para a
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Be ne fi cen te Ma ria
Pin to, lo ca li da de de Ca u ca ia, Esta do do Ce a rá.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Be ne fi cen te Ma ria Pin to, ins cri ta
no CGC sob o nú me ro 01.784.785/0001-01, no Esta -
do do Ce a rá. com sede na Rua Ga li en te, 310, Par que
Po ti ra, Ci da de de Ca u ca ia-CE, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 8 de se tem bro de 1998,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te-
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998,“, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. O re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção: (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do

os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item. 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 1 a 128, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ca na vi e i ra, nº 429, Ju -
re ma, na ci da de de Ca u ca ia, Esta do do Ce a rá, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 3º 46’15”S de la ti tu de e
38º37’40”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 18-3-1999, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 74 a 77, de no mi na do de Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Ocor re que no de-
cor re do pro ces so, a en ti da de apre sen tou as co or de-
na das re a is do lo cal pro pos to. As mes mas são com -
pa tí ve is com as co or de na das no avi so.
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção do su bi tem 6.7, in ci sos

I, II, III, en tre ou tros, e pos te ri or men te o su bi tem
6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 02/98, (fls. 83 – A,
84, 93, 94, 107 e 133).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“, fls. 135, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 144 e 145.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to
16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de

Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Be ne fi cen te Ma ria Pin to

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma ria Ivo ne da sil va Bor ges .
Vice-Pre si den te: Ge ral do Ri be i ro do

Nas ci men to
1º Se cre tá rio: Fran cis co Bar re to San tos
2º Se cre tá rio: Fran cis co das Cha gas Mi -

guel
Te sou re i ro: Ma ria Lu ci ma Pa u li no dos

San tos Sil va

lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma
ir ra di an te e es tú dio

Rua Ca na vi e i ra, 429, Ju re ma, na ci da-
de de Ca u ca ia, Esta do do Ce a rá;

– co or de na das ge o grá fi cas
03º46’26“S de la ti tu de e 38º37’35”W

de lon gi tu de, cor res pon den tes aos cál cu los
efe tu a dos na ”Aná li se Téc ni ca de Rad Com“
– fls. 74 a 77, e que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men-
to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Be ne fi cen te
Ma ria Pin to, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de
Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.650.002.079/98, de 15 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 17 de Ou tu bro de 2000.
Re la tor da con clu são Ju rí di ca – Re la tor da con -

clu são Téc ni ca.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2000. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De Acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi-

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 20 de ou tu bro de 2000. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 0055/2000/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 28 de ou tu bro de 2000. – Pa u lo Me ni-

cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.797/00

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.000927/93
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de São Pa u lo
Inte res sa da: Rá dio Ci da de de Ma rí lia Ltda.
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve
seu ter mo fi nal em 1º-11-93. Pe di do apre sen ta do
tem pes ti va men te Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a
vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no-
va ção de con ces são, for mu la do pela Rá dio Ci da de
de Ma rí lia Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Ma rí-
lia, Esta do de São Pa u lo.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da à en ti da-
de con for me De cre to nº 35.146, de 5 de mar ço de
1954, e re no va da pelo De cre to nº 92.611, de 2 de
maio de 1986, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
em 5 sub se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de
no vem bro de 1983, cujo pra zo re si du al da ou tor ga
foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

3. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga-
cia do MC no Esta do de São Pa u lo, ten do aque la
De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con-
so an te

Pa re cer Ju rí di co nº 1.266/97, fls. 88/91, dos
au tos.

4. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu-
men ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi-
na ram a pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela
DMC/SP, con cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do
pos tu la do, acres cen tan do o se guin te:

• a en ti da de ob te ve au to ri za ção para
efe tu ar trans fe rên cia in di re ta da sua ou tor-
ga, me di an te Expo si ção de Mo ti vos nº 176,
de 31 de maio de 2000, cu jos atos le ga is
de cor ren tes fo ram com pro va dos pela Por ta-
ria nº 245, de 28 de se tem bro se guin te, fi-
can do seus qua dros so ci e tá rio e di re ti vo as -
sim cons ti tu í dos:

Co tis tas Co tas Va lor – R$
Car los Fran cis co Car do so 6.406 42.085,77
Re na ta Bal dis se ra Car do so    164 1.079,13
To tal 6.570 43.164,90
Ge ren te: Car los Fran cis co Car do so

5. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am -
pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos de que dis põem a
Lei nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de
1983, eis que o pe di do de sua re no va ção foi apre-
sen ta do na for ma de vi da e no pra zo le gal e com a
do cu men ta ção há bil.

6. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res-
pec ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o
fun ci o na men to em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou -
tor ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in-
do, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con -
ces são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te,
a ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

7. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos 
pre sen tes au tos ao Exmo Sr. Mi nis tro das Co mu ni-
ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de re no-
va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti vos e
De cre to, com vis tas ao en ca mi nha men to ao Exce-
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au to ri-
da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

8. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci-
a da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 
3º, do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re -
no va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer ”sub cen su ra“.

Bra sí lia, 9 de ou tu bro de 2000. – Flá via Cris ti-
na Dos San tos Ro cha, Co or de na do ra.

De acor do. Sub me to a Srª Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 20 de no vem bro de 2000. – Ma ria da

Gló ria Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJURIMC Nº 2.622, DE 2000

Apro vo o Pa re cer CONJUR/MC nº 1.797/00,
que con clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va-
ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de 
Ma rí lia, Esta do de São Pa u lo, for mu la do pela Rá dio
Ci da de de Ma rí lia Ltda. Re me tam-se os au tos,
acom pa nha dos das mi nu tas de Expo si ção de Mo ti-
vos e De cre to, à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi -
nis tro, com vis tas ao en ca mi nha men to ao Exce len-
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 22 de no vem bro de 2000. – Ra i mun da
No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PARECER CONJUR/MC Nº 393/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.015069/94
Ori gem: Bra sí lia/DF
Inte res sa da: Rá dio Tran sa mé ri ca de Bra sí lia

Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Per mis são para ex plo rar ser vi ço de ra -

di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, cujo pra -
zo teve seu ter mo fi nal em 23-1-95.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la-
res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.
A Rá dio Tran sa mé ri ca de Bra sí lia Ltda., per mis-

si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe -
de ral, re quer a re no va ção do pra zo de vi gên cia de
sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 23 de ja -
ne i ro de 1995.

2. Me di an te Por ta ria nº 87, de 17 de ja ne i ro de
1975, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 23
sub se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio Tran -
sa mé ri ca de Bra sí lia Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio
Tran sa mé ri ca de Bra sí lia S.A., 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 Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
23 de ja ne i ro de 1975, data de pu bli ca ção da cor res-
pon den te por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al da
União, sen do sua úl ti ma re no va ção pro mo vi da, a par-
tir de 23 de ja ne i ro de 1985, con for me Por ta ria nº 257, 
de 9 de ou tu bro de 1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União em 18 sub se qüen te.

4. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins ti-
tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es ta-
be le ce pra zos de ou tor ga de 10 (dez) anos, para o ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze) anos para
o ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por
pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33 – § 3º), pe río dos
es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223 – § 5º).

5. Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, de cla ra:

“Art. 27. Os pra zos de con ces são e
per mis são se rão de 10 (dez) anos para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de 15
(quin ze) anos para o de te le vi são”.

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês, an -
te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
ter mo fi nal em 23 de ja ne i ro de 1995, sen do que o pe -
di do de re no va ção foi pro to co li za do nes te Mi nis té rio,
em Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral, em 24 de ou tu bro de
1994, tem pes ti va men te por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 23 de
ja ne i ro de 1995.

9. A pe ti ci o ná ria ob te ve au to ri za ção para efe tu ar
al te ra ção de seu con tra to so ci al me di an te Por ta ria nº
236, de 28 de maio de 1999, cu jos atos le ga is de cor-
ren tes fo ram apro va dos pela Por ta ria nº 258, de 24 de 
ju nho do mes mo ano, fi can do seus qua dros so ci e tá rio
e di re ti vo as sim cons ti tu í dos:

Co tis tas Co tas Va lor(R$)

Aloy sio de Andra de Fa ria 852.433 622.276,09
Flá vio Már cio            1 0,73
Luiz Gu i lher me Ca mar go
Ca val can ti de Albu quer que            1 0,73

To tal 852.435 622.277,55
Di re to res: Flá vio Már cio
                  Luiz Gu i lher me Ca mar go Ca val can ti de Albu -
     quer que

10. Vale res sal tar que, du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga, a par tir de 23 de ja ne i ro de 1985, a 
en ti da de so freu as se guin tes pe na li da des, con for me
da dos ca das tra is:

– Mul ta, no va lor de R$315,08 – por ta ria nº 755/97;
– Mul ta, no va lor de R$525,14 – por ta ria nº 875/97;
– Mul ta, no va lor de R$346,58 – por ta ria nº 1.497/97;
– Mul ta, no va lor de R$409,59 – por ta ria nº 1.498/97.

11. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar-
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 46).

12. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 48.

13. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca-
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785, de
1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o pe di-
do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi-
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

14. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec-
ti va con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun -
ci o na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor-
ga dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in-
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
per mis são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te,
a ex tin ção do ser vi ço pres ta do.
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15. Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, para
de ci são.

16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223, 
§ 3º, da Cons ti tu i ção, a ma té ria de ve rá ser apre ci a da
pelo Con gres so Na ci o nal, a fim de que o ato de re no-
va ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.
Bra sí lia, 19 de abril de 2000. – Flá via Cris ti na

dos San tos Ro cha, Che fe de Di vi são.
De acor do. À con si de ra ção da Srª Co or de na do-

ra-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

Bra sí lia, 19 de abril de 2000. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. San tos, Co or de na do ra.

De acor do. Sub me to à Srª Con sul to ra Ju rí di ca.

Bra sí lia, 19 de abril de 2000. – Adal gi za Fran ça
So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 560/2000

Apro vo o Pa re cer CONJUR/MC nº 393/2000,
que pro pôs o de fe ri men to do pe di do de re no va ção do
pra zo de vi gên cia da per mis são ou tor ga da à Rá dio
Tran sa mé ri ca de Bra sí lia 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 Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral. Re me tam-se os
au tos, acom pa nha dos das mi nu tas dos atos pró pri os,
à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções, para de ci são.

Bra sí lia, 19 de abril de 2000. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

09544 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09545
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PARECER Nº 7, DE 2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.002388/97
Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ti va de Urâ nia
Emen ta: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
– Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço de

ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no

Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por-
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Edu ca ti va de Urâ nia, com sede na ci -
da de de Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo, re quer
lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço
de ra di o di fu são de so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na que la ci da de,
me di an te a uti li za ção do ca nal 290 E, pre vis to no Pla no
Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

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

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to da en ti da de
en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no Re gis tro Ci -
vil de Pes so as Ju rí di cas, no li vro ”A-2“ sob o nº
10.790, aos 11 dias do mês de agos to de 1997, na ci -
da de de Fer nan dó po lis, São Pa u lo, aten den do a to-
dos os re qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro
e na le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Exe cu ti vo, que terá man da to
de dois anos, de acor do com o art. 13, pa rá gra fo úni co
do Esta tu to da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. Mar cos
Cé sar Main, ca ben do a ele a re pre sen ta ção ati va e pas -
si va da Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os se guin tes mem -
bros: Sr. Antô nio Do ni ze te da Sil va, Sra. Ela i ne Fa bi a-
na Se le quim Main, Sra. Ma ri se li Ce nir Main, e Sra. Eli -
a na Cris ti na Se le quim.

II – Do Mé ri to

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

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223, que
atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou tor gar
con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re fe ri do

ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia do cor -
res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal.

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

Art. 13.
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

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

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ção fir ma da por eles, jun ta da à fl. 188 dos
pre sen tes au tos.

III – Con clu são
Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em

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

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

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro, de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001.  – Na po leão Va -

la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 19 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca para pros se gui men to. – Pa u lo Me ni cuc ci,
Se cre ta rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

09546 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002270    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09547

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 225, DE 2002
(Nº 1.301/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
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09548 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09549

    273MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09550 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09551

    275MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09552 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002276    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09553

    277MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09554 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002278    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09555

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    279MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09556 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 226, DE 2002
(Nº 1.303/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002280    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09557

    281MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09558 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002282    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09559

    283MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09560 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002284    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09561

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    285MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09562 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 227, DE 2002
(Nº 1.338/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09563

    287MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09564 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002288    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09565

    289MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09566 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002290    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09567

    291MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09568 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002292    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09569

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 228, DE 2002
(Nº 1.356/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

    293MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09570 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002294    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09571

    295MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09572 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002296    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09573

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    297MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09574 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002298    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09575

    299MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09576 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002300    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09577

    301MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09578 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002302    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09579

    303MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09580 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002304    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09581

    305MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09582 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002306    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09583

    307MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09584 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002308    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09585

    309MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09586 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002310    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09587

    311MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09588 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

(Á Co mis são de Edu caçaõ.)

MAIO 2002312    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09589

    313MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09590 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002314    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09591

    315MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09592 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002316    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09593

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    317MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09594 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 233, DE 2002
(Nº 1.156/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002318    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09595

    319MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09596 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002320    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09597

    321MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09598 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002322    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09599

    323MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09600 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002324    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09601

    325MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09602 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002326    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09603

    327MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09604 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002328    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09605

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 235, DE 2002
(Nº 1.397/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

    329MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09606 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002330    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09607

    331MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09608 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002332    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09609

    333MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09610 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002334    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09611

    335MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09612 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002336    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09613

    337MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09614 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002338    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09615

(Á Co mis são de Edu ca ção)

    339MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09616 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002340    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09617

    341MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09618 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002342    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09619

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    343MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09620 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 238, DE 2002
(Nº 933/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002344    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09621

    345MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09622 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002346    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09623

    347MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09624 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002348    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09625

    349MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09626 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002350    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09627

    351MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09628 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 239, DE 2002
(Nº 1.008/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(À Co mis são de Edu ca ção.)

MAIO 2002352    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09629

MENSAGEM Nº 1.225, DE 1999

    353MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09630 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002354    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09631

    355MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09632 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002356    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09633

    357MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09634 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002358    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09635

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    359MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09636 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 240, DE 2002
(Nº 1.019/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

MAIO 2002360    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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PARECER Nº 469, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, so bre o Ofí cio ”S“,
nº 3, de 2002, do Par la men to La ti no-Ame-
ri ca no, pelo qual se en ca mi nha ao Se na-
do Fe de ral có pia das Atas da Re u nião da
Jun ta Di re ti va e da VI Assem bléia Extra -
or di ná ria do Par la men to La ti no A me ri ca-
no, re a li za das nos dias 29 e 30 de no vem-
bro de 2001, em São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

Che ga à Pre si dên cia do Se na do Fe de ral o Ofi -
cio ”S“, nº 3, de 2002 do Par la men to La ti no-Ame ri-
ca no, me di an te o qual se en ca mi nha ao Se na do Fe -
de ral có pia das Atas da Re u nião da Jun ta di re ti va e
da VI Assem bléia Extra or di ná ria do re fe ri do par la-
men to, re a li za das nos dias 29 e 30 de no vem bro de
2001, em São Pa u lo.

Essas atas re fle tem a von ta de po lí ti ca de con -
so li dar e apro fun dar a atu a ção do Par la men to La ti-
no-Ame ri ca no como ór gão de in te ra ção le gis la ti va
in ter go ver na men tal, com im por tan te par ti ci pa ção de 
par la men ta res bra si le i ros.

Na ci ta da re u nião es ti ve ram pre sen tes os de -
pu ta dos Ney Lo pes e Pa u lo Del ga do, o pri me i ro
ocu pan do a pre si dên cia pro tem po re da ins ti tu i-
ção.

De con te ú do múl ti plo e va ri a do, as atas alu di-
das no ofí cio que ora se sub me te a esta Co mis são
en glo bam as pec tos de na tu re za ad mi nis tra ti va e po -
lí ti ca, em es pe ci al nas re so lu ções apro va das, den tre
as qua is cabe des ta car as se guin tes:

1) a que apóia, a po si ção do Bra sil na
Co mis são de Sa ú de em re la ção:

a) à pos si bi li da de de se que brar as pa -
ten tes de me di ca men tos es sen ci a is; e

b) à im plan ta ção da po lí ti ca de me di-
ca men tos ge né ri cos na Amé ri ca La ti na.

2) a que exor ta o go ver no do Ja pão a 
pôr à dis po si ção da Jus ti ça Pe ru a na o ci-
da dão Alber to Fu ji mo ri, a fim de que res-
pon da por seus atos como ex-pre si den te
do Peru;

3) a que ex pres sa apo io à Re pú bli ca
Argen ti na em seu de se jo de sair da di fí cil si -
tu a ção eco nô mi ca e fi nan ce i ra em que se
en con tra, e re cu pe rar seu cres ci men to, vi-
san do à me lho ria das con di ções de vida do

seu povo, es pe ci al men te das ca ma das mais 
ca ren tes;

4) a que dá nova de no mi na ção à Co-
mis são da Mu lher, de sig nan do-a Co mis são
de Eqüi da de e Gê ne ro;

5) a que so li ci ta a to dos os pa í ses da
Amé ri ca La ti na e do Ca ri be para que as si-
nem o Tra ta do de Roma de 1998 so bre o
Esta tu to da Cor te Pe nal Inter na ci o nal e pro -
vi den ci em sua ra ti fi ca ção nos res pec ti vos
Par la men tos Na ci o na is.

Por se tra tar de ex pe di en te em que se co mu-
ni ca ma té ria de na tu re za não-de li be ra ti va, in cum-
be-nos de cla rar-nos ci en te do Ofí cio nº 3 de 2002, 
do Par la men to La ti no-Ame ri ca no, pelo qual se en-
ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia das Atas da Re -
u nião da Jun ta Di re ti va e da VI Assem bléia Extra-
or di ná ria do re fe ri do par la men to, e pro por que os
do cu men tos que acom pa nham o ci ta do ofí cio fi-
quem à dis po si ção dos Se nho res Se na do res, para 
seu co nhe ci men to, e, pos te ri or men te, se jam ar qui-
va dos.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te – Ro ber to Sa tur ni no, Re-
la tor – Ber nar do Ca bral – José Agri pi no – Sér gio
Ma cha do – Iris Re zen de – Ge ral do Cân di do –
Tião Vi a na – Lú dio Co e lho – Ro meu Tuma – Edu -
ar do Su plicy – Ro ber to Re quião.

PARECER Nº 470, DE 2002

Pe ran te a Co mis são de Assun tos
So ci a is so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 116, de 2001, (nº 4.495/98, na casa de
ori gem), que dis põe so bre a pro mo ção e
a fis ca li za ção da de fe sa sa ni tá ria ani mal
quan do da re a li za ção de ro de io e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 116, de 2001
(PL nº 04405, de 1998, na Casa de ori gem), de au-
to ria do De pu ta do Jair Me ne guel li “dis põe so bre a
pro mo ção  e a fis ca li za ção da de fe sa sa ni tá ria ani-
mal quan do da re a li za ção de ro de io e dá ou tras pro -
vi dên ci as” e, na Co mis são de Assun tos So ci a is foi
re la ta do pela ilus tre Se na do ra Ma ri na Sil va.
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O PLC em ques tão de fi ne “ro de i os de ani ma is
as ati vi da des de mon ta ria ou de cro no me tra gem e
as pro vas de laço, nas ava li a das a ha bi li da de do
atle ta em do mi nar o ani mal com pe rí cia e o de sem-
pe nho do pró prio ani mal.”

De ter mi na ain da que se apli cam aos ro de i os
as dis po si ções ge ra is re la ti vas à de fe sa sa ni tá ria
ani mal e de fi ne as res pon sa bi li da des das en ti da-
des pro mo to ras dos ro de i os. Den tre es sas res pon-
sa bi li da des des ta ca mos: pro vi men to de “in fra-es-
tru tu ra com ple ta para aten di men to mé di co, com
am bu lân cia de plan tão, equi pe de pri me i ros so cor-
ros e pre sen ça de mé di co clí ni co ge ral”; o trans-
por te dos ani ma is em ve í cu los apro pri a dos e a
ins ta la ção de in fra-es tru tu ra que ga ran ta a in te gri-
da de fí si ca dos mes mos; “pre sen ça de mé di co ve -
te ri ná rio, res pon sá vel tan to pela ga ran tia da boa
con di ção fí si ca e sa ni tá ria dos ani ma is, quan to
pelo cum pri men to das nor mas dis ci pli na do ras, de
for ma a im pe dir maus tra tos e in jú ri as de qual quer
or dem”. O re fe ri do pro je to tam bém dis cor re so bre
os ape tre chos téc ni cos uti li za dos, que não “po de-
rão ca u sar in jú ri as ou fe ri men tos aos ani ma is e
de vem obe de cer às nor mas es ta be le ci das pela
en ti da de re pre sen ta ti va do ro de io, se guin do as re -
gras in ter na ci o nal men te ace i tas”.

Tam bém dis põe que as cin tas, ci lhas e bar ri-
gue i ras de vem ser con fec ci o na das em lã na tu ral e
pro í be o uso de es po ras com ro se tas pon ti a gu das
ou ins tru men tos que ca u sem fe ri men tos nos ani-
ma is, in clu si ve apa re lhos que pro vo quem cho ques
elé tri cos. Espe ci fi ca ain da que as cor das uti li za das
nas pro vas de laço de ve rão dis por de re du tor de
im pac to para o ani mal.

O pro je to em ques tão de ter mi na tam bém o
pra zo para a en ti da de or ga ni za do ra do ro de io co mu-
ni car o even to ao ór gão es ta du al com pe ten te, com-
pro van do es tar em dia com as exi gên ci as le ga is e
téc ni cas. Ain da, den tre as de ter mi na ções con ti das
no pro je to, cons ta a exi gên cia de se gu ro pes so al de
vida e in va li dez per ma nen te men te para os pro fis si o-
na is do ro de io.

Na casa de ori gem, o PLC nº 116, de 2001, foi
apro va do nas Co mis sões de De fe sa do Con su mi dor,
Meio Ambi en te e Mi no ri as, de Agri cul tu ra e Po lí ti ca
Ru ral e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, ten -
do sido apro va do com subs ti tu ti vo na Co mis são de
De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as.

Na Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral, o
re la tor en ten deu que a pro pos ta de re gu la men ta os

ro de i os “as se me lha-se sig ni fi ca ti va men te à Re so lu-
ção SAA nº 18/98, da Se cre ta ria de Agri cul tu ra e
Abas te ci men to do Esta do de São Pa u lo”.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da Câ ma ra o pro je to foi apro va do com a
sus pen são do ar ti go que as si na la va pra zo para o
Po der Exe cu ti vo re gu la men tar a lei, con si de ran do in -
cons ti tu ci o nal.

II – Aná li se

O  pa re cer da re la to ra, Se na do ra Ma ri na Sil va,
que apro vou o PLC nº 116, de 2001, jul gou aten di-
dos os pres su pos tos de ju ri di ci da de e cons ti tu ci o na-
li da de e con si de rou pro ce den tes “as exi gên ci as de
ga ran tia con tra maus tra tos e de pa drões de sa ni da-
de ani mal a se rem obe de ci dos”.

De cla ran do o in tu i to de aper fe i ço ar al guns dis -
po si ti vos, a apre sen tou as se guin tes Emen das:

EMENDA

Dê-se ao art. 4º do PLC nº 116, de 2001, a se -
guin te re da ção:

“Art. 4º Os ape tre chos téc ni cos uti li za-
dos nas mon ta ri as, bem com as ca rac te rís ti-
cas de ar re a men to, não po de rão ca u sar in -
jú ri as e fe ri men tos aos ani ma is.

Pa rá gra fo úni co. Fica ex pres sa men te
pro i bi do o uso de es po ras, se dem ou qual-
quer ou tro ins tru men to que ca u se fe ri men-
tos aos ani ma is, in clu in do apa re lhos que
pro vo quem cho ques elé tri cos.”

EMENDA

Dê-se ao art. 5º a se guin te re da ção:

“Art. 5º A en ti da de pro mo to ra do ro de io
de ve rá co mu ni car a re a li za ção das pro vas
ao ór gão es ta du al com pe ten te, com an te ce-
dên cia mí ni ma de trin ta dias, com pro van do
es tar apta a pro mo ver o ro de io se gun do
nor mas le ga is.”

Con si de ra mos es pe ci al men te nes te voto a
emen da que pro í be, de for ma ex pres sa, o uso de
es po ras e do se dem, ca paz de in vi a bi li zar a prá ti-
ca do ro de io no Bra sil, com sen sí vel pre ju í zo eco -
nô mi co para os Mu ni cí pi os e Esta dos que tra di ci-
o nal men te abri gam es ses even tos. Des ta ca mos,
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tam bém, que nu me ro sa mão de obra, hoje em-
pre ga da nes sa ati vi da de per de ria seu em pre go,
re du zin do mais ain da a ren da no meio ru ral.

O prin ci pal ar gu men to apre sen ta do é que o se -
dem, ins tru men to se me lhan te a uma bar ri gue i ra,
ma chu ca o ani mal e que seu uso nos ro de i os im pli-
ca em maus tra tos às mon ta ri as. A Re so lu ção SAA
nº 18, de 31 de mar ço de 1998, do Esta do de São
Pa u lo, do cu men to pi o ne i ro que ser viu de base para
a ela bo ra ção do pro je to de lei em tela, em seu art.
9º, per mi te o uso de es po ras, des de que em “mo de-
los não-agres so res, usa dos in ter na ci o nal men te e
apro va dos por as so ci a ções de ro de io de ou tros pa í-
ses”.

So bre a uti li za ção do se dem, a mes ma Re so-
lu ção, tam bém no seu art. 9º, per mi te sua uti li za ção,
des de que “con fec ci o na do em ma te ri al que não fira
o ani mal. No se dem a ser usa do em mon ta ria, o
seg men to que deve fi car em con ta to com a par te in -
fe ri or do cor po do ani mal deve ser de ma te ri al ma cio
(lã ou al go dão), ex clu í dos, em qual quer caso, aces-
só ri os que im por tem em le sões fí si cas”.

So bre o uso do se dem exis te um es tu do con-
clu si vo re a li za do pela Uni ver si da de Esta du al Pa u lis-
ta (UNESP), na Fa cul da de de Ciên ci as Agrá ri as e
Ve te ri ná ri as, em se tem bro de 1998. O re fe ri do es tu-
do, ela bo ra do pe los pro fes so res da que la uni ver si da-
de, “ob je ti va de tec tar pre sen ça ou não de le sões
nas áre as con tac ta das pelo se dem, atra vés de bióp -
si as, pos sí ve is al te ra ções na es per ma to gê ne se dos
ani ma is uti li za dos e com por ta men to se xu al dos
mes mos, ou seja, a li bi do, em ani ma is sub me ti dos
ao ro de io há pelo me nos qua tro anos.”

A me to do lo gia de pes qui sa foi de sen vol vi da
es pe ci al men te para esse es tu do, pois não ha via
ne nhu ma dis po ní vel para a fi na li da de. Fo ram uti li-
za dos 12 bo vi nos, ma chos, in te i ros, mes ti ços de
zebu, por se rem os mais  uti li za dos nos ro de i os. Os 
men ci o na dos ani ma is atu a vam há pelo me nos qua -
tro anos em ro de i os. O de li ne a men to do ex pe ri-
men to im pli cou que seis ani ma is fo ram sub me ti dos
a prá ti ca de sal to com se dem sub me ti dos a bióp si-
as e ava li a ção an dro ló gi ca.

O sê men dos ani ma is foi co le ta do por ele tro e-
ja cu la ção e ava li a dos la bo ra to ri al men te con for me as 
nor mas do Co lé gio Bra si le i ro de Re pro du ção Ani-
mal. Fo ram ob ti dos por bióp sia, para exa me his to pa-
to ló gi co, dois frag men tos de pele, um da re gião em
con ta to com o se dem e ou tro de re gião 15 cm dis-
tan te da pri me i ra.

Tam bém fo ram re a li za dos re gis tros fo to grá fi-
cos dos ani ma is, em es ta ção e em mo vi men to de
sal to, para ob ser va ção do po si ci o na men to do se -
dem em re la ção aos tes tí cu los. O se gun do gru po
de ani ma is uti li za dos no es tu do foi sub me ti do ao
mes mo tra ta men to e fo ram efe tu a das as se guin-
tes ob ser va ções clí ni cas: “fre qüên cia car día ca e
res pi ra tó ria an tes e após a mon ta ria, dis po si ção
para in ges tão de ali men tos, ru mi na ção e com por-
ta men to se xu al, ain da com a pre sen ça do se-
dem”.

Os re sul ta dos in di ca ram que o se dem, no ani -
mal pa ra do, não tem con ta to com os tes tí cu los e
que, quan do do sal to, as fo tos evi den ci a ram um dis -
tan ci a men to ain da ma i or do ór gão, con fir man do não 
exis tir ação me câ ni ca do se dem so bre a bol sa es-
cro tal das mon ta ri as. Tam bém em ter mos an dro ló gi-
cos e his to pa to ló gi cos não fo ram cons ta ta dos, pela
aná li se dos re sul ta dos ob ti dos, da nos es pe ci fi ca-
men te re la ci o na dos ao uso do se dem.

Os da dos ob ti dos com o se gun do gru po de
ani ma is con fir ma ram nor ma li da de na in ges tão de
ali men tos e a dis po si ção para a re pro du ção. As fre-
qüên ci as car día cas e res pi ra tó ri as tam bém fo ram
con si de ra das nor ma is an tes e após a mon ta ria.

Assim, em ter mos téc ni cos, con si de ran do o
es tu do ”Ava li a ção Téc ni co-ci en tí fi ca da Uti li za ção
de Se dem em Bo vi nos de Ro de io”, ela bo ra do pe los
pro fes so res Ori val do Te nó rio de Vas con ce los, Antô -
nio Car los Ales si, Cé sar Ro ber to Esper e Pa u lo
Hen ri que Fran cis qui ni, da Fa cul da de de Ciên ci as
Agrá ri as e Ve te ri ná ri as da Uni ver si da de Esta du al
Pa u lis ta (UNESP), jul ga mos que a apro va ção da
pri me i ra emen da apre sen ta da pela re la to ra do PLC 
nº 116, de 2001, ca u sa ria sig ni fi ca ti vos da nos so ci-
a is e eco nô mi cos ao meio ru ral, pela ex tin ção da
ati vi da de do ro de io.

II – Voto

Em vis ta do ex pos to, jul ga mos que o ar ti go
225, in ci so VII, não está sen do vi o la do pelo pro je to
em aná li se, ra zão pela qual não há o ale ga do ris co
de Incons ti tu ci o na li da de.

Por tan to, opi na mos pela apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 116, de 2001, na sua for ma ori gi-
nal.

Sala da Co mis são, – Se na dor Mo re i ra Men-
des.
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Voto Ven ci do

Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 116, de
2001 (PL nº 4.495 de 1998, na Casa de ori gem), de au -
to ria do De pu ta do Jair Me ne guel li “dis põe so bre a pro -
mo ção e a fis ca li za ção da de fe sa sa ni tá ria ani mal quan -
do da re a li za ção de ro de io e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O re fe ri do PLC con si de ra em seu art. 1º, “ro de i os
de ani ma is as ati vi da des de mon ta ria ou de cro no me tra-
gem e as pro vas de laço, nas qua is são ava li a das a ha -
bi li da de do atle ta em do mi nar o ani mal com pe rí cia e o
de sem pe nho do pró prio ani mal.” Tam bém de ter mi na,
em seu art. 2º, que se apli cam aos ro de i os as dis po si-
ções ge ra is re la ti vas à de fe sa sa ni tá ria ani mal.

So bre as res pon sa bi li da des da en ti da de pro mo-
to ra do ro de io, o art. 3º es ta be le ce: pro ver in fra-es tru-
tu ra com ple ta para aten di men to mé di co, com am bu-
lân cia de plan tão, equi pe de pri me i ros so cor ros e pre -
sen ça de mé di co clí ni co ge ral; pre sen ça de mé di co
ve te ri ná rio, res pon sá vel tan to pela ga ran tia da boa
con di ção fí si ca e sa ni tá ria dos ani ma is, quan to pelo
cum pri men to das nor mas dis ci pli na do ras, de for ma a
im pe dir maus tra tos e in jú ri as de qual quer or dem.

O mes mo ar ti go con si de ra, ain da, atri bu i ção
das en ti da des pro mo to ras o trans por te dos ani ma is
em ve í cu los apro pri a dos e a ins ta la ção de in fra-es tru-
tu ra que ga ran ta sua in te gri da de fí si ca “du ran te sua
che ga da, aco mo da ção e ali men ta ção”. Tam bém de-
ter mi na que a are na e os bre tes de vem re ce ber cer ca-
dos de ma te ri al re sis ten te e o piso deve ser de are ia
ou de ou tro ma te ri al acol cho an te, para re du zir o im -
pac to para os ani ma is e os peões.

O art. 4º tra ta dos ape tre chos téc ni cos uti li za dos
nas mon ta ri as, que não “po de rão ca u sar in jú ri as ou fe ri-
men tos aos ani ma is e de vem obe de cer às nor mas es ta-
be le ci das pela en ti da de re pre sen ta ti va do ro de io, se-
guin do as re gras in ter na ci o nal men te ace i tas”. Além dis -
so, esse dis po si ti vo de ter mi na que as cin tas, ci lhas e
bar ri gue i ras de vem ser con fec ci o na das em lã na tu ral e
pro í be o uso de es po ras com ro se tas pon ti a gu das ou
ins tru men tos que ca u sem fe ri men tos nos ani ma is, in-
clu si ve apa re lhos que pro vo quem cho ques elé tri cos.
Tam bém as cor das uti li za das nas pro vas de laço de ve-
rão dis por de re du tor de im pac to para o ani mal.

O art. 5º de ter mi na que a en ti da de or ga ni za do ra
do ro de io deve co mu ni car o even to ao ór gão es ta du al
com pe ten te com um mí ni mo de trin ta dias de an te ce-
dên cia e com pro var es tar em dia com as exi gên ci as le -
ga is, além de in di car o mé di co ve te ri ná rio res pon sá vel.

O art. 6º dis põe so bre a exi gên cia de se gu ro
pes so al de vida e in va li dez per ma nen te para os pro -
fis si o na is do ro de io, en quan to o art. 7º tra ta das mul -
tas em caso de in fra ções.

A pro po si ção foi apre ci a da, na ori gem, nas Co -
mis sões de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e
Mi no ri as; de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral; e de Cons ti-
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. A Co mis são de De fe sa
do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as apro vou,
com subs ti tu ti vo, o re fe ri do pro je to.

Na Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral, ins -
tân cia onde novo subs ti tu ti vo foi apro va do, o re la tor en -
ten deu que a pro pos ta de re gu la men tar os ro de i os “as -
se me lha-se sig ni fi ca ti va men te à Re so lu ção SAA nº
18/98, da Se cre ta ria de Agri cul tu ra e Abas te ci men to
do Esta do de São Pa u lo”. Essa Re so lu ção foi ”o pri me-
i ro ato le gal que dis pôs so bre os pro ce di men tos a se -
rem se gui dos para ga ran tir a sa ni da de dos ani ma is,
bem como a pro te ção dos peões de bo i a de i ro”.

Em de cor rên cia de au diên cia pú bli ca re a li za da
na que la Casa so bre o as sun to, o re la tor da Co mis são
de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral, De pu ta do Xico Gra zi a-
no, apre sen tou al gu mas al te ra ções, tais como a su-
pres são do ter mo “va que ja da”, a obri ga to ri e da de de
per ma nên cia de um clí ni co ge ral, a subs ti tu i ção da
ex pres são “se dem” por “ci lhas”, a ne ces si da de de co -
lo ca ção de re du tor de im pac to para o ani mal nas pro -
vas de laço e a obri ga to ri e da de de os or ga ni za do res
con tra ta rem se gu ro para os pro fis si o na is.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção o pro je to foi apro va do com a su pres são do ar ti-
go que as si na la va pra zo para o Po der Exe cu ti vo re gu-
la men tar a lei, con si de ra do in cons ti tu ci o nal.

Fin do o pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta-
das emen das pe ran te à Co mis são de Assun tos So ci-
a is des ta Casa.

II – Aná li se

A pro pos ta em aná li se não di fe re subs tan ci al men-
te da Re so lu ção SAA nº 18, de 1998, que dis ci pli na os
ro de i os re a li za dos em São Pa u lo. Exi gên ci as como a
pre sen ça de mé di co ve te ri ná rio no lo cal e a exis tên cia
de ins ta la ções ade qua das para ma ne jo e abri go dos
ani ma is já cons tam na re so lu ção men ci o na da.

Con si de ran do que al guns dos ma i o res ro de i os
dis pu ta dos no País es tão lo ca li za dos na que le Esta do
– como a Fes ta de Peão Bo i a de i ro de Bar re tos, ale ga-
da men te a se gun da ma i or fes ta des se tipo do mun do,
in fe ri or ape nas à re a li za da em Dal las, nos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca – é vá li do jul gar que as exi gên ci as
le ga is vi gen tes de pro te ção aos ani ma is e aos pro fis-
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si o na is en vol vi dos em nada pre ju di ca ram o de sen vol-
vi men to da ati vi da de.

So bre a pro fis si o na li za ção dos ro de i os, cabe
men ci o nar a Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001,
que “ins ti tui nor mas ge ra is re la ti vas à ati vi da de de
peão de ro de io, equi pa ran do-o a atle ta pro fis si o nal”.
Em seu art. 1º, a lei con si de ra o peão de ro de io um
atle ta pro fis si o nal “em pro vas de des tre za no dor so
de ani ma is eqüi nos ou bo vi nos, em tor ne i os pa tro ci-
na dos por en ti da des pú bli cas ou pri va das”.

No mes mo ar ti go, o pa rá gra fo úni co de fi ne
como pro vas de ro de i os ”as mon ta ri as em bo vi nos e
eqüi nos, as va que ja das e pro vas de laço, pro mo vi das
por en ti da des pú bli cas ou pri va das, além de ou tras
ati vi da des pro fis si o na is da mo da li da de or ga ni za das
pe los atle tas e en ti da des des sa prá ti ca es por ti va“.

A mes ma lei dis põe ain da so bre o con tra to a ser
ce le bra do en tre o peão e a en ti da de pro mo to ra da
pro va, so bre a obri ga to ri e da de de con tra ta ção, pe las
en ti da des pro mo to ras, de se gu ro de vida e aci den tes
em fa vor do peão, e de de fi ni ção do ini cio e do tér mi no
da jor na da de tra ba lho.

Lem bra mos ain da que a Fe de ra ção Na ci o nal de 
Ro de io Com ple to (FNRC), cri a da em 1966 com os
ob je ti vos de es ti mu lar e fis ca li zar essa mo da li da de de 
es por te no País, ace i tou as de ter mi na ções em vi gor
no Esta do de São Pa u lo.

A cres cen te pro fis si o na li za ção da ati vi da de exi -
ge que se jam es ta be le ci dos pa drões de se gu ran ça
mí ni mos, em ter mos de ser vi ço e de in fra-es tru tu ra,
tan to para os peões quan to para o pú bli co das exi bi-
ções. De for ma si mi lar, con si de ran do que se tra ta de
uma ati vi da de ele ti va e de ca rá ter co mer ci al, é mais
que jus to ga ran tir aos ani ma is pro te ção con tra maus
tra tos e abu sos, além de ga ran tir pa drões sa ni tá ri os
com pa tí ve is com as de ter mi na ções vi gen tes no País.

III – Voto
Do ex pos to, jul ga mos per fe i ta men te pro ce den-

tes as exi gên ci as de ga ran tia con tra maus tra tos e de
pa drões de sa ni da de ani mal a se rem obe de ci dos.
Tam bém con si de ra mos que o PLC nº 116, de 2001,
aten de aos pres su pos tos de ju ri di ci da de e cons ti tu ci-
o na li da de.

Nos so voto é pela apro va ção do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 116, de 2001, com as al te ra ções de cor-
ren tes das emen das que apre sen ta mos com o in tu i to
de aper fe i ço ar a ma té ria.

EMENDA

Dê-se ao art. 4º do PLC nº 116/01 a se guin te re -
da ção:

“Art. 4º Os ape tre chos téc ni cos uti li za-
dos nas mon ta ri as, bem como as ca rac te rís-
ti cas de ar re a men to, não po de rão ca u sar in -
jú ri as e fe ri men tos aos ani ma is.

Pa rá gra fo úni co. Fica ex pres sa men te
pro i bi do o uso de es po ras, se dem ou qual-
quer ou tro ins tru men to que ca u se fe ri men-
tos aos ani ma is, in clu in do apa re lhos que
pro vo quem cho ques elé tri cos.“

EMENDA

Dê-se ao art. 5º do PLC nº 116/01 a se guin te re -
da ção:

”Art. 5º A en ti da de pro mo to ra do ro de io
de ve rá co mu ni car a re a li za ção das pro vas
ao ór gão es ta du al com pe ten te, com an te ce-
dên cia mí ni ma de trin ta dias, com pro van do
es tar apta a pro mo ver o ro de io se gun do
nor mas le ga is.“

Sala da Co mis são,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te

eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do
povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon-
do-se ao Po der Pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.
....................................................................................

VII – pro te ger a fa u na e a flo ra, ve da das, na for -
ma da lei, as prá ti cas que co lo quem em ris co sua fun -
ção eco ló gi ca, pro vo quem a ex tin ção de es pé ci es ou
sub me tam os ani ma is a cru el da de.
....................................................................................

LEI Nº 10.220, DE 11 DE ABRIL DE 2001

Insti tui nor mas ge ra is re la ti vas à ati -
vi da de de peão de ro de io, equi pa ran do-o
a atle ta pro fis si o nal.

....................................................................................
Art. 1º Con si de ra-se atle ta pro fis si o nal o peão

de ro de io cuja ati vi da de con sis te na par ti ci pa ção, me -
di an te re mu ne ra ção pac tu a da em con tra to pró prio,
em pro vas de des tre za no dor so de ani ma is eqüi nos
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ou bo vi nos, em tor ne i os pa tro ci na dos por en ti da des
pú bli cas ou pri va das.
....................................................................................

PARECER Nº 471, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 24, de 2002
(nº 2.989, de 2000, na Casa de ori gem),
que ‘De no mi na Ave ni da Enge nhe i ro Emi -
li a no Ma ci e i ra o tre cho da BR-135 com-
pre en di do en tre o qui lô me tro zero e a
Pon te da Esti va, lo ca li za do no Mu ni cí pio
de São Luís, Esta do do Ma ra nhão“.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

Ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos, o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 24, de 2002, des ti na-se a de no-
mi nar ”Ave ni da Enge nhe i ro Emi li a no Ma ci e i ra“ o tre -
cho da ro do via BR-135 com pre en di do en tre o qui lô-
me tro zero e a Pon te da Esti va, lo ca li za do no Mu ni cí-
pio de São Luís, Esta do do Ma ra nhão.

A jus ti fi ca ção apre sen ta da des ta ca as pec tos da
bi o gra fia do ho me na ge a do: en ge nhe i ro ci vil, com im -
por tan te atu a ção no se tor de obras ro do viá ri as, e ”fi -
gu ra pú bli ca que, no to ri a men te, pres tou inú me ros
ser vi ços ao Ma ra nhão e ao país”.

Dis tri bu í da a esta Co mis são de Edu ca ção para
de li be ra ção de na tu re za ter mi na ti va, a pro po si ção
não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Nos ter mos da Cons ti tu i ção Fe de ral, as ques-
tões re la ti vas a trans por tes in clu em-se na re ser va de
com pe tên cia le gis la ti va da União (art. 22, in ci so XI).
Como tal, cabe ao Con gres so Na ci o nal dis por so bre o 
as sun to (art. 48, ca put), as se gu ra da a pos si bi li da de
de ini ci a ti va par la men tar na pro po si ção de leis ati nen-
tes à ma té ria (art. 61, ca put).

A Lei nº 6.682, de 27 de agos to de 1979, por
sua vez, fa cul ta atri bu ir a ter mi na is, vi a du tos ou tre-
chos de vias in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de
Trans por tes, me di an te lei es pe ci al, de sig na ção su-
ple ti va àque la de ca rá ter ofi ci al es ta be le ci da no Pla -
no Na ci o nal de Vi a ção. São ad mis sí ve is, para esse
fim, as de sig na ções de fa tos his tó ri cos ou no mes de 
pes so as fa le ci das com re le van tes ser vi ços pres ta-
dos à na ção ou à hu ma ni da de. Antes do ad ven to
des sa nor ma es pe cí fi ca, ou tro ins tru men to – a Lei
nº 6.454, de 24 de ou tu bro de 1977 – já dis pu nha

ge ne ri ca men te so bre a pro i bi ção de 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“.

Evi den cia-se, as sim, que, tal como se en con tra
for mu la do, o PLC nº 24, de 2002, aten de aos re qui si-
tos for ma is de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, a
par de es tar dis pos to em boa téc ni ca le gis la ti va.

No mé ri to, re ve la opor tu ni da de e per ti nên cia. Fi -
gu ra de es pe ci al des ta que na vida pú bli ca es ta du al,
Emi li a no Ma ci e i ra fi cou co nhe ci do pela sua ex tra or di-
ná ria ca pa ci da de de tra ba lho e es pí ri to em pre en de-
dor, o que lhe ren deu uma ex ten sa fo lha de ser vi ços
pres ta dos não ape nas ao Ma ra nhão, mas a ou tros es -
ta dos da fe de ra ção.

Enge nhe i ro ci vil com pe ten te, exer ceu a pro fis-
são com de di ca ção e afin co, com no tá ve is re a li za-
ções no se tor de obras ro do viá ri as. Ao tem po em
que di ri giu o De par ta men to Esta du al de Ro da gens,
co man dou a cons tru ção e a re cu pe ra ção de di ver-
sas es tra das ma ra nhen ses. Tra ba lho se me lhan te
che gou a de sen vol ver, com a mes ma com pe tên cia,
no De par ta men to de Ro do vi as de São Pa u lo.

Ain da no Ma ra nhão, par ti ci pou in ten sa men te
das ati vi da des da Com pa nhia de Pla ne ja men to Eco -
nô mi co do Esta do e da fun da ção da Com pa nhia
Pro gres so do Ma ra nhão e do Ban co Esta du al de
De sen vol vi men to.

Os re gis tros bi o grá fi cos ofe re ci dos mais do
que jus ti fi cam a ho me na gem pre ten di da. Seja como
ho mem pú bli co, como ci da dão ma ra nhen se ou
como pro fis si o nal da en ge nha ria, o nome de Emi li a-
no Ma ci e i ra me re ce es tar sem pre pre sen te no co ti di-
a no do povo do Ma ra nhão.

E, para isso, nada mais acer ta do do que ele ger,
para a ho me na gem, uma obra ro do viá ria de gran de
sig ni fi ca do para todo o Esta do e para a ca pi tal, São
Luís, em par ti cu lar. Tra ta-se do tre cho ini ci al da
BR-135, com 25 km de ex ten são, in te gral men te si tu a-
do den tro do mu ni cí pio de São Luís. A par de sua im -
por tân cia ge o grá fi ca e eco nô mi ca, já que é a úni ca li -
ga ção ro do viá ria da ca pi tal com o Ma ra nhão con ti-
nen tal e com o res tan te do País, o tre cho equi pa ra-se
a uma mo der na ave ni da ur ba na, pois foi tra ta da como 
tal, re ce beu ilu mi na ção pú bli ca e teve a pis ta de trá fe-
go du pli ca da.

III – Voto
Ante o ex pos to, o voto é pela Apro va ção do Pro -

je to de Lei da Câ ma ra nº 24, de 2002.
Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Ri car-

do San tos, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la to ra.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – 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 063/02-GLPFL

Bra sí lia, 24 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 Adir

Gen til para ocu par, como su plen te, a vaga des te Par -
ti do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vir tu-
de do afas ta men to do Se na dor Ge ral do Althoff.

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

OF. Nº 064/02-GLPFL

Bra sí lia, 24 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 Adir

Gen til para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te Par ti do
na Co mis são de Assun tos So ci a is, em vir tu de do
afas ta men to do Se na dor Ge ral do Althoff.

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

OF. Nº 065/02-GLPFL

Bra sí lia, 24 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 Adir
Gen til para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te Par ti-
do na Co mis são de Edu ca ção, em vir tu de do afas ta-
men to do Se na dor Ge ral do Althoff.

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

OF. Nº 066/02-GLPFL

Bra sí lia, 24 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 Adir

Gen til para ocu par, como su plen te, a vaga des te Par -
ti do na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, em vir tu de do afas ta men to do Se na dor Ge -
ral do Althoff.

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

OF.Nº 067/102-GLPFL

Bra sí lia, 24 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 Adir

Gen til para ocu par, como su plen te, a vaga des te Par -
ti do na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vir tu de do afas ta men to do Se na dor Ge ral do Althoff.

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

OF.Nº 068/02-GLPFL

Bra sí lia, 24 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 Adir

Gen til para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te Par ti do
na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, em vir tu de
do afas ta men to do Se na dor Ge ral do Althoff.

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

OF.Nº 070/02-GLPFL

Bra sí lia, 24 de maio de 2002

Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção
do Se na dor José Jor ge pelo Se na dor Adir Gen til,
como ti tu lar, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Para a vaga de su plen te da re fe ri da Co mis são,
in di co o Se na dor José Jor ge.

Cor di al men te, – José Agri pi no, Lí der do Par ti-
do da Fren te Li be ral PFL.

O SR. PRESIDENTE (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, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 143, DE 2002

Alte ra o § 1º do art. 1.565 da Lei nº
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002, que ins -
ti tui o Có di go Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º 0 § lº do art. 1.565, da Lei nº 10.406, de 10 

de ja ne i ro de 2002, que ins ti tui o Có di go Ci vil, pas sa a 
ter a se guin te re da ção:

Art. 1.565...............................................

§ 1º Qu al quer dos nu ben tes, que ren-
do, po de rá acres cer ao seu o so bre no me do 
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ou tro, de for ma que o so bre no me de fa mí lia,
ado ta do pe los nu ben tes, re sul te da com po-
si ção dos so bre no mes de am bos.

......................................................(NR).
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor em 11 de ja ne i ro

de 2002.

Jus ti fi ca ção

Entre as mu i tas e sig ni fi ca ti vas al te ra ções tra zi-
das pelo novo Có di go Ci vil ao Di re i to de Fa mí lia en -
con tra-se a pos si bi li da de de os nu ben tes ado ta rem
os so bre no mes um do ou tro, mas, nada obs tan te a
no vel fa cul da de le gal, a re da ção do § 1º do art. 1.565
apre sen tou-se de fe i tu o sa em ra zão de o ob je ti vo das
pes so as e do pró prio Esta do não vi sar a mera per mu-
ta en tre os so bre no mes dos nu ben tes, como cons ta
do dis po si ti vo. Ao con trá rio, a fi na li da de da al te ra ção
dos no mes, nas núp ci as, é ins ti tu ir o so bre no me iden -
ti fi ca dor do novo gru po fa mi li ar, seja pela ado ção,
com ex clu si vi da de, dos so bre no mes do no i vo, seja
pela es co lha uni ca men te dos so bre no mes da no i va,
ou, fi nal men te, con so an te a me lhor al ter na ti va, de so -
mar seus so bre no mes e as sim com por e iden ti fi car a
nova fa mí lia.

O tex to de in ci dên cia e in te res se da pre sen te
pro po si ção (§ 1º do art. 1.565), como se en con tra
re di gi do, con ce de aos no i vos o mero acrés ci mo, aos 
seus, do so bre no me do ou tro, me di an te tro ca sim-
ples, de que não re sul ta ria a com po si ção de no mes
ca pa zes de iden ti fi car a nova fa mí lia.

Evi den te men te, fa cul tar só a per mu ta de so bre-
no mes não tem ra zão de ser, pos to que as núp ci as
têm por pre cí pua fi na li da de unir duas pes so as e en-
tre elas cri ar iden ti da de con jun ta me di an te novo es ta-
do ci vil e con sa grar-lhes os de cla ra dos pro pó si tos de
vida em co mum, para que cons ti tu am um nú cleo fa-
mi li ar.

Assim, se o de se ja rem os nu ben tes,
deve-se-lhes con ce der o di re i to de re u nir e com por, a
par tir dos seus so bre no mes, o so bre no me da fa mí lia
que se ini cia.

O que se pre co ni za para o ca sa men to é a
união de vi das, com a soma de to dos os fa to res le-
gí ti mos de se ja dos pe los nu ben tes, don de não se
mos trar ra zoá vel o atu al co man do au to ri za ti vo de
sim ples per mu ta de so bre no mes, fa tor de li mi ta ção
da nova iden ti da de fa mi li ar.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – João
Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.

Insti tui o Có di go Ci vil.

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 Toda pes soa é ca paz de di re i tos e de ve-
res na or dem ci vil.

Art. 2º A per so na li da de ci vil da pes soa co me ça
do nas ci men to com vida; mas a lei põe a sal vo, des de
a con cep ção, os di re i tos do nas ci tu ro.

Art. 3º São ab so lu ta men te in ca pa zes de exer cer
pes so al men te os atos da vida ci vil:

I – os me no res de de zes se is anos;
II – os que, por en fer mi da de ou de fi ciên cia men -

tal, não ti ve rem o ne ces sá rio dis cer ni men to para a
prá ti ca des ses atos;

III – os que, mes mo por ca u sa tran si tó ria, não
pu de rem ex pri mir sua von ta de.
....................................................................................

Art. 1.565. Pelo ca sa men to, ho mem e mu lher as -
su mem mu tu a men te a con di ção de con sor tes, com pa-
nhe i ros e res pon sá ve is pe los en car gos da fa mí lia.

§ 1º Qu al quer dos nu ben tes, que ren do, po de rá
acres cer ao seu o so bre no me do ou tro.

2º O pla ne ja men to fa mi li ar é de li vre de ci são do
ca sal, com pe tin do ao Esta do pro pi ci ar re cur sos edu -
ca ci o na is e fi nan ce i ros para o exer cí cio des se di re i to,
ve da do qual quer tipo de co er ção por par te de ins ti tu i-
ções pri va das ou pú bli cas.
....................................................................................

(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 144, DE 2002

Alte ra da Lei nº 5.862, de 12 de de zem-
bro de 1972, que Au to ri za o Po der Exe cu ti-
vo a cons ti tu ir a em pre sa pú bli ca de no mi-
na da Empre sa Bra si le i ra de Infra-Estru tu ra
Ae ro por tuá ria (INFRAERO), e dá- ou tras
pro vi dên ci as, para de ter mi nar que as apli-
ca ções de re cur sos fe i tas por Esta dos e
Mu ni cí pi os em ae ro por tos ad mi nis tra dos
pela Infraero se jam con ver ti das em apor te
de ca pi tal na re fe ri da em pre sa.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 5.862, de 12 de de zem bro de 1972, 

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te dis po si ti vo:

Art. 4º-A. Obser va do o dis pos to no in ci-
so II do art. 50 do De cre to-Lei nº 200, de 25
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de fe ve re i ro de 1967, com a re da ção dada
pelo art. 5º~ do De cre to-Lei nº 90fJ, de 29 de
se tem bro de 1969, os re cur sos des pen di dos
por Esta dos e Mu ni cí pi os na cons tru ção, am -
pli a ção ou re for ma dos ae ro por tos pú bli cos
per ten cen tes à Empre sa Bra si le i ra de-
Infra-Estru tu ra Ae ro por tuá ria (INFRAERO), ou
por ela ad mi nis tra dos, se rão con si de ra dos
como apor te de ca pi tal da en ti da de.

Pa rá gra fo úni co. No pra zo de trin ta
dias da data de pu bli ca ção des ta Lei, o Mi -
nis tro da De fe sa de sig na rá co mis são es pe-
ci al des ti na da à efe ti va ção das me di das ne -
ces sá ri as à for ma li za ção da nova com po si-
ção so ci e tá ria da em pre sa.

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

Jus ti fi ca ção
O Có di go Bra si le i ro de Ae ro náu ti ca, apro va do

pela Lei nº 7.565, de 19 de de zem bro de 1986, es ta-
be le ce:

Art. 27. Ae ró dro mo é toda área des ti-
na da a pou so, de co la gem e mo vi men ta ção
de ae ro na ves.

Art. 29. Os ae ró dro mos ci vis são clas-
si fi ca dos em pú bli cos e pri va dos.

....................................................................................
Art. 31. Con si de ram-se:
I – Ae ro por tos os ae ró dro mos – pú bli cos,

do ta dos de ins ta la ções e fa ci li da des para apo io
de ope ra ções de ae ro na ves e de em bar que e-
de sem bar que- de pes so as e car gas;

Art. 35. Os ae ró dro mos pri va dos se-
rão- cons tru í dos, man ti dos e ope ra dos por
seus pro pri e tá ri os,

Art. 36. Os ae ró dro mos pú bli cos se rão
cons tru í dos, man ti dos e ex plo ra dos:

I – di re ta men te pela União;
II – por em pre sas es pe ci a li za das da

ad mi nis tra ção fe de ral in di re ta ou suas sub si-
diá ri as, vin cu la das ao Mi nis té rio da Ae ro-
náu ti ca;

III – me di an te con vê nio com Esta dos e
Mu ni cí pi os;

IV – por con ces são ou au to ri za ção.
(Gri fou-se).

A cons tru ção, am pli a ção e re for ma de ae ro por-
tos per ten cen tes ou ad mi nis tra dos pe laI têm sido
cus te a das em cer ca de cin qüen ta por cen to pe los
Esta dos e Mu ni cí pi os onde se lo ca li zam es ses ae ró-
dro mos. Essa prá ti ca tem sido uti li za da es pe ci al-

men te no Nor des te, com re cur sos pró pri os dos en-
tes fe de ra dos e com re cur sos ob ti dos me di an te fi-
nan ci a men to por in ter mé dio do PRODETUJR.

Ora, jus ta men te os Esta dos mais po bres da Fe -
de ra ção têm sido com pe li dos a par ti ci par dos in ves ti-
men tos de uma em pre sa fe de ral para po de rem dis por
de me lhor in fra-es tru tu ra ae ro por tuá ria, quan do, nos
ter mos da alí nea ”e“ do in ci so XII do art. 21 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, esse en car go é da União.

É cer to que é do in te res se dos Esta dos a me lho-
ria da con di ção ope ra ci o nal dos ae ro por tos, no ta da-
men te como fa tor de de sen vol vi men to eco nô mi co, em 
es pe ci al do fo men to da in dús tria do tu ris mo. Mas nem 
por isso se jus ti fi ca o re pas se de seus par cos re cur-
sos para o in cre men to do pa tri mô nio de ou tra pes soa
ju rí di ca sem que haja uma con tra par ti da por par te da
en ti da de be ne fi ci a da.

Daí o ob je ti vo fun da men tal des ta pro po si ção, que
é a de es ta be le cer que as apli ca ções fe i tas por Esta dos
e Mu ni cí pi os em in fra es tru tu ra ae ro por tuá ria per ten-
cen te ou ad mi nis tra da pela INFRAERO se jam con ver ti-
das em par ti ci pa ção no ca pi tal des sa em pre sa.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Se na-
dor Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA

Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
Art. 21. Com pe te à União:
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an te au to ri-

za ção, con ces são ou per mis são:
....................................................................................

c) a na ve ga ção aé rea, ae ro es pa ci al e a in fra-es-
tru tu ra ae ro por tuá ria;

Cons ti tu i ção Fe de ral
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar

so bre:
X – re gi me de por tos, na ve ga ção la cus tre, flu vi-

al, ma rí ti ma, aé rea e ae ro es pa ci al;
Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 37 
XIX – so men te por lei es pe ci fi ca po de rá ser cri a-

da au tar quia e au to ri za da a ins ti tu i ção de em pre sa
pú bli ca, de so ci e da de de eco no mia mis ta e de fun da-
ção, ca ben do a lê com ple men tar, nes te úl ti mo caso,
de fi nir as áre as de sua atu a ção;

X – de pen de de au to ri za ção le gis la ti va, em cada 
caso, a cri a ção de sub si diá ri as das en ti da des men ci-
o na das no in ci so an te ri or, as sim como a par ti ci pa ção
de qual quer de las em em pre sa pri va da;

Cons ti tu i ção Fe de ra, art. 173...
§ 1º A lei es ta be le ce rá o es ta tu to ju rí di co da em -

pre sa pú bli ca, da so ci e da de de eco no mia mis ta e de
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suas sub si diá ri as que ex plo rem ati vi da de eco nô mi ca
de pro du ção ou co mer ci a li za ção de bens ou de pres -
ta ção de ser vi ços, dis pon do so bre:

I – sua fun ção so ci al ë for mas de fis ca li za ção
pelo Esta do e pela so ci e da de;

II – a su je i ção ao re gi me ju rí di co pró prio das em -
pre sas pri va das, in clu si ve quan do aos di re i tos e obri -
ga ções ci vis, co mer ci a is, tra ba lhis tas e tri bu tá ri os;

III – li ci ta ção e con tra ta ção de obras, ser vi ços,
com pras e ali e na ções, ob ser va dos os prin cí pi os da
ad mi nis tra ção pú bli ca;

IV – a cons ti tu i ção e o fun ci o na men to dos con -
se lhos de ad mi nis tra ção e fis cal, com a par ti ci pa ção
de aci o nis tas mi no ri tá ri os;

V – os man da tos, a ava li a ção de de sem pe nho e
a res pon sa bi li da de dos ad mi nis tra do res.

Cons ti tu i ção Fe de ral
Art. 178. A lei dis po rá so bre a or de na ção dos

trans por tes aé reo, aquá ti co e ter res tre, de ven do,
quan to à or de na ção do trans por te in ter na ci o nal, ob -
ser va dos os acor dos fir ma dos pela União, aten di do o
prin cí pio da re ci pro ci da de.

§ 2º0 As em pre sas pú bli cas e as so ci e da des de
eco no mia mis ta não po de rão go zar de pri vi lé gi os fis -
ca is não ex ten si vos às do se tor pri va do.

§ 3º A lei re gu la men ta rá as re la ções da em pre sa
pú bli ca com o Esta do e a so ci e da de. Ver co men tá rio
dos dou tri na do res a este pa rá gra fo.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

....................................................................................
Art. 5º Para os fins des ta Lei, con si de ra-se:
II – Empre sa Pú bli ca – a en ti da de do ta da de

per so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va do, com pa tri-
mô nio pró prio e ca pi tal ex clu si vo da União, cri a da por
lei para a ex plo ra ção de ati vi da de eco nô mi ca que o
Go ver no seja le va do a exer cer por for ça de con tin gên-
cia ad mi nis tra ti va, po den do re ves tir-se de qual quer
das for mas ad mi ti das em di re i to.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 900,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969

....................................................................................
Art. 5º Des de que a ma i o ria do ca pi tal vo tan te

per ma ne ça de pro pri e da de da União, será ad mi ti da,
no ca pi tal da Empre sa Pú bli ca 9 art. 5º, in ci so II, do
De cre to-Lei nº 200, de 25 de fe ve re i ro de 1967), a
par ti ci pa ção de ou tras pes so as ju rí di cas de di re i to
pú bli co in ter no, bem como de en ti da des da Admi nis-
tra ção in di re ta da União, dos Esta dos, Dis tri to Fe de ral
e Mu ni cí pi os.

LEI Nº 5.862, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cons ti tu-
ir a em pre sa pú bli ca de no mi na da Empre sa
Bra si le i ra de Infra-Estru tu ra Ae ro por tuá ria –
INFRAERO, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 4º Para a par ti ci pa ção da União no ca pi tal da 

Infraero:
I – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a trans fe rir

para o pa tri mô nio da Infraero:
a) a to ta li da de das ações e cré di tos que a União

te nha ou ve nha a ter em em pre sas cor re la tas ou afins
com a in fra-es tru tu ra ae ro por tuá ria;

b) ou tros bens ne ces sá ri os e úte is ao seu fun ci-
o na men to.

II – O Po der Exe cu ti vo pro vi den ci a rá a aber tu ra
de cré di to es pe ci al de até Cr$10.000.000,00 (dez mi -
lhões de cru ze i ros).
....................................................................................

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dis põe so bre o Có di go Bra si le i ro de 
Ae ro náu ti ca.

....................................................................................
Art 27. Ae ró dro mo é toda área des ti na da a pou -

so, de co la gem e mo vi men ta ção de ae ro na ves.
Art 28. Os ae ró dro mos são clas si fi ca dos em ci -

vis e mi li ta res.
§ 1º Ae ró dro mo ci vil é o des ti na do ao uso de ae -

ro na ves ci vis.
§ 2º Ae ró dro mo mi li tar é o des ti na do ao uso de

ae ro na ves mi li ta res.
§ 3º Os ae ró dro mos ci vis po de rão ser uti li za dos

por ae ro na ves mi li ta res, e os ae ró dro mos mi li ta res,
por ae ro na ves ci vis, obe de ci das as pres cri ções es ta-
be le ci das pela au to ri da de ae ro náu ti ca.

Art 29. Os ae ró dro mos ci vis são clas si fi ca dos
em pú bli cos e pri va dos.

Art 30. Ne nhum ae ró dro mo ci vil po de rá ser uti li-
za do sem es tar de vi da men te ca das tra do.

1º Os ae ró dro mos pú bli cos e pri va dos se rão
aber tos ao trá fe go atra vés de pro ces so, res pec ti va-
men te, de ho mo lo ga ção e re gis tro.

2º Os ae ró dro mos pri va dos só po de rão ser uti li-
za dos com per mis são de seu pro pri e tá rio, ve da da a
ex plo ra ção co mer ci al.

Art 31. Con si de ram-se:.
I – ae ro por tos os ae ró dro mos pú bli cos, do ta dos

de ins ta la ções e fa ci li da des para apo io de ope ra ções
de ae ro na ves e de em bar que e de sem bar que de pes -
so as e car gas;

II – he li por tos os ae ró dro mos des ti na dos ex clu-
si va men te a he li cóp te ros;
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III – he li por tos os he li pon tos pú bli cos, do ta dos
de ins ta la ções e fa ci li da des para apo io de ope ra ções
de he li cóp te ros e de em bar que e de sem bar que de
pes so as e car gas.

Art. 32. Os ae ro por tos e he li por tos se rão clas si-
fi ca dos por ato ad mi nis tra ti vo que fi xa rá as ca rac te rís-
ti cas de cada clas se.

Pa rá gra fo úni co. Os ae ro por tos des ti na dos às
ae ro na ves na ci o na is ou es tran ge i ras na re a li za ção de 
ser vi ços in ter na ci o na is, re gu la res ou não re gu la res,
se rão clas si fi ca dos como ae ro por tos in ter na ci o na is
(art. 22).

Art. 33. Nos ae ró dro mos pú bli cos que fo rem
sede de Uni da de Aé rea Mi li tar, as es fe ras de com pe-
tên cia das au to ri da des ci vis e mi li ta res, quan to à res -
pec ti va ad mi nis tra ção, se rão de fi ni das em re gu la-
men ta ção es pe ci al.

SEÇÃO II
Da Cons tru ção e Uti li za ção de Ae ró dro mos

Art. 34. Ne nhum ae ró dro mo po de rá ser cons tru í-
do sem pré via au to ri za ção da au to ri da de ae ro náu ti ca.

Art. 35. Os ae ró dro mos pri va dos se rão cons tru í-
dos, man ti dos e ope ra dos por seus pro pri e tá ri os,
obe de ci das as ins tru ções, nor mas e pla nos da au to ri-
da de ae ro náu ti ca (art. 30).

Art. 36. Os ae ró dro mos pú bli cos se rão cons tru í-
dos, man ti dos e ex plo ra dos:

I – di re ta men te, pela União;
II – por em pre sas es pe ci a li za das da ad mi nis tra-

ção fe de ral in di re ta ou suas sub si diá ri as, vin cu la das
ao Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca;

III – me di an te con vê nio com os Esta dos ou Mu -
ni cí pi os;

IV – por con ces são ou au to ri za ção.
1º A fim de as se gu rar uni for mi da de de tra ta-

men to em todo o ter ri tó rio na ci o nal, a cons tru ção,
ad mi nis tra ção e ex plo ra ção su je i tam-se às nor mas,
ins tru ções, co or de na ção e con tro le da au to ri da de
ae ro náu ti ca.

2º A ope ra ção e a ex plo ra ção de ae ro por tos e
he li por tos, bem como dos seus ser vi ços au xi li a res,
cons ti tu em ati vi da de mo no po li za da da União, em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, ou das en ti da des da ad mi-
nis tra ção fe de ral in di re ta a que se re fe re este ar ti go,
den tro das áre as de li mi ta das nos atos ad mi nis tra ti-
vos que lhes atri bu í rem bens, ren das, ins ta la ções e
ser vi ços.

3º Com pe te à União ou às en ti da des da ad mi-
nis tra ção in di re ta a que se re fe re este ar ti go, es ta be-
le cer a or ga ni za ção ad mi nis tra ti va dos ae ro por tos ou

he li por tos, por elas ex plo ra dos, in di can do o res pon-
sá vel por sua ad mi nis tra ção e ope ra ção, fi xan do-lhe
as atri bu i ções e de ter mi nan do as áre as e ser vi ços
que a ele se su bor di nam.

4º O res pon sá vel pela ad mi nis tra ção, a fim de
al can çar e man ter a boa

qua li da de ope ra ci o nal do ae ro por to, co or de na rá
as ati vi da des dos ór gãos pú bli cos que, por dis po si ção
le gal, nele de vam fun ci o nar.

5º Os ae ró dro mos pú bli cos, en quan to man ti da a 
sua des ti na ção es pe cí fi ca pela União, cons ti tu em uni -
ver sa li da des e pa tri mô ni os au tô no mos, in de pen den-
tes do ti tu lar do do mí nio dos imó ve is onde es tão si tu-
a dos (art. 38)
....................................................................................

(À Co mis são de as sun tos Eco nô mi cos
– 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.

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 297, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro 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 237
de 2000, de mi nha au to ria, que ”Acres cen ta pa rá gra fo
úni co ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de
1990, al te ra do pela Lei nº 8.930, de 6 de se tem bro de
1994, e pela Lei nº 9.695, de 20 de agos to de 1998 ”.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. –
Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res.) – O re que ri men to que aca ba de ser lido será in -
clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 256, §2º,
II, b, do Re gi men to Inter no.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 298, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos
218 e 219 do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, a in ser ção em ata de voto de
pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do Sr.
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João Ama zo nas de Sou za Pe dro so, que
mor reu no úl ti mo dia 27, so li ci tan do que
seja en vi a da esta ma ni fes ta ção para a
sua Se nho ra, Edí ria Co e lho Ama zo nas e
para o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, do
qual era o pre si den te de hon ra.

Jus ti fi ca ção

Mor reu on tem, aos 90 anos, no Hos pi tal Nove
de Ju lho, em São Pa u lo, João Ama zo nas de Sou za
Pe dro so, le van do com ele par te da his tó ria po lí ti ca do
Bra sil.

João Ama zo nas, como era mais co nhe ci do, foi
pre si den te do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil até de zem-
bro de 2001, quan do a sa ú de de bi li ta da o for çou a se
apo sen tar da pre si dên cia da le gen da.

Fi lho de um por tu guês apa i xo na do pela Ama zô-
nia – daí o seu nome de ba tis mo – com des cen dên cia
de ín di os, Ama zo nas ini ci ou sua vida po lí ti ca aos 18
anos, par ti ci pan do no Nor te do país da Re vo lu ção de
1930. Cin co anos mais tar de, quan do ain da tra ba lha-
va na fá bri ca de ali men tos Pal me i ras, em Be lém, in -
gres sou no en tão Par ti do Co mu nis ta do Bra sil (PCB).

A pri me i ra pri são ocor reu ain da em 1935. Ama -
zo nas era um dos di ri gen tes da Ali an ça Na ci o nal Li -
ber ta do ra (ANL), uma fren te an ti fa cis ta que, sob in-
fluên cia do PCB, foi res pon sá vel pela re vol ta co mu-
nis ta de fla gra da no mês de no vem bro em Na tal, Re ci-
fe e Rio de Ja ne i ro, en tão Dis tri to Fe de ral. O mo vi-
men to foi su fo ca do pe las for ças le ga lis tas, mas Ama -
zo nas fi cou pre so du ran te dois me ses e res pon deu a
pro ces so po lí ti co-mi li tar.

Qu an do in te gra va a di re ção da União Ge ral dos
Sin di ca tos dos Pro le tá ri os, vi e ram ou tras pri sões –
Ama zo nas, po rém, sem pre era li ber ta do por in ter fe-
rên cia dos sin di ca tos. No fi nal dos anos 30, o nú cleo
do PCB foi pre so e Ama zo nas aca bou con de na do
pelo Tri bu nal de Se gu ran ça Na ci o nal. Se gun do o seu
pró prio re la to ao Pas quim, foi ví ti ma de vi o lên ci as no
pe río do em que per ma ne ceu na ca de ia da ci da de pa -
ra en se de São Jor ge – de po is de gre ve de fome, foi
trans fe ri do para Be lém.

Fuga es pe ta cu lar A fuga da ca de ia em Be lém é
um ca pí tu lo à par te na bi o gra fia de Ama zo nas. Em
1941, ele e mais qua tro in te gran tes do PCB fu gi ram
da pri são e se gui ram até Ma ra bá (PA), onde to ma ram
um bar co e atra ves sa ram as ca cho e i ras do rio To can-
tins. Ao atin gi rem a ci da de de Pe i xes (GO), úl ti mo
pon to al can ça do pelo rio, es ca pa ram es con di dos
num ca mi nhão de car ga, que os con du ziu a Aná po lis
(GO) de po is de per cur so aci den ta do de qua se 45

dias. Por úl ti mo, vi a ja ram de trem para o Rio, onde
Ama zo nas tra ba lhou por al guns me ses no Sin di ca to
da Cons tru ção Ci vil.

Com a re de mo cra ti za ção do país, em 1945, e
de po is da de po si ção de Var gas em ou tu bro, por gol pe
mi li tar, ele geu-se de pu ta do pelo Dis tri to Fe de ral à
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te pelo PCB. Na épo -
ca, vol tou sua atu a ção para ques tões como di re i to de
gre ve e li ber da de sin di cal. Em me nos de 10 anos,
hou ve a cri se in ter na do PCB. Em 1956, no XX Con -
gres so do Par ti do Co mu nis ta da União So vié ti ca, Ni -
ki ta Krus chev apre sen tou re la tó rio con de nan do atro -
ci da des de seu an te ces sor no go ver no co mu nis ta de
Jo sef Sta lin e pro pôs nova ori en ta ção para o so ci a lis-
mo in ter na ci o nal.

Luís Car los Pres tes ade riu à pro pos ta de Krus -
chev. Ama zo nas re cu sou-se a con de nar Sta lin. O ra -
cha en tre os co mu nis tas bra si le i ros só se re sol ve ria
em 1962. Ama zo nas saiu do PCB, mas le vou o an ti go
nome do par ti do. Os que se gui ram a ori en ta ção so vié-
ti ca fi ca ram com a si gla mas com o nome Par ti do Co -
mu nis ta Bra si le i ro. O Par ti do Co mu nis ta do Bra sil
pas sou a ser o PCdoB, em fe ve re i ro de 1962. Des de
en tão, até a apo sen ta do ria do car go de pre si den te,
ele se tor nou o prin ci pal di ri gen te do par ti do.

A di ta du ra mi li tar jo gou o PCdoB na clan des ti ni-
da de. Em 1968, já um se nhor de 56 anos, Ama zo nas
aju dou a or ga ni zar a guer ri lha no Ara gua ia. Em 1973,
com o des man te la men to da guer ri lha pelo Exér ci to,
exi lou-se na Albâ nia. Vol tou para o Bra sil em 1979,
com a anis tia. Ca sa do com Edí ria Co e lho Ama zo nas,
teve três fi lhos e cin co ne tos.

Nos úl ti mos anos, Ama zo nas man ti nha a voz fir-
me – não fu ma va ou mes mo be bia. As per nas, en tre-
tan to, do íam-lhe, afe ta das por um cân cer na prós ta ta
que con se guiu dri blar ao lon go dos anos.

Na mar cha dos sem-ter ra à Bra sí lia, há cin co
anos, Ama zo nas mes mo ado en ta do com pa re ceu ao
even to. A sa ú de pi o rou e de i xou os mi li tan tes do
PCdoB em aler ta. Foi ape nas um sus to.

Ontem, en tre tan to, a nota ofi ci al do PCdoB era
de fi ni ti va: o re vo lu ci o ná rio bra si le i ro ha via mor ri do.
Aten den do a sua von ta de, as suas cin zas se rão jo ga-
das no Rio Ara gua ia.

Des de 1980, quan do foi fun da do o PT, nos sos
par ti dos agi ram de ma ne i ra fra ter na, co li gan do-nos
em qua se to das as ele i ções mu ni ci pa is, es ta du a is e,
prin ci pal men te na ci o na is. Em 1989, 1994, 1998 e
ago ra, em 2002, o PCdoB tem apo i a do com en tu si-
as mo a can di da tu ra de Luiz Iná cio Lula da Sil va à
pre si dên cia da Re pú bli ca. E João Ama zo nas sem pre
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foi um im por tan te co or de na dor des ses en ten di men-
tos. Tam bém im por tan te foi a sua pre sen ça nas lu tas
que de sen ca de a mos pela de mo cra ti za ção do Bra sil,
pela Anis tia, pe las Di re tas-Já, por Éti ca na Po lí ti ca.
Nas ve zes em que dis pu tei ele i ções ma jo ri tá ri as em
São Pa u lo, para pre fe i to e para o Se na do, con tei com 
o apo io do PCdoB, do res pe i to e apo io de João Ama -
zo nas.

Para os bra si le i ros, so bre tu do, os jo vens, ele de -
i xa o exem plo do ba ta lha dor que ja ma is se do brou,
man ten do sem pre a fi bra, para al can çar os ide a is em
que acre di ta va, por mais di fí ce is que fos sem os obs -
tá cu los que en con tra va.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Edu ar-
do Su plicy – Ge ral do Cân di do – Tião Vi a na – José
Edu ar do Du tra – Emi lia Fer nan des – Ro ber to Sa -
tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res.) – Esse re que ri men to de pen de de vo ta ção, em
cujo en ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra
as Srªs e os Srs. Se na do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, Lí der do Blo co de Opo si ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Anto nio Car los Va la da res, Srªs Se na-
do ras e Srs. Se na do res, mor reu, no dia 27, aos no-
ven ta anos, no Hos pi tal Nove de Ju lho, em São Pa u lo,
João Ama zo nas de Sou za Pe dro so, le van do com ele
par te da his tó ria po lí ti ca do Bra sil.

João Ama zo nas foi pre si den te do Par ti do Co-
mu nis ta do Bra sil até de zem bro de 2001, quan do a
sa ú de de bi li ta da o le vou a pe dir para sair da pre si dên-
cia da le gen da, mas foi, en tão, ho me na ge a do com a
pre si dên cia de hon ra do PCdoB.

Fi lho de um por tu guês apa i xo na do pela Ama zô-
nia – daí o seu nome de ba tis mo – com uma des cen-
den te de ín di os, Ama zo nas ini ci ou sua vida po lí ti ca
aos de zo i to anos, par ti ci pan do, no nor te do País, da
Re vo lu ção de 1930. Cin co anos mais tar de, quan do
ain da tra ba lha va na fá bri ca de ali men tos Pal me i ras,
em Be lém, in gres sou no en tão Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil.

A pri me i ra pri são ocor reu ain da em 1935. Ama -
zo nas era um dos di ri gen tes da Ali an ça Na ci o nal Li -
ber ta do ra, uma fren te an ti fa cis ta que, sob a in fluên cia
do PCB, foi res pon sá vel pela re vol ta co mu nis ta de fla-

gra da no mês de no vem bro em Na tal, Re ci fe e Rio de
Ja ne i ro, en tão Dis tri to Fe de ral. O mo vi men to foi su fo-
ca do pe las for ças le ga lis tas, mas Ama zo nas fi cou
pre so du ran te dois me ses e res pon deu a pro ces so
po lí ti co-mi li tar.

Qu an do in te gra va a di re ção da União Ge ral dos
Sin di ca tos dos Pro pri e tá ri os, vi e ram ou tras pri sões –
Ama zo nas, po rém, sem pre era li ber ta do por in ter fe-
rên cia dos sin di ca tos. No fi nal dos anos 30, o nú cleo
do PCB foi pre so e Ama zo nas aca bou con de na do
pelo Tri bu nal de Se gu ran ça Na ci o nal. Se gun do o seu
pró prio re la to ao Pas quim, foi ví ti ma de vi o lên ci as no
pe río do em que per ma ne ceu na ca de ia da ci da de pa -
ra en se de São Jor ge – de po is de gre ve de fome, foi
trans fe ri do para Be lém.

Em Be lém, ocor reu uma fuga es pe ta cu lar, um
ca pí tu lo à par te na bi o gra fia de Ama zo nas. Em 1941,
ele e mais qua tro in te gran tes do PCB fu gi ram da pri -
são e se gui ram até Ma ra bá, no Pará, onde to ma ram
um bar co e atra ves sa ram as ca cho e i ras do rio To can-
tins. Ao atin gi rem a ci da de de Pe i xes (GO), úl ti mo
pon to al can ça do pelo rio, es ca pa ram es con di dos
num ca mi nhão de car ga, que os con du ziu a Aná po lis
(GO), de po is de per cur so aci den ta do de qua se 45
dias. Por úl ti mo, vi a ja ram de trem para o Rio, onde
Ama zo nas tra ba lhou por al guns me ses no Sin di ca to
da Cons tru ção Ci vil.

Com a re de mo cra ti za ção do País, em 1945, e
de po is da de po si ção de Var gas em ou tu bro, por gol pe
mi li tar, ele geu-se De pu ta do pelo Dis tri to Fe de ral à
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te pelo PCB. Na épo -
ca, vol tou sua atu a ção para ques tões como di re i to de
gre ve e li ber da de sin di cal. Em me nos de 10 anos,
hou ve a cri se in ter na do PCB. Em 1956, no XX Con -
gres so do Par ti do Co mu nis ta da União So vié ti ca, Ni -
ki ta Krus chev apre sen tou re la tó rio con de nan do atro -
ci da des do seu an te ces sor no go ver no co mu nis ta de
Jo sef Sta lin e pro pôs nova ori en ta ção para o so ci a lis-
mo in ter na ci o nal.

Luís Car los Pres tes ade riu à pro pos ta de Krus -
chev. Ama zo nas re cu sou-se a con de nar Sta lin. O ra -
cha en tre os co mu nis tas bra si le i ros só se re sol ve ria
em 1962. Ama zo nas saiu do PCB, mas le vou o an ti go
nome do Par ti do. Os que se gui ram a ori en ta ção so-
vié ti ca fi ca ram com a si gla, mas com o nome Par ti do
Co mu nis ta Bra si le i ro. O Par ti do Co mu nis ta do Bra sil
pas sou a ser o PCdoB, em fe ve re i ro de 1962. Des de
en tão, até a apo sen ta do ria do car go de Pre si den te,
ele se tor nou o prin ci pal di ri gen te do Par ti do.

A di ta du ra mi li tar jo gou o PCdoB na clan des ti ni-
da de. Em 1968, com 56 anos, Ama zo nas aju dou a or -
ga ni zar a guer ri lha no Ara gua ia. Em 1973, com o des -
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man te la men to da guer ri lha pelo Exér ci to, exi lou-se na 
Albâ nia. Hou ve di ver sos epi só di os na sel va que fa-
zem par te do seu re la to a res pe i to do que ali ocor re ra,
in clu si ve quan do mon tou a pri me i ra ca ba na, en si nan-
do os seus com pa nhe i ros que não sa bi am como
fazê-lo.

Vol tou para o Bra sil em 1979, com a anis tia. Ca -
sa do com Edí ria Co e lho Ama zo nas, teve três fi lhos e
cin co ne tos.

Nos úl ti mos anos, Ama zo nas man ti nha a voz fir-
me – não fu ma va ou mes mo be bia. As per nas, en tre-
tan to, do íam-lhe, afe ta das por um cân cer na prós ta ta,
que con se guiu dri blar ao lon go dos anos. 

Na mar cha dos sem-ter ra a Bra sí lia, em 1997,
João Ama zo nas, mes mo ado en ta do, com pa re ceu ao
even to. A sa ú de pi o rou e de i xou os mi li tan tes do
PcdoB em aler ta. Foi ape nas um sus to.

No dia 27, se gun da-fe i ra pas sa da, en tre tan to, a
nota ofi ci al do PcdoB era de fi ni ti va: o re vo lu ci o ná rio
bra si le i ro ha via mor ri do. Aten den do à sua von ta de, as 
suas cin zas se rão jo ga das no rio Ara gua ia, pois dis se
ele: ”Qu e ro es tar jun to aos com pa nhe i ros que ali tom -
ba ram“.

Des de 1980, quan do foi fun da do o Par ti do dos
Tra ba lha do res, nos sos Par ti dos agi ram de ma ne i ra
fra ter na, co li gan do-nos em qua se to das as ele i ções
mu ni ci pa is, es ta du a is e prin ci pal men te na ci o na is. Em 
1989, 1994, 1998 e ago ra em 2002, o PcdoB tem apo -
i a do com en tu si as mo a can di da tu ra de Luiz Iná cio
Lula da Sil va à Pre si dên cia da Re pú bli ca. E João
Ama zo nas sem pre foi im por tan te co or de na dor des-
ses en ten di men tos. Por essa mes ma ra zão, Luiz Iná -
cio Lula da Sil va es te ve on tem em seu ve ló rio, re a li za-
do na Assem bléia Le gis la ti va de São Pa u lo, pres tan-
do sua ho me na gem, as sim como o Pre si den te José
Dir ceu e tan tos ou tros com pa nhe i ros. Tam bém im por-
tan te foi a sua pre sen ça nas lu tas que de sen ca de a-
mos – PT e PcdoB, além de ou tros Par ti dos – pela de -
mo cra ti za ção do Bra sil, pela Anis tia, pe las Di re tas Já, 
por Éti ca na po lí ti ca. Nas ve zes em que dis pu tei ele i-
ções ma jo ri tá ri as em São Pa u lo, para Pre fe i to e para
o Se na do, con tei com o apo io do PcdoB, do res pe i to e 
apo io do Sr. João Ama zo nas.

Sr. Pre si den te, te nho, in clu si ve, den tre os meus
Su plen tes, o Sr. Vi cen te Pa u lo da Sil va, o Vi cen ti nho,
can di da to a De pu ta do Fe de ral pelo Par ti do dos Tra -
ba lha do res, e Wal ter Sor ren ti no, que foi Pre si den te
do PcdoB em São Pa u lo e hoje está na Di re ção Na ci-
o nal do PcdoB. 

Para os bra si le i ros, so bre tu do os jo vens, ele de i-
xa o exem plo de ba ta lha dor que ja ma is se do brou,

man ten do sem pre a fi bra para al can çar os ide a is em
que acre di ta va, por mais di fí ce is que fos sem os obs -
tá cu los que en con tra va.

Assi na esse re que ri men to os Se na do res da
Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res: Edu ar do Ma -
ta raz zo Su plicy, He lo í sa He le na, Ge ral do Cân di do,
Tião Vi a na, Ma ri na Sil va, José Edu ar do Du tra, Emi lia
Fer nan des e Ro ber to Sa tur ni no Bra ga.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – No bre Se na dor Edu ar do Su plicy, eu tam bém
apo nho a mi nha as si na tu ra ao re que ri men to fe i to por
V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Aco lho, com mu i ta hon ra, a as si na tu ra de V. Exª, Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.

Sr. Pre si den te, gos ta ría mos que essa ma ni fes-
ta ção fos se en vi a da a Srª Edí ria Co e lho Ama zo nas,
vi ú va de João Ama zo nas, e ao Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil, do qual era o Pre si den te de Hon ra.

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

res) – A so li ci ta ção de V. Exª será aten di da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Em vo ta ção o re que ri men to de pe sar pela mor -
te do Sr. João Ama zo nas.

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) – Ain da há Expe di en te a ser lido.
So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que

será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2002

Cria a pro fis são de Agen te Co mu ni-
tá rio de Sa ú de e dá ou tras pro vi dên ci as

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É cri a da a pro fis são de Agen te Co mu ni tá-

rio de Sa ú de, nos ter mos des ta lei.
Pa rá gra fo úni co. O exer cí cio da pro fis são de

Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de dar-se-á ex clu si va-
men te no âm bi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS.

Art. 2º A pro fis são de Agen te Co mu ni tá rio de
Sa ú de ca rac te ri za-se pelo exer cí cio de ati vi da des de
pre ven ção de do en ças e pro mo ção da sa ú de, me di-
an te ações do mi ci li a res ou co mu ni tá ri as, in di vi du a is
ou co le ti vas, de sen vol vi das em con for mi da de com as
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di re tri zes do SUS e sob su per vi são do ges tor lo cal
des te.

Art. 3º O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de de ve rá
pre en cher os se guin tes re qui si tos para o exer cí cio da
pro fis são:

I – re si dir na área da co mu ni da de em que atu ar;
II – ha ver con clu í do, com apro ve i ta men to, cur so

de qua li fi ca ção bá si ca para a for ma ção de Agen te
Co mu ni tá rio de Sa ú de; e

III – ha ver con clu í do o en si no fun da men tal.
§ 1º Os ci da dãos que na data de pu bli ca ção

des ta lei exer çam ati vi da des pró pri as de Agen te Co -
mu ni tá rio de Sa ú de, na for ma do art. 2º, fi cam dis pen-
sa dos do re qui si to a que se re fe re o in ci so III des te ar-
ti go, sem pre ju í zo do dis pos to no § 2º.

§ 2º Ca be rá ao Mi nis té rio da Sa ú de es ta be le cer
o con te ú do pro gra má ti co do cur so de que tra ta o in ci-
so II des te ar ti go, bem como dos mó du los ne ces sá ri-
os à adap ta ção da for ma ção cur ri cu lar dos agen tes
men ci o na dos no § 1º.

Art. 4º O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de pres ta rá
os seus ser vi ços ao ges tor lo cal do SUS, me di an te
vín cu lo di re to ou in di re to.

Art. 5º O dis pos to nes ta lei não se apli ca ao tra -
ba lho vo lun tá rio.

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to tem a mes ma re da ção do
Pro je to de Lei nº 6.035, de 2002, re me ti do à Câ ma-
ra dos De pu ta dos pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti-
vos dos Mi nis tros de Esta do da Sa ú de e do Tra ba-
lho e Empre go.

Pre ten de mos com a ini ci a ti va tra zer para o Se -
na do a dis cus são des se im por tan te pro je to, con co mi-
tan te com sua apre ci a ção na que la Casa e com isto
agi li zar sua apro va ção no Con gres so Na ci o nal.

Esta mos con vic tos de que a ins ti tu ci o na li za ção
des sa pro fis são, in dis pen sá vel ati vi da de no âm bi to do 
SUS, tal como con ce bi do no Mi nis té rio da Sa ú de irá,
sem dú vi da, ace le rar a con so li da ção do Pro gra ma de
Sa ú de da Fa mí lia – PSF.

Vis lum bra mos nes se Pro gra ma, que tem como
uma das pe ças fun da men ta is o Agen te Co mu ni tá rio
de Sa ú de, a so lu ção in te li gen te dos gra ves pro ble mas
de sa ú de pú bli ca que ain da afli gem a nos sa gen te.

Ao ado tar este pro je to, o faço pe las ra zões ex -
pos tas na se guin te ex po si ção, que trans cre vo aqui
por con si de rá-la ir re fu tá vel:

“A trans for ma ção em cur so está as sen ta da
na re or ga ni za ção da aten ção bá si ca, ní vel ca paz
de res pon der à ma i o ria das ne ces si da des de sa ú-
de da po pu la ção. A es tra té gia des sa re or ga ni za-
ção é o Pro gra ma de Sa ú de da Fa mí lia – PSF –
que se ba se ia na atu a ção de uma equi pe com pos-
ta por mé di co, en fer me i ro, au xi li ar de en fer ma gem
e agen tes co mu ni tá ri os. Res pon sá vel por uma co -
mu ni da de es pe cí fi ca, a equi pe de sen vol ve ações –
in di vi du a is e co le ti vas – de pro mo ção, pro te ção e
re cu pe ra ção da sa ú de a par tir do nú cleo fa mi li ar,
en ca mi nhan do, de for ma ade qua da, a ser vi ços de
ma i or com ple xi da de ape nas os ca sos que re que i-
ram este aten di men to.

Um dos prin cí pi os do PSF é o vín cu lo en tre a
equi pe de sa ú de da fa mí lia e a po pu la ção sob a sua
res pon sa bi li da de, bus can do-se a im por tan te co-res-
pon sa bi li da de so bre a sa ú de, quer do pon to de vis ta
in di vi du al, quer da res pec ti va co mu ni da de. O Agen te
Co mu ni tá rio de Sa ú de é o ele men to da equi pe que vi -
a bi li za essa par ce ria ten do em con ta que ele é, ne-
ces sa ri a men te, um in te gran te, de vi da men te ca pa ci ta-
do, da co mu ni da de onde atua.

O Agen te Co mu ni tá rio de Sa ú de tem pa pel
sin gu lar na cri a ção des se vín cu lo de co-res pon sa-
bi li da de que, por vi ver na área em que atua, tem
toda iden ti da de com a po pu la ção, in te ra gin do com
ela de ma ne i ra de sen vol ta, en fren tan do os mes-
mos pro ble mas e com par ti lhan do os mes mos so -
nhos. E, se gu ra men te, uma pon te in subs ti tu í vel
para sin to ni zar a co mu ni da de com a Uni da de de
Sa ú de da Fa mí lia, onde tra ba lham, gran de par te
do tem po, os de ma is pa res da equi pe. Tra ta-se, de
fato de um novo e di fe ren ci a do ator no gru po dos
tra ba lha do res de sa ú de”.

Por tudo isto é que es ta mos con vic tos de que
a ins ti tu ci o na li za ção des sa nova for ça de tra ba lho,
que re pre sen ta hoje um con tin gen te su pe ri or a 150
mil tra ba lha do res, dis tri bu í dos e atu an do em mais
de 4.700 mu ni cí pi os bra si le i ros, irá as se gu rar uma
efi caz aten ção bá si ca de sa ú de, ga ran tin do, as-
sim, a ple na efe ti va ção do Pro gra ma de Sa ú de da
Fa mí lia em ba ses só li das, res ga tan do, de fi ni ti va-
men te, mais essa dí vi da so ci al para com o povo
bra si le i ro, mo ti vo su fi ci en te para que esta nos sa
ini ci a ti va me re ça o ne ces sá rio apo io dos meus
ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Se na-
dor Te o tô nio Vi le la Fi lho.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co -
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, 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 299, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 215 e 216 do

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na dos
com o ar ti go 50, pa rá gra fo 2º, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, seja so li ci ta do ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
as se guin tes in for ma ções:

1. Có pia do re la tó rio fi nal ela bo ra do
pela Co mis são cri a da atra vés da Por ta ria
Mi nis te ri al nº 369/01.

2. Con si de ran do as con clu sões e re co-
men da ções da Co mis são an te ri or men te re-
fe ri da, que pro vi dên ci as já fo ram im ple men-
ta das pelo Mi nis té rio da Fa zen da no sen ti do
de re sol ver o pro ble ma apre sen ta do?

Jus ti fi ca ção

Em 9 de ou tu bro de 2001 o Se na do Fe de ral re-
je i tou a PEC nº 6, de 1996. A pro po si ção apre sen ta-
va uma so lu ção para os mais de 3.600 ser vi do res
do Ser pro alo ca dos na Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de-
ral – SRF.

A re fe ri da PEC ob te ve o voto fa vo rá vel de qua ren-
ta e sete Se na do res, ape nas dois vo tos aquém do ne -
ces sá rio para sua apro va ção. O se na dor Ro me ro Jucá,
Lí der do Go ver no, ao en ca mi nhar con tra a ma té ria re co-
nhe ceu que a si tu a ção “é ex tre ma men te equi vo ca da, é
uma si tu a ção que me re ce re pa ro e pre ci sa ser so lu ci o-
na da” e des ta cou que “es tes ser vi do res pres tam à Re -
ce i ta Fe de ral um ines ti má vel ser vi ço ao País com o tra -
ba lho que exe cu tam no seu dia-a-dia”.

Por ou tro lado, o Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de-
ral, Eve rar do Ma ci el, em ofí cio di ri gi do ao Se na dor
Ge ral do Melo afir mou “... in for mo a Vos sa Exce lên-
cia que a re gu la ri za ção da si tu a ção fun ci o nal dos
ser vi do res do Ser pro, que há vá ri os anos pres tam
ser vi ço de for ma con ti nu a da à SRF, é ne ces sá ria,
uma vez que esta Se cre ta ria não pode pres cin dir
dos ser vi ços dos ci ta dos ser vi do res sem com pro-
me ter o seu nor mal fun ci o na men to, prin ci pal men te
nas ati vi da des de ar re ca da ção, con si de ran do-se os 
co nhe ci men tos por eles ad qui ri dos du ran te esse

lon go pe río do tra ba lha do em áre as es pe ci a li za das e
de di fí cil re po si ção de pes so al”.

Como pode ser cons ta ta do não só pe las pa -
la vras do Se na dor Ro me ro Jucá e do Se cre tá rio
Eve rar do Ma ci el mas tam bém pe las afir ma ções de 
di ver sos se na do res que par ti ci pa ram da ses são
do Se na do de 9 de ou tu bro de 2001, faz-se ne ces-
sá ria a cons tru ção de uma so lu ção para o pro ble-
ma que seja jus ta para es ses ser vi do res e que ga -
ran ta o bom fun ci o na men to da Se cre ta ria da Re-
ce i ta Fe de ral. Sen do as sim, as in for ma ções aqui
so li ci ta das são de fun da men tal im por tân cia para
que esta Casa do Con gres so Na ci o nal pos sa con -
tri bu ir para su pe rar a ques tão.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Edu ar-
do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Diá rio Ofi ci al da União, de 19 de de zem bro de
2001.

PORTARIA Nº 369, DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, no uso da
atri bu i ção que lhe con fe re o art. 87, pa rá gra fo úni co,
in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Cons ti tu ir Gru po de Tra ba lho com o ob je ti vo
de ana li sar e pro por me di das re la ti vas a ces são de em -
pre ga dos do Ser vi ço Fe de ral de Pro ces sa men to de Da -
dos – SEPRO – a ór gão do Mi nis té rio da Fa zen da.

Art. 2º O Gru po de Tra ba lho re fe ri do no ar ti go
an te ri or será com pos to pe los se guin tes ser vi do res:

– Gil de no ra Ba tis ta Dan tas Mi lho mem, da
Sub-Se cre ta ria de Pla ne ja men to, Orça men to e Admi -
nis tra ção do Mi nis té rio da Fa zen da;

– Expe di to José de Vas con ce los Gon çal ves, da
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral;

– De ni se Ro cha Men des, da Pro cu ra do ria-Ge ral
da Fa zen da Na ci o nal; e

– Van der lan Mo re i ra dos San tos, do Ser vi ço Fe -
de ral de Pro ces sa men to de Da dos.

Art. 3º A co or de na ção dos Tra ba lhos ca be rá ao re -
pre sen tan te da Sub se cre ta ria de Pla ne ja men to, Orça-
men to e Admi nis tra ção do Mi nis té rio da Fa zen da.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

(Of. El. nº 809) – Pe dro Sam pa io Ma lan.
....................................................................................

 (À Mesa para de ci são.)
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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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 300, DE 2002

Com fun da men to no ar ti go 199 do Re gi men to
Inter no des ta Casa, re que re mos a Vos sa Exce lên cia
a con vo ca ção de Ses são Espe ci al, no dia 12 de ju nho
pró xi mo, às 10:00h, com a fi na li da de de dar ini cio ao
pro gra ma co me mo ra ti vo dos 111 anos de exis tên cia
do Se na do da Re pú bli ca.

Jus ti fi ca ção

A re a li za ção da ses são que ora re que re mos
cons ti tui-se num mar co na his tó ria re pu bli ca na e das
ins ti tu i ções de mo crá ti cas, como tam bém se ria uma
jus ta e opor tu na ho me na gem ao povo bra si le i ro que
tan to lu tou pela pre ser va ção e for ta le ci men to do re gi-
me de mo crá ti co no país.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002.

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.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los
Ju ni or, pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (PFL – BA.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no.

O SR. 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 ao Se na dor Osmar Dias,
pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.) –
So li ci to mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – 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 ao Se na dor Iris Re zen de,
pela or dem.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr.Pre si den te, so li ci to a ins cri ção do Se na dor
Ma gui to Vi le la para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no
mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs
se rão aten di dos, de acor do com o que dis põe o art.
158, §2º, do Re gi men to Inter no, para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Com a pa la vra, como pri me i ro ora dor ins cri to, o
Se na dor Iris Re zen de, por per mu ta com o Se na dor
Lind berg Cury.

V. Exª terá vin te mi nu tos, Se na dor Iris Re zen de.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a no ve la O Clo ne
está des per tan do a so ci e da de bra si le i ra para um an -
gus ti an te pro ble ma que afe ta so bre ma ne i ra sua ju-
ven tu de: o uso de dro gas ilí ci tas que traz apre en são e 
de ses pe ro a mu i tos la res. Essa prá ti ca atin ge to dos
os pa í ses e, ape sar das di fe ren ças re gi o na is, es tu dos
in ter na ci o na is apon tam uma ten dên cia de pa dro ni za-
ção nas úl ti mas dé ca das. Os jo vens con ti nu am sen do
as prin ci pa is ví ti mas.

É pre ci so des co brir a ra zão que leva con tin gen-
tes cada vez ma i o res de jo vens ao con su mo de dro -
gas e ao seu abu so po ten ci al. Uma subs tân cia psi co-
a ti va al te ra os sen ti men tos, o modo de ra ci o ci nar e o
com por ta men to das pes so as.

O abu so des sas subs tân ci as ca u sa efe i tos ne -
ga ti vos na sa ú de de seus usuá ri os: pro ble mas di ges-
ti vos ou in fe ções res pi ra tó ri as e, po ten ci al men te do -
en ças fa ta is como Aids e he pa ti tes B e C.

O uso re gu lar ca u sa de pen dên cia, o que sig ni fi-
ca que, quan do al guém pára de to mar dro gas, ex pe ri-
men ta des con for to fí si co que o leva a pro cu rar a subs -
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tân cia no va men te. O abu so pode con du zir a da nos
ce re bra is ir re ver sí ve is.

Por cen te nas de anos, as pes so as uti li za-
vam-se de in gre di en tes psi co a ti vos para a cura, a re -
li gião e fins re cre a ti vos. Com os avan ços nos cam -
pos da quí mi ca e da far ma co lo gia, subs tân ci as
como a co ca í na e a he ro í na fo ram sin te ti za das. Por
ou tro lado, a in ven ção da se rin ga hi po dér mi ca per -
mi tiu que tais dro gas fos sem in je ta das tor nan do
seus efe i tos mais po de ro sos.

No pas sa do, a ma i o ria de dro gas pro vi nha de
plan tas: co ca í na, he ro í na, ma co nha, ha xi xe, ma ri ju a-
na. Hoje, ecs tasy, LSD e ou tras são pro du zi das sin te-
ti ca men te. To dos os pa í ses re gis tram a ma co nha
como a mais con su mi da, em bo ra dro gas pe sa das es -
te jam bas tan te dis se mi na das. Assim, a he ro í na é
usa da em três quar tos de to dos os pa í ses e a co ca í-
na, em dois ter ços. Isso sem fa lar em ou tros ti pos de
subs tân ci as no vas que con quis tam o mer ca do dos jo -
vens, como o ecs tasy.

O Pro gra ma das Na ções Uni das para o Con tro le
in ter na ci o nal de Dro gas tem es ta be le ci do es tra té gi as
para a re du ção de de man da e de ofer ta, as sim como
op ções para tra ta men to. Re du zir o su pri men to e a
dis po ni bi li da de é um com po nen te es sen ci al na luta
con tra o con su mo. O Pro gra ma apóia pro je tos for mu-
la dos para as ne ces si da des es pe cí fi cas de cada po -
pu la ção, es pe ci al men te aque les vol ta dos para me ni-
nos de rua, ví ti mas de vi o lên cia e cri an ças aban do na-
das, a fim de que não pas sem por com por ta men tos
de ris co que pos sam in du zi-los ao uso de dro gas lí ci-
tas ou ilí ci tas.

Pro je tos vi san do a li mi tar o cul ti vo, a pro du ção,
o trá fi co e a dis tri bu i ção são re co men da dos pelo Pro -
gra ma das Na ções Uni das para o Con tro le Inter na ci o-
nal de Dro gas. Mu i tos agri cul to res que vi vem na li nha
aba i xo da po bre za, quer no Afe ga nis tão, quer na
Amé ri ca do Sul, plan tam pa pou la, para o fa bri co de
ópio, e coca, para o de co ca í na, como a úni ca for ma
de so bre vi vên cia em pa í ses mi se rá ve is.

Alter na ti vas que lhes ofe re çam ou tros ti pos de
se men te e as sis tên cia téc ni ca efi ci en te po dem con-
ven cê-los a aban do nar esse plan tio. O cul ti vo é qua se
sem pre fe i to em áre as iso la das, sub de sen vol vi das,
pa u pér ri mas, sem qual quer in fra-es tru tu ra, dis tan tes
de mer ca dos. São ati vi da des ilí ci tas que, por si sós,
tor nam com ple xo e ex tre ma men te di fí cil quan ti fi car
em da dos exa tos o seu po ten ci al. Mas cál cu los es ti-
ma ti vos das Na ções Uni das in di cam que a pro du ção
de coca, em 1999, atin giu 290 mil to ne la das e a de
ópio che gou a 5.778 to ne la das mé tri cas.

A meta das Na ções Uni das, Sr. Pre si den te, é eli -
mi nar ou re du zir dras ti ca men te, até o ano 2008, es-
sas plan ta ções. Mas os es for ços até ago ra en gen dra-
dos não têm con se gui do di mi nu ir a área do cul ti vo ilí -
ci to. Em 1999, ela cor res pon dia a cer ca de 280 mil
hec ta res para a pa pou la, sen do 79% no Afe ga nis tão,
e a 183 mil hec ta res para a coca nos pa í ses da Amé ri-
ca Andi na, sen do 98% na Bo lí via, Co lôm bia e Peru. 

O cres ci men to do con su mo de dro gas des de
1998 che ga a 33%. O trá fi co da co ca í na ori un da da
Co lôm bia, Peru e Bo lí via, com vis tas aos mer ca dos
ame ri ca no e eu ro peu, pas sa pelo Bra sil e pela Áfri ca
do Sul, que se trans for mam em re giões emer gen tes
na dis se mi na ção des ses pro du tos ilí ci tos e al ta men te
pre ju di ci a is à vida de suas so ci e da des.

No Bra sil, Sr. Pre si den te, en quan to apri mo ra-
mos as es ta tís ti cas em al gu mas áre as, como sa ú de e
edu ca ção, es ta mos pa ra li sa dos no cam po ju rí di co em 
ge ral, o que não nos per mi te con tar com da dos con -
cre tos so bre fa bri co, dis tri bu i ção e con su mo de dro -
gas. As di fi cul da des exis tem de vi do exa ta men te ao
ca rá ter sub ter râ neo, ile gal e ilí ci to des sa prá ti ca. Os
pou cos da dos exis ten tes fo ram co le ta dos por or ga-
nis mos in ter na ci o na is in te res sa dos em com ba ter
esse fla ge lo no mun do mo der no.

Sa be mos, en tre tan to, que a Po lí cia Fe de ral tem
atu a do com co ra gem para li mi tar a ação dos tra fi can-
tes e que é bas tan te sig ni fi ca ti va a quan ti da de de
apre en são a cada ano. Mas, em que pese to dos os
es for ços re a li za dos, o trá fi co re sis te e res sur ge a
cada ope ra ção, es pa lhan do como pra ga os seus pro -
du tos des tru i do res.

O Bra sil é atu al men te o se gun do ma i or mer ca do
de co ca í na das Amé ri cas, de acor do com as es ti ma ti-
vas re a li za das pelo Pro gra ma das Na ções Uni das
para o Con tro le Inter na ci o nal de Dro gas. O au men to
do con su mo ve ri fi cou-se prin ci pal men te na úl ti ma dé -
ca da, ten do sido qua dru pli ca do no meio es tu dan til.

A vi o lên cia tem sido um fla ge lo para a po pu la-
ção bra si le i ra, atin gi da por mais de 50 mil ho mi cí di os
anu a is, a ma i o ria de les co me ti dos na área ur ba na e
com o en vol vi men to de jo vens. O trá fi co de dro gas e a
dis pu ta pe los pon tos de dis tri bu i ção da mer ca do ria
são res pon sá ve is por cer ca de 60% des sas mor tes.
Embo ra o Bra sil não pro du za pa pou la nem coca, cul ti-
va boa quan ti da de de ma co nha para o seu mer ca do
do més ti co. O país fa bri ca ain da ou tros psi co tró pi cos
ilí ci tos, como o LSD, an fe ta mi nas e es te rói des ana bo-
li zan tes.

Nos úl ti mos anos, o trá fi co de co ca í na in ten si fi-
cou-se no ter ri tó rio bra si le i ro, não só pelo au men to do 
con su mo in ter no, mas pela me lho ria da in fra-es tru tu-
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ra de trans por tes. A vas ta ex ten são do País e a de fi-
ciên cia do nú me ro de po li ci a is di fi cul tam o con tro le
efe ti vo das dro gas. O trá fi co, es pe ci al men te nas áre -
as me tro po li ta nas, é acom pa nha do pela vi o lên cia en -
tre as gan gues ri va is. Acre di ta-se que só no Rio de
Ja ne i ro cer ca de 10 mil pes so as es te jam en vol vi das
nes sas ações. As mais po pu la res dro gas ilí ci tas ven -
di das no Bra sil são a ma co nha, a co ca í na, a pas ta de
coca e o crack.

As con se qüên ci as ne fas tas são vi sí ve is. O País
se tor na um cam po pro pí cio para a la va gem de di nhe-
i ro. A Po lí cia Fe de ral in ves ti ga os ca sos sus pe i tos.

De 1980 para cá, o Bra sil tor nou-se o prin ci pal
cor re dor para a dis tri bu i ção da co ca í na sul-ame ri ca-
na e da ma co nha pa ra gua ia.

A par tir de 1990, um au men to sig ni fi ca ti vo do
con su mo de dro gas ilí ci tas, prin ci pal men te en tre os
ado les cen tes, pre o cu pa as au to ri da des. Atu al men te,
o Bra sil é um país que pro duz, tra fi ca e con so me dro -
gas, in ten si fi can do as con di ções para o avan ço da vi -
o lên cia, tra zen do de ses pe ro e an gús tia nos la res de
nos sas fa mí li as, vi ti man do as no vas ge ra ções que se
de i xam gui ar por essa ma gia en ga no sa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os tra fi-
can tes, bus can do a cu ri o si da de e a in con se qüên cia
ju ve nis, es tão pre sen tes nas sa í das das es co las pú -
bli cas ou par ti cu la res, es pe ci al men te nos gran des
cen tros ur ba nos. Daí, as fre qüen tes e es tar re ce do ras
no tí ci as so bre jo vens re bel des da clas se mé dia en vol-
vi dos no sub mun do do cri me, das dro gas e da de lin-
qüên cia, sem ex pli ca ção pla u sí vel para essa ati tu de.

Esta tís ti cas so bre cri mi na li da de ju ve nil mos tram
que o ado les cen te da clas se mé dia, com bom pa drão
so ci o e co nô mi co e boa es tru tu ra fa mi li ar, in cor re se-
gui da men te em de li to, seja para de mons trar po der,
seja para ex ter nar sen ti men tos de re vol ta con tra a fa -
mí lia.

Atu al men te, os pais tra ba lham fora para atin gir
um pa drão me lhor de vida. Mas, cons tan te men te,
essa ati vi da de afas ta-os da con vi vên cia fa mi li ar. Eles
tor nam-se in ca pa zes de ou vir os fi lhos, dan do-lhes,
tal vez para com pen sar, uma edu ca ção ex ces si va-
men te li be ral, sem li mi tes nem re gras. Essa cri a ção li-
vre de amar ras leva ao en vol vi men to de ado les cen tes
com o uso de dro gas e à in dis so ciá vel vi o lên cia.

A per mis si vi da de ex ces si va, des de os mais ten -
ros anos, fa ci li ta o cres ci men to de sor de na do da cri an-
ça, tor nan do-a ego ís ta e cen tra da em suas pró pri as
ne ces si da des e pra ze res. Para re a li zar seus me no res
de se jos, é ca paz de qual quer ato de van da lis mo. A

cri mi na li da de en tre os jo vens de clas se mé dia cres -
ceu 80% nos úl ti mos três anos.

Para a pre ven ção do uso de dro gas, já exis tem
al guns pro gra mas fun ci o nan do com su ces so no Bra -
sil. Um de les, o Pro erd – Pro gra ma Edu ca ci o nal de
Re sis tên cia às Dro gas e à Vi o lên cia –, apli ca do nas
es co las des de 1993, con ta com a pre ci o sa co la bo ra-
ção da Po lí cia Mi li tar. Hoje, fun ci o na em 17 Esta dos;
tem 375 PMs for ma dos na pre ven ção e aten de mais
de 200 mil cri an ças.

Diá lo go en tre pais e es co las, acon se lha men to e
ori en ta ção fa mi li ar, pre sen ça pa ter na e ma ter na, im -
po si ção de li mi tes ao com por ta men to in fan til po dem
tra zer be ne fí ci os e di mi nu ir a afli ti va si tu a ção por que
pas sam tan tas fa mí li as bra si le i ras.

Sr. Pre si den te, a Co mis são Espe ci al Mis ta de
Se gu ran ça Pú bli ca, que tive a hon ra de pre si dir, teve
acen tu a da pre o cu pa ção em in clu ir nas 23 pro po si-
ções con sen su al men te apro va das a ques tão es pe cí-
fi ca do com ba te às dro gas, com pre en den do a im por-
tân cia de ani qui lar o trá fi co como me di da bá si ca para
di mi nu ir os alar man tes ín di ces de vi o lên cia e de cri mi-
na li da de.

Os sete gru pos de tra ba lho, di vi di dos em áre as
te má ti cas, ti ve ram pre o cu pa ção es pe ci al com o cri me
or ga ni za do, o nar co trá fi co e a la va gem de di nhe i ro.
Um de les con clu iu pela apre sen ta ção de pro je to de
lei para dis por so bre o cri me or ga ni za do, ti pi fi ca do
como ”as so ci a rem-se três ou mais pes so as, por meio
de en ti da de ju rí di ca ou não, de for ma es tá vel, es tru tu-
ra da e com di vi são de ta re fas, va len do-se de vi o lên-
cia, ame a ça ou qual quer ou tra for ma de in ti mi da ção,
cor rup ção, fra u de, trá fi co de in fluên cia ou de ou tros
me i os as se me lha dos, vi san do ob ter, di re ta ou in di re-
ta men te, van ta gem de qual quer na tu re za, para co me-
ter in fra ções pe na is que in clu em o trá fi co ilí ci to de
subs tân ci as en tor pe cen tes e dro gas afins".

A pena será pri são de cin co a dez anos, apli can-
do-se, cu mu la ti va men te, as pe nas cor res pon den tes
às de ma is in fra ções co me ti das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
dan do a nos sa con tri bu i ção para que o País pos sa,
de fi ni ti va men te, des per tar para a ne ces si da de de me -
di das con cre tas que im pe çam a ou sa dia de tra fi can-
tes es tra te gi ca men te si tu a dos nas es co las, para ali ci-
ar os nos sos ado les cen tes ao ví cio, que pode cons ti-
tu ir-se uma es tra da sem fim.

É pre ci so com ba ter, de ma ne i ra sé ria e de ci si-
va, a dis se mi na ção das dro gas em nos so País, sob
pena de elas des tru í rem os nos sos fi lhos na ple ni tu-
de de suas vi das. Ao lado da cons ci en ti za ção dos
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pais para a ne ces si da de im pe ri o sa do ca ri nho e da
aten ção aos fi lhos, o Go ver no pre ci sa fa zer a sua
par te, agi li zan do so lu ções prá ti cas que im pe çam a
con ti nu i da de do trá fi co.

O Se na do da Re pú bli ca, por sua vez, ne ces si ta,
ur gen te men te, agi li zar a tra mi ta ção das me di das
apro va das pela Co mis são Mis ta de Se gu ran ça, sob
pena de a len ti dão bu ro crá ti ca blo que ar o an da men to
de pro vi dên ci as ab so lu ta men te ina diá ve is para a po -
pu la ção bra si le i ra.

O SR. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, con ce do um apar te ao ilus tre Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

O SR. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se -
na dor Iris Re zen de, o pro nun ci a men to que V. Exª faz,
nes ta tar de, é mu i to im por tan te, opor tu no e diz mu i to
bem do re sul ta do do tra ba lho da Co mis são que V.Exª
bri lhan te men te pre si diu. Extraí do que V. Exª dis se
algo mu i to im por tan te: na ver da de, Se na dor, há boas
leis em nos so País, e ain da va mos pro du zir ou tras
para com ple men tar as que exis tem, mas não po de-
mos de i xar aber tas ao nar co trá fi co, ao con tra ban do
de ar mas as por te i ras ma i o res do nos so País, que
são as fron te i ras imen sas da Ama zô nia, mais de 11
mil qui lô me tros des guar ne ci dos de po li ci a men to. V.
Exª fri sou que a Po lí cia Fe de ral faz um tra ba lho her -
cú leo, po rém sem as con di ções hu ma nas e ma te ri a is
apro pri a das. De ve mos olhar ade qua da men te para a
Ama zô nia, a fim de ocu pá-la não só po li ci al men te e
mi li tar men te, mas de ma ne i ra ra ci o nal e in te li gen te.
Bas ta ve ri fi car mos onde foi pre so Fer nan di nho Be i ra-
mar* – na Co lôm bia –, para cons ta tar mos que é prin -
ci pal men te pela Ama zô nia que está en tran do toda a
dro ga. Por isso, como ama zô ni da, que ro in cor po-
rar-me ao pro nun ci a men to de V. Exª, pa ra be ni zan-
do-o pelo tema que en fo ca e apro ve i tan do esse gan -
cho para tra zer, no va men te, a pre o cu pa ção com a
nos sa Ama zô nia, que, além de ser a fa mo sa co bi ça
in ter na ci o nal, hoje é usa da como ter re i ro para a en -
tra da de con tra ban dis tas e nar co tra fi can tes.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, ilus tre Se na dor, pelo apar te de V. Exª. Pen -
so, in clu si ve, em vol tar a esta tri bu na, para abor dar a
par ti ci pa ção das For ças Arma das na guar da das nos -
sas fron te i ras. Re al men te, es tou jun to da que les que
en ten dem que o Exér ci to na ci o nal, a Ma ri nha e a Ae -
ro náu ti ca não fo ram pre pa ra das para esse tra ba lho
de po li ci a men to ur ba no. No en tan to, com a di men são
das nos sas fron te i ras, en ten do que o Go ver no bra si-

le i ro pre ci sa re pen sar a sua po si ção e en tre gar às
For ças Arma das do País a res pon sa bi li da de pela
guar da das nos sas fron te i ras, por que, sem isso, ja-
ma is con se gui rá con ter o trá fi co de dro gas e o con tra-
ban do de ar mas.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com a
per mis são de V. Exª, Sr. Pre si den te, que ro con ce der,
com mu i ta sa tis fa ção, o apar te ao ilus tre Se na dor Ro -
meu Tuma, que, te nho cer te za, vem va lo ri zar ain da
mais o meu pro nun ci a men to.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Iris
Re zen de, es ta va em meu ga bi ne te, quan do V. Exª ini -
ci ou o dis cur so. Vim, a toda pres sa, para ouvi-lo com
aten ção, mas não con se gui fi car tran qüi lo, sem le van-
tar o mi cro fo ne para elo gi ar toda a peça que V. Exª tra -
duz da tri bu na. V. Exª des cre veu a dro ga des de a área
de pro du ção, pas san do pela trans for ma ção, para o
trá fi co e para o con su mo. Então, é uma peça im por-
tan tís si ma para aná li se e co nhe ci men to da que les que 
só sa bem do re sul ta do da dro ga, quan do esta bate à
por ta da sua fa mí lia. Eu que ria, se V. Exª per mi tis se,
ho me na ge ar a Srª Gló ria Pe res, au to ra da no ve la O
Clo ne. Con vi vi mu i to com o nar co trá fi co, com toda
aque la vi o lên cia, com a es tru tu ra des se cri me. O nar -
co trá fi co vem-se or ga ni zan do e cres cen do cada vez
mais. Não há ne nhu ma pers pec ti va de que ele vá di -
mi nu ir a sua ação de le té ria jun to às co mu ni da des,
jun to, como diz V. Exª, às cri an ças, nas es co las. Elas
fi cam sub mis sas aos tra fi can tes, tor nam-se con su mi-
do ras e, no fu tu ro, até po dem tor nar-se pe que nos tra -
fi can tes. Gló ria Pe res tem mos tra do, du ran te a no ve-
la, a fala de usuá ri os de dro gas, in clu si ve da ma co-
nha, que, se gun do al guns, não faz mal para nin guém.
Os de po i men tos são dra má ti cos, cho can tes e até
emo ci o nan tes. Esse é um as sun to que hoje tem que
sen si bi li zar a so ci e da de como um todo. V. Exª fa lou
so bre a co ca í na e ou tras dro gas que es tão sen do
cada vez mais pro du zi das. Eu não que ria de i xar de
men ci o nar que a Co lôm bia, na ten ta ti va de do mi nar a
pro du ção das dro gas pe sa das, co me çou a plan tar a
pa pou la, que só exis tia no Ori en te. Hoje, a Co lôm bia
pas sou a ser uma gran de pro du to ra da pa pou la, que
traz como re sul ta do o ópio, que de po is é ex por ta do. V. 
Exª vai-se re fe rir à dis cus são do em pre go ou não das
For ças Arma das na Ama zô nia. Eu que ria cha mar a
aten ção para o tra ba lho que o De le ga do Ma u ro Spó -
si to faz há mais de dois anos, che fi an do a Ope ra ção
Co bra. V. Exª, como Mi nis tro da Jus ti ça, es ti mu lou
essa ati vi da de. Eu o cum pri men to por isso. V. Exª en -
ten deu a opor tu ni da de da ope ra ção e a im por tân cia
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dos pos tos da Po lí cia Fe de ral, para ten tar co i bir não
só o trá fi co de dro gas, mas de ar mas e de ma de i ra.
Com pou ca es tru tu ra e com di fi cul da des, tem ten ta do
ven cer o sis te ma gran di o so dos tra fi can tes. Acre di to
que em bre ve o Si vam es ta rá em fun ci o na men to na
re gião ama zô ni ca. Ago ra, se o Exér ci to não dis pu ser
de uma es tru tu ra que au xi lie a Po lí cia Fe de ral na
iden ti fi ca ção e no com ba te aos tra fi can tes será inó-
cuo esse tra ba lho. É ne ces sá rio o for ta le ci men to do
Pro je to Ca lha Nor te, com o au men to dos pos tos do
Exér ci to, pro cu ran do fe char toda a li nha de fron te i ra.
Não vou mais to mar o tem po de V. Exª, mas não pos -
so de i xar de cum pri men tá-lo pe los úl ti mos pro nun ci a-
men tos fe i tos des ta tri bu na em ma té ria de se gu ran ça.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor. Com mu i ta hon ra, con ce do o
apar te à Se na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na-
dor Iris Re zen de, que ro sa u dar V. Exª e re co nhe cer os 
vá ri os pro nun ci a men tos que V. Exª tem fe i to nes ta
Casa, in clu si ve con du zin do a Co mis são Mis ta que
tra tou de te mas ex tre ma men te im por tan tes so bre a
ques tão da se gu ran ça pú bli ca. Sem pre me sin to pro -
vo ca da a fa zer apar tes ou pro nun ci a men tos em re la-
ção ao tema, por que como exis te qua se que uma his -
te ria no ima gi ná rio po pu lar em re la ção à guer ri lha co -
lom bi a na, es ta be le cen do que a ela cabe toda a es tru-
tu ra do nar co trá fi co in ter na ci o nal, quan do não se de -
bru ça de fato so bre as im pli ca ções re la ci o na das ao
tema, o Gol den Cres cent, o Cres cen te Dou ra do no
Afe ga nis tão, que, ao lon go da His tó ria, foi in clu si ve fi -
nan ci a do pela CIA e pelo Go ver no ame ri ca no. V. Exª
traz à Casa algo ex tre ma men te im por tan te e ob ser va-
ções as qua is já tive opor tu ni da de de ler em tra ba lhos
se rís si mos, fi nan ci a dos in clu si ve por ins ti tu i ções de
pes qui sas pú bli cas, como o CNPq e vá ri as uni ver si-
da des do Bra sil, que in for mam so bre to das as ro tas
es ta be le ci das pelo nar co trá fi co; onde se plan ta ma-
co nha, onde se cul ti va ma co nha. A Cons ti tu i ção es ta-
be le ce que pro pri e da des que não cum prem sua fun -
ção so ci al obri ga to ri a men te têm que ser vir para fins
de re for ma agrá ria. Exis tem ro tas e mais ro tas do nar -
co trá fi co. Sa be mos que não são os po bres fa ve la dos
ou an go la nos que en go lem um sa qui nho de co ca í na,
que fa zem o nar co trá fi co no Bra sil. É pre ci so gran des
ia tes, gran des aviões para trans por tar a pas ta bá si ca
de co ca í na, como bem trou xe a esta Casa V. Exª. É
pre ci so ra mi fi ca ções im por tan tes no Po der Exe cu ti vo,
no Po der Ju di ciá rio e no Po der Le gis la ti vo para con -
so li dar a im pu ni da de e as mal di tas la van de ri as do di -

nhe i ro sujo do nar co trá fi co, di an te do olhar nem se-
quer es tar re ci do ou in dig na do do po der ofi ci al. Então
é ex tre ma men te gra ve que, ten do co nhe ci men to a
Na ção bra si le i ra de ro tas, de cor re do res, de tudo
aqui lo que sig ni fi ca a per ver si da de do nar co trá fi co,
rou ban do cri an ças, rou ban do a in fân cia, a ado les cên-
cia, a ju ven tu de de tan tas pes so as, não se faça ab so-
lu ta men te nada ou mu i to pou co di an te da qui lo que a
alta tec no lo gia e a in te li gên cia já pre dis põem e es ta-
be le cem como me ca nis mos de fa zer. Além de uma
ques tão se ri ís si ma, a apo lo gia às dro gas, fe i ta to dos
os dias na te le vi são, in cen ti van do a pu bli ci da de de
uma dro ga psi co tró pi ca como o ál co ol, so ci al men te
ace i ta e ir res pon sa vel men te es ti mu la da. O Go ver no
Fe de ral fez toda aque la gi gan te ebu li ção em re la ção à 
ni co ti na e não teve co ra gem ne nhu ma para en fren tar
a pu bli ci da de do ál co ol, que to dos os dias con ti nua
se du zin do men tes e co ra ções da nos sa ju ven tu de. O
de ba te, como bem traz V. Exª, não é de fal so mo ra lis-
mo em re la ção à ques tão das dro gas, mas se re la ci o-
na à efi cá cia e à so be ra nia de um país e o tra to que
tem que ter com suas fron te i ras, com sua ju ven tu de e
sua ado les cên cia. Por tan to, que ro sa u dar V. Exª.
Espe ro que o seu pro nun ci a men to, como tan tos ou -
tros que já fo ram fe i tos na Casa, pos sa, de al gu ma
for ma, sen si bi li zar o Go ver no Fe de ral a fa zer al gu ma
co i sa em re la ção a essa mal di ção do nar co trá fi co no
nos so País.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Con clu-
in do, Sr. Pre si den te, agra de ço o apar te da ilus tre Se -
na do ra He lo í sa He le na, que acres cen tou mu i to ao
nos so pro nun ci a men to. Agra de ço tam bém o apar te
do nos so ilus tre Se na dor Ro meu Tuma. É qua se que
im pres cin dí vel a qual quer pro nun ci a men to so bre se -
gu ran ça pú bli ca nes ta Casa o as ses so ra men to do
ilus tre Se na dor Ro meu Tuma, para o aper fe i ço a men-
to de nos sas po si ções.

Cha mo a aten ção de V. Exª, Se na dor Ro meu
Tuma, para mos trar como exis te co in ci dên cia de sen -
ti men tos en tre nós. A fi na li za ção es cri ta do meu dis -
cur so diz o se guin te:

Fi na li zan do, Sr. Pre si den te, que ro pa ra be ni zar a 
au to ra Gló ria Pe res e a Rede Glo bo pela opor tu ni da-
de de sua ex ce len te no ve la, que está cla ra men te con -
tri bu in do para le var um aler ta aos nos sos jo vens,
mos tran do-lhes os ter rí ve is e do lo ro sos ca mi nhos tri -
lha dos pe los usuá ri os de dro gas.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. Mu i to
obri ga do pela con des cen dên cia de V.Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pela Li de ran ça do Blo co, por cin co mi nu tos,
con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRª HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, des de 1995 – eu ain da não
es ta va na Casa – o nú cleo agrá rio da Ban ca da do PT,
com pos to por Se na do res e De pu ta dos do Par ti do dos 
Tra ba lha do res, tem fe i to um es for ço gi gan tes co para
dis cu tir ques tões re la ci o na das ao se tor agrí co la no
nos so País.

Já tive opor tu ni da de de fa zer vá ri os pro nun ci a-
men tos na Casa so bre o tema, ti ve mos opor tu ni da de
de apre sen tar dois pro je tos di re ta men te re la ci o na dos
ao tema – um que cor ri ge dis tor ções na cor re ção dos
cál cu los dos fi nan ci a men tos ru ra is pas sa dos, re gu-
lan do suas exe cu ções, dan do ou tras pro vi dên ci as; o
ou tro tra ta da anis tia das dí vi das de cus te io de pro du-
to res ru ra is re fe ren tes a con tra tos ce le bra dos des de a 
sa fra 97/98, cu jas ati vi da des fi nan ci a das fo ram afe ta-
das por fe nô me nos cli má ti cos atí pi cos e ins ti tui o cré -
di to de ma nu ten ção para mini e pe que nos pro du to res
do semi-ári do e de ou tras re giões. Já ti ve mos opor tu-
ni da de de apre sen tar emen das a me di das pro vi só ri as
que tra tam di re ta men te do se tor e pas sa ram pela
Casa. Algu mas con se gui mos apro var no Se na do.
Infe liz men te, a Câ ma ra aca bou se sub me ten do ao
ter ro ris mo do Go ver no Fe de ral e não apro vou as al te-
ra ções aqui fe i tas.

Mais uma vez, Sr. Pre si den te, ti ve mos a opor tu-
ni da de de pre sen ci ar, no Esta do de Ala go as, nes te fi -
nal de se ma na, es pe ci al men te na se gun da-fe i ra, uma 
gran de ma ni fes ta ção, in clu in do mini e pe que nos agri -
cul to res, agri cul tu ra fa mi li ar, mé di os e gran des pro du-
to res ru ra is, na fron te i ra des te Esta do e Ser gi pe, na
ci da de de Por to Real do Co lé gio, so li ci tan do pro vi-
dên ci as ao Go ver no Fe de ral em re la ção a esse se tor.

Tra ta-se de um se tor que está de fi ni ti va men te
que bra do. Já tive a opor tu ni da de de dis cu tir so bre
isso por vá ri as ve zes nes ta Casa. Na mes ma se ma-
na, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, em que o Con gres so
ame ri ca no es ta be le ceu de sub sí di os um au men to de
80% do que era fe i to para os pro du to res ru ra is – 190
bi lhões de dó la res fo ram con ce di dos ao se tor pro du ti-
vo ru ral ame ri ca no – a Câ ma ra Fe de ral obs trui pas -
sos im por tan tes que ha vi am sido da dos no Se na do.

Por tan to, mais uma vez, Se na dor que pre si de a
ses são, Anto nio Car los Va la da res, que tam bém tem
lu ta do e apre sen ta do pro je tos em re la ção ao tema,
de i xo o re gis tro des sa ma ra vi lho sa ex pe riên cia fe i ta
no Esta do de Ala go as, onde des de os agri cul to res fa -
mi li a res até os gran des pro du to res ru ra is se jun ta ram,
fi ze ram uma gran de ma ni fes ta ção, uma pa ra li sa ção
cí vi ca, exi gin do que se es ten da, ao me nos, o mes mo

tra ta men to dado pelo Go ver no Fe de ral aos pro du to-
res ru ra is do Sul e do Su des te, aos pro du to res das re -
giões mais po bres do nos so País, es pe ci al men te ao
nos so que ri do Nor des te.

Assim, fica o nos so ape lo ao Go ver no Fe de ral.
Espe ra mos, na pró xi ma se ma na, ser re ce bi dos, jun -
ta men te com toda a Ban ca da de Ala go as e a re pre-
sen ta ção dos pro du to res ru ra is do nos so Esta do,
para que pos sa mos es ta be le cer al guns me ca nis mos
es ta be le cer al guns me ca nis mos de fi ni ti vos para a
cor re ção das dis tor ções do sal do de ve dor, a ques tão
re la ci o na da à re pac tu a ção das dí vi das e no vos ins tru-
men tos de fi nan ci a men to para esse se tor de fun da-
men tal im por tân cia para a di na mi za ção da eco no mia
lo cal, a ge ra ção de em pre go e ren da e a pro du ção de
ali men tos, es pe ci al men te no Esta do de Ala go as,
onde 62% da po pu la ção ala go a na es tão aba i xo da li -
nha da po bre za, pela ir res pon sa bi li da de do Go ver no
Esta du al e do Go ver no Fe de ral.

Mu i to obri ga da.

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 pelo Sr. Mo za ril do
Ca va lan 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 ilus tre Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª tem a pa la vra pela or dem.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, ape nas para sa ber qual o
cri té rio da Pre si dên cia para a con ces são da pa la vra,
por que eu es ta va ins cri to, aguar dan do para fa zer o
meu dis cur so, quan do cha ma ram o Se na dor Pe dro
Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª está equi vo ca do. O se gun do ora dor é o Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, que ce deu a vez ao Se na dor Pe -
dro Si mon. V. Exª é o sex to ora dor ins cri to. Qu an do
che gar a hora de V. Exª, a Mesa cum pri rá à ris ca o Re -
gi men to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Está bem. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu me pre pa rei para
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fa lar na ses são de on tem do Con gres so Na ci o nal.
Não hou ve a ses são des ti na da a dis cu tir a ins ta la ção
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. Falo ago ra o
que gos ta ria de fa la do na re u nião do Con gres so.
Aliás, é in te res san te, pois, se ti ves se ha vi do quo rum,
o Re gi men to im pe di ria que al guém pu des se fa lar. Re -
u nião de vo ta ção é ape nas para vo ta ção. Eu di zia
que, em se tra tan do de ma té ria po lê mi ca, como a cri -
a ção do Con se lho, de ve ría mos po der dis cu tir. No en -
tan to, só po de mos vo tar.

Então, falo aqui.
Essa ques tão vem de lon ge. Hou ve um lon go

de ba te a res pe i to do Con se lho de Co mu ni ca ção.
Per gun ta vam por que o Con se lho ain da não ha via
sido ins ta la do. Até par ti dos se co lo ca ram na po si-
ção de só vo ta rem de ter mi na das ma té ri as após a
sua ins ta la ção.

Escla re ço o se guin te: o Con se lho é pre vis to na
Cons ti tu i ção Fe de ral bra si le i ra. A nos sa Cons ti tu in te,
de ma ne i ra mu i to po si ti va, cri ou um ca pí tu lo para re -
gu lar as co mu ni ca ções so ci a is. Não há no mun do
Cons ti tu i ção de ou tro país que se pre o cu pe com a ra -
di o co mu ni ca ção e a te le vi são.

É ver da de que, lá pe las tan tas, há um ar ti go que
es ta be le ce que o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
será ins ti tu í do na for ma da lei. A Câ ma ra dos De pu ta-
dos vo tou uma lei na épo ca do Col lor; o Se na do Fe de-
ral apre sen tou uma sé rie de al te ra ções a se rem fe i-
tas, que fi ca ram na Câ ma ra dos De pu ta dos e, de lá,
ja ma is vol ta ram. Vo tou-se, en tão, na Câ ma ra uma lis -
ta de re pre sen tan tes para o Con se lho. Esta Casa não
vo tou a lis ta in di ca da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, e
um lon go de ba te se tra vou.

Hoje, às vés pe ras da ins ta la ção do Con se lho,
apre goa-se como uma gran de vi tó ria a sua re gu la ri-
za ção.

Re co nhe ço tra tar-se de uma me di da im por tan-
te, mas per sis te aqui dú vi das de anos atrás. Crí ti cas
aos re pre sen tan tes que va mos vo tar? Ne nhu ma. Ho -
mens ex cep ci o na is, de gran de qua li da de e com pe-
tên cia, que me re cem o res pe i to, mas é um Con se lho
de uma per na só. Não é o Con se lho que de ve ria cu i-
dar do rá dio e da te le vi são, com a pre sen ça do con -
jun to da so ci e da de bra si le i ra. Não! É um com pos to de 
al guns gru pos, pra ti ca men te jor na lis tas, que te rão a
re pre sen ta ti vi da de to tal e ab so lu ta do Con se lho.

Não sei se essa era a me lhor po si ção. De ba ti
mu i to des ta tri bu na e pre si di uma co mis são que de ba-
teu te le vi são. O Con se lho não de ve ria ser com pos to
pelo con jun to da so ci e da de, pela re pre sen ta ção que
fos se um cor te ver ti cal na so ci e da de?

Não sei se não de ve ria ter esse Con se lho um re -
pre sen tan te das or ga ni za ções não-go ver na men ta is,
que no mun do in te i ro tem cre di bi li da de to tal e ab so lu-
ta, um pres tí gio enor me. Algu mas des sas en ti da des
são di re ta men te li ga das às co mu ni ca ções. Não sei se 
o Co nic – Con se lho Na ci o nal de Igre jas Cris tãs do
Bra sil, não de ve ria ter um re pre sen tan te nes se Con -
se lho; não sei se uma en ti da de como a SPBC, re pre-
sen tan do os ci en tis tas, não de ve ria ter uma re pre sen-
ta ção nes se Con se lho; não sei se a OAB não de ve ria
ter uma re pre sen ta ção nes se Con se lho; não sei se os 
in te lec tu a is não de ve ri am ter uma re pre sen ta ção nes -
se Con se lho; não sei se as uni ver si da des não de ve ri-
am ter uma re pre sen ta ção nes se Con se lho; não sei
se uma or ga ni za ção que re pre sen tas se a fa mí lia bra -
si le i ra não de ve ria ter uma re pre sen ta ção nes se Con -
se lho.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o pro ble-
ma não são os que en ten dem de te le vi são, e aqui
cons tam gran des en ten de do res de rá dio e te le vi são.
O im por tan te é que en ten dam de te le vi são e da so ci e-
da de bra si le i ra, para de ba ter o que é me lhor nes se
sen ti do para a nos sa so ci e da de.

Para mim, até mais im por tan te do que o Con se-
lho se ria a cri a ção de uma co mis são es pe ci a li za da no 
Con gres so Na ci o nal. Po de ria ser uma co mis são per -
ma nen te, para dis cu tir co mu ni ca ções, rá dio e te le vi-
são to dos os dias, as sim como dis cu ti mos edu ca ção,
sa ú de, o me nor e a fa mí lia no Con gres so. Co mu ni ca-
ção é o mais im por tan te, o que mais in flu en cia a so ci-
e da de bra si le i ra.

No tem que um sim ples ato de in te li gên cia re vo-
lu ci o na o País in te i ro em ter mos de de ba te so bre a
dro ga, por que, em uma no ve la, o au tor re sol veu de -
ba ter e dis cu tir o as sun to.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com pra -
zer, ouço V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Pe dro Si mon, an tes de as su mir a pre si dên cia dos
nos sos tra ba lhos, que ro di zer-lhe que pres to mu i ta
aten ção ao pro nun ci a men to de V. Exª. Faço-o não só
por que tudo o que V. Exª fala re per cu te de for ma ex -
tra or di ná ria, mas por que o as sun to que V. Exª abor da
é de re le vân cia para a so ci e da de bra si le i ra. Gos ta ria
en tão que V. Exª me per mi tis se, nes te apar te, pres tar
al guns es cla re ci men tos. Des de 1988 se luta para que
exis ta um con se lho de co mu ni ca ção so ci al com a fi -
na li da de es tra té gi ca de aju dar os me i os de co mu ni ca-
ção a me lhor di fun dir, for mar e re gu la men tar seus
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pro gra mas – pro gra mas de in te res se da so ci e da de
bra si le i ra. Re i vin di ca-se com jus ta ra zão, por que ao
mes mo tem po em que ve mos gran des avan ços na co -
mu ni ca ção so ci al, com o sur gi men to de ex ce len tes
pro gra mas, tam bém as sis ti mos a pro gra mas de mu i to
ba i xa qua li da de, a pro gra mas que a so ci e da de às ve -
zes não ace i ta, como, por exem plo, aque les que ex -
plo ram o sexo ex plí ci to, o que, po si ti va men te, é um
ab sur do. Mas eu não que ria en trar nes se tó pi co. Eu
que ria di zer a V. Exª e, di zen do a V. Exª, di zer ao Con -
gres so Na ci o nal, e, di zen do ao Con gres so Na ci o nal,
di zer à Na ção bra si le i ra, que nós, as Me sas da Câ ma-
ra e do Se na do, e to das as li de ran ças par ti dá ri as das
duas Ca sas nos em pe nha mos a fim de apre sen tar os
pri me i ros no mes para a com po si ção des se Con se lho
que se ten ta for mar há 14 anos, sem êxi to. Fe liz men-
te, ago ra, con se gui mos apre sen tar no mes. Só 13 no -
mes po dem com por esse Con se lho. É evi den te que a
so ci e da de de mo crá ti ca tem uma re pre sen ta ção mu i-
to gran de de en ti da des ci vis, to das elas me re ce do ras,
na tu ral men te, da nos sa aten ção. V. Exª fala na Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil. Qu an tos ser vi ços re le van-
tes a nos sa OAB tem pres ta do ao País! Pode-se men -
ci o nar tam bém a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do 
Bra sil, ho me na ge a da, nes te ple ná rio, pelo seu 50º
ani ver sá rio de luta em fa vor da fra ter ni da de e con tra a 
po bre za – isso, aten den do a re que ri men to de V. Exª.
A com po si ção do Con se lho pode não ser a me lhor –
re co nhe ço que fal tam no mes de no tá ve is a com pô-lo
–, mas, con ve nha mos, fo ram es ses os no mes en con-
tra dos por to dos os Par ti dos de opo si ção e si tu a ção,
por to das as li de ran ças par ti dá ri as, sem ex ce ção.
Hou ve con sen so com re la ção a isso. E ti ve mos o cu i-
da do – e foi su ges tão mi nha – de fa zer que esse Con -
se lho ti ves se um man da to pe que no, até o dia 31 de
mar ço pró xi mo. Por que? Por que vai as su mir um ou tro
Po der Le gis la ti vo e aí te re mos opor tu ni da de de re for-
mu lá-lo. Essa de ci são fez par te de um acor do. E fi ze-
mos ques tão, no Se na do da Re pú bli ca, de hon rar o
acor do fir ma do na Câ ma ra dos De pu ta dos, com a
nos sa aqui es cên cia. Esta va em jogo a pa la vra do Se -
na do da Re pú bli ca, que em pe nha mos para que a
emen da cons ti tu ci o nal que per mi tiu a par ti ci pa ção do
ca pi tal es tran ge i ro nos me i os de co mu ni ca ção na
pro por ção de 30%, ga ran tin do que os edi to ri a is e o
co man do per ma ne ces sem em mãos de bra si le i ros
na tos ou na tu ra li za dos, fos se apro va da na Câ ma ra, o
que acon te ceu de for ma qua se unâ ni me, a exem plo
do que ocor reu no Se na do da Re pú bli ca. Lou vo a pre -
o cu pa ção de V. Exª. O meu apar te não tem ou tra fi na-
li da de, Pe dro Si mon, meu que ri do ami go, se não a de
dar as ex pli ca ções que o opor tu no dis cur so de V. Exª

me per mi te dar à so ci e da de bra si le i ra. Acre di to que
essa foi uma vi tó ria do Con gres so e, prin ci pal men te,
do Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço-lhe, em bo ra, com todo o res pe i to, me atre va a di -
ver gir de V. Exª.

V. Exª diz que ha via mu i tos ou tros no mes, mas
que não po día mos in cluí-los en tre os tre ze. Aí é que
está o pro ble ma: os tre ze. O subs ti tu ti vo que o Se na-
do vo tou está na ga ve ta na Câ ma ra dos De pu ta dos. V. 
Exª diz que te mos que cum prir o com pro mis so com a
Câ ma ra! O subs ti tu ti vo que o Se na do vo tou, que está
na Câ ma ra des de 1993, diz que ”além dos mem bros“
– que são os que es tão ex plí ci tos – ”mais tre ze mem -
bros re pre sen tan do a so ci e da de ci vil“. E a Câ ma ra
não ace i tou isso. O Se na do de fen deu essa tese, lu-
tou, e o seu subs ti tu ti vo foi apro va do por una ni mi da-
de, mas ele fi cou na ga ve ta na Câ ma ra. Dis se mos
que, além dos no mes que es tão aqui, que es tão sen -
do vo ta dos aqui – re pre sen tan tes da te le vi são, do rá -
dio, dos jor na is, etc. –, de ve ri am fa zer par te do Con -
se lho mais tre ze re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil.
Esses tre ze te ri am por fi na li da de re pre sen tar a so ci e-
da de ci vil. Te ría mos um con se lho com pos to por re-
pre sen tan tes da so ci e da de ci vil ao lado do ho mem do 
rá dio, da te le vi são, do jor nal, dos do nos e dos que tra -
ba lham nos me i os de co mu ni ca ção. No en tan to, la-
men ta vel men te, va mos ter um con se lho com pos to
pe los que es tão fe cha dos com o rá dio e com a te le vi-
são, com aque les que fa zem rá dio e te le vi são: os pro -
pri e tá ri os, os jor na lis tas, os ar tis tas, os ad vo ga dos do 
rá dio e da te le vi são. A so ci e da de não está lá. 

E o Con se lho é para quê? O Con se lho é exa ta-
men te para a ma ni fes ta ção do pen sa men to, sen do
ve da da qual quer cen su ra. O Con se lho deve di zer
como deve ser fe i ta a te le vi são, qua is as obri ga to ri-
e da des da te le vi são, qual a par ti ci pa ção da te le vi-
são; é para o Con se lho ser a alma da co mu ni ca ção
bra si le i ra.

Na mi nha opi nião, não há en ti da de mais im por-
tan te, mais sig ni fi ca ti va, mais ne ces sá ria do que essa 
que es ta mos cri an do aqui, por que ela vai olhar a te le-
vi são que en tra nas ca sas e for ma a so ci e da de bra si-
le i ra, o povo bra si le i ro. Ela vai ana li sar o que está sen -
do fe i to e o que deve ser fe i to, não se im por tan do com
o Ibo pe. Essa é a trans for ma ção mais im por tan te que
po de ria acon te cer num país como o Bra sil. Não é por
meio da uni ver si da de que va mos pro mo ver as mu-
dan ças e as trans for ma ções ne ces sá ri as a nos so
povo, a nos sa gen te, a nos so ca rá ter, mol dar nos sas
idéi as, dar for ça ao nos so pa tri o tis mo. É a te le vi são
que en tra em to dos os la res, que en tra em to das as
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cons ciên ci as, que ori en ta, que de ter mi na, que muda
e trans for ma para o bem ou para o mal. É ali que ve -
mos a for ma ção e a cons ci en ti za ção da so ci e da de
bra si le i ra.

E nes se Con se lho a so ci e da de de ve ria es tar re -
pre sen ta da. É cla ro que nele têm de es tar os no mes
de te le vi são, no mes de pri me i ra gran de za, de jor na-
lis tas, de pro pri e tá ri os e de pes so as que tra ba lham
na te le vi são, como os ar tis tas. Mas só essa gen te?
Qu e re mos ver na te le vi são bra si le i ra ape nas o pen sa-
men to des sas pes so as? Não é a so ci e da de in te i ra
que que re mos ver re pre sen ta da, com seus che fes de
fa mí lia, o lar, a casa, o tra ba lha dor, o em pre sá rio, a
Igre ja? Enten de mos que o con jun to da so ci e da de de-
ve ria fa zer par te des se Con se lho.

Esta mos es co lhen do aqui o Con se lho mais im -
por tan te, re pi to, da his tó ria do Bra sil, o mais sig ni fi ca-
ti vo. No en tan to, é um con se lho ca pen ga, por que tem
ape nas uma par te bem re pre sen ta da. Eu não mu da-
ria ne nhum dos no mes que es tão aqui – lá do Rio
Gran de do Sul, por exem plo, vem o nome de Ja i me
Si rotsky, que é nota dez. Po rém, há en ti da des que de -
ve ri am com por o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

O Se na do per ce beu isso. Tan to foi as sim que
su ge riu a pre sen ça de tre ze en ti da des da so ci e da de
ci vil no Con se lho. Esse pro je to fi cou na ga ve ta da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e nun ca con se gui mos re ti rá-lo
de lá. Fi ca mos com a lei que veio do ex-Pre si den te
Col lor de Mel lo, a qual es ta mos re gu la men tan do com
a cri a ção des se con se lho.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.
O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -

na dor Pe dro Si mon, pa ra be ni zo-o pe las con si de ra-
ções que faz so bre a im por tân cia des se Con se lho. Na 
con di ção de Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção
do Se na do Fe de ral, par ti ci pei ati va men te da for ma-
ção e das pro vi dên ci as to ma das, jun ta men te com a
Pre si dên cia des ta Casa. A partir de um gru po de tra -
ba lho for ma do pe los Se na do res Car los Wil son e Artur 
da Tá vo la, che ga mos a essa for ma ta ção. Tí nha mos
duas al ter na ti vas, Se na dor Pe dro Si mon: ou aguar dá-
va mos a apro va ção da lei que tra mi ta na Câ ma ra...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Há dez
anos.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – (...)
há dez anos, ou ins ta lá va mos o Con se lho com base
na lei an ti ga, de 1991. Com o pas so que foi dado, o
pas so pos sí vel, avan ça mos no sen ti do de, fi nal men-
te, ins ta lar o Con se lho, que, como V. Exª bem dis se, é

um dos mais im por tan tes a ser im plan ta dos no País.
Nada im pe de, no en tan to, que o pró prio Con se lho re -
co men de que a lei que visa am pliá-lo seja efe ti va-
men te apro va da para que ele te nha sua re pre sen ta ti-
vi da de au men ta da. Ou seja, es ta mos dan do o pas so
pos sí vel de ser dado ago ra, cum prin do um acor do fe i-
to so bre tu do com os Par ti dos de Opo si ção, para que
pu dés se mos tam bém apro var a PEC re la ti va à par ti-
ci pa ção de pes so as ju rí di cas no ca pi tal de em pre sas
jor na lís ti cas de rá dio e te le vi são. Mu i to obri ga do, no -
bre Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço o apar te de V. Exª. Mas gos ta ria de ou vir o pen sa-
men to de um dos Par ti dos de Opo si ção, já que V. Exª
dis se que foi o acor do pos sí vel com os Par ti dos de
Opo si ção. Gos ta ria de sa ber se os Par ti dos de Opo si-
ção não lu ta ram para que toda a so ci e da de fi zes se
par te do Con se lho. Por que os Par ti dos de Opo si ção
não se pre o cu pa ram que a so ci e da de, a fa mí lia, a uni -
ver si da de, as ciên ci as, as en ti da des não-go ver na-
men ta is fi zes sem par te des se Con se lho? Os Par ti dos
de Opo si ção con cor da ram que o Con se lho fi cas se
en fe i xa do nas mãos dos ho mens do rá dio, da te le vi-
são e do jor nal?

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Pe dro Si -
mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço,
em pri me i ro lu gar, o Lí der do Go ver no, Se na dor Artur
da Tá vo la, de po is, com o ma i or pra zer, ouço V. Exª,
no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Se -
na dor Pe dro Si mon, ouço V. Exª como sem pre. E V.
Exª tem a mi nha com ple ta con cor dân cia quan to aos
con ce i tos ex pen di dos re la ti va men te à im por tân cia e
ao re sul ta do do Con se lho de Co mu ni ca ção que está
a sair ago ra do Con gres so Na ci o nal. Te nho ape nas
uma pe que na di fe ren ça de opi nião, como tam bém
tive no seio da sub co mis são: pes so al men te, não
acre di to em con se lhos cor po ra ti vos – pa trão para
um lado; em pre ga do para o ou tro; re pre sen tan te dis -
so, re pre sen tan te da qui lo. Fui um dos au to res, di ga-
mos, des sa ma té ria, na Cons ti tu in te; fui Re la tor do
ca pí tu lo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nota dez
para V. Exª, na Cons ti tu in te. O tra ba lho está per fe i to.

O Sr. Artur da Tá vo la (Blo co/PSDB – RJ) – Mu i-
to obri ga do. Na que la oca sião, Se na dor Pe dro Si mon,
a idéia era a se guin te: uma vez que ha vi am pas sa do
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para o Con gres so as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à con -
ces são e à re no va ção, o que an tes era atri bu i ção ex -
clu si va do Po der Exe cu ti vo – dar e pror ro gar con ces-
sões – pas sa va-se para o Con gres so Na ci o nal. Aliás,
é exa ta men te isso que fa ze mos, só que de uma ma -
ne i ra ex tre ma men te pre cá ria. O que era uma atri bu i-
ção es pe cí fi ca do Con gres so, exa mi nar pa pe la das e
sim ples men te apro var re no va ção de con ces sões,
pas sa ria para o Con se lho, que se ria o ór gão ins tru tor
da ma té ria, o que pou pa ria o Con gres so des se tra ba-
lho in te i ra men te inó cuo. Assim, o Con se lho es tu da ria
as con ces sões e re no va ções sob o pon to de vis ta da
pro gra ma ção e da ade qua ção à le gis la ção exis ten te.
Esta é a fi na li da de pela qual foi cri a do o Con se lho de
Co mu ni ca ção, uma gran de vi tó ria da Cons ti tu i ção de
1988. Ocor re, Se na dor Pe dro Si mon, que, com os vá -
ri os an da men tos ha vi dos e, so bre tu do, por ca u sa
des sa lei de 1995, a idéia ori gi nal do Con se lho foi in -
te i ra men te trans for ma da. O que te mos hoje en tão?
Um con se lho sol to no es pa ço. Ou seja, esse Con se-
lho não tem, em pri me i ro lu gar, ne nhu ma atri bu i ção
exe cu ti va; em se gun do, não está pre vis to para dar pa -
re cer em re no va ção de con ces são ou em con ces-
sões; em ter ce i ro, não é um ór gão do Po der Le gis la ti-
vo, como é o Pro da sen, como é a Bi bli o te ca, ou seja,
um ór gão que fun ci o ne quo ti di a na men te no Po der Le -
gis la ti vo, tra ba lhan do a ma té ria de co mu ni ca ção; e,
em quar to, aí o pon to de V.Exª, não tem, na in di ca ção
de no mes, pes so as ab so lu ta men te in de pen den tes de 
cor po ra ções, de em pre sas, de em pre en di men tos, de
sin di ca tos – como acon te ce no Con se lho de Edu ca-
ção, por exem plo, e como acon te ce em al guns ou tros
con se lhos –, que te nham um grau de dis cer ni men to,
de ar bí trio e de al ve drio ca paz de ins tru men tar o pro -
ces so da co mu ni ca ção. Ora, esse Con se lho fe i to de
pes so as que re pre sen tam a en ti da de vai se re u nir
quan do? Uma vez por mês? Tal vez não mais do que
isso. E para que, se não vai tra ba lhar nos pa re ce res
so bre as con ces sões e as re no va ções, mas, no má xi-
mo, emi tir opi niões? E as opi niões emi ti das pelo Par -
la men to não têm efe ti va men te o po der de en trar em
vi gor, de san ci o nar! Esse Con se lho, por tan to, foi
apro va do como uma res pos ta do Con gres so a uma
ne ces si da de. Nes se sen ti do, os Par ti dos de Opo si ção
têm uma im por tân cia gran de, e o tra ba lho re a li za do é
in te res san te e fe i to com mu i ta boa fé. E como ele es -
ta va in se ri do jun to da vo ta ção da en tra da do ca pi tal
es tran ge i ro nos me i os de co mu ni ca ção, foi a con di-
ção sine qua non da Opo si ção apro vá-lo. Assim,
apro vou-se o Con se lho com um man da to tam pão até
mar ço, com ca rá ter in te i ra men te ex pe ri men tal, algo
fe i to, evi den te men te, de mu i to boa fé por to dos aque -

les que par ti ci pa ram do pro ces so. Mas de ve mos de i-
xar três co i sas bem cla ras: pri me i ro, o Con se lho não
re pre sen ta quem pen sa so bre co mu ni ca ção, so bre tu-
do com in de pen dên cia, nes te País; se gun do, como
pro va do está que con se lhos cor po ra ti vos não dão
cer to, esse Con se lho não dará cer to; e, ter ce i ro, ele
não tem fi na li da de al gu ma se não exis tir sol to no es -
pa ço. Mes mo as sim, pa re ceu-me im por tan te apo iá-lo,
so bre tu do por que o man da to é tam pão, vai até mar ço
do ano que vem, e é pos sí vel que até lá o Con gres so
ra ci o ci ne so bre essa ma té ria e mo di fi que, na lei de
1995, os cri té ri os que lá es tão, per mi tin do que o Con -
se lho pos sa ter uma con fi gu ra ção. Daí a ra zão do
meu apo io a sua apro va ção, em bo ra dis cor dan do da
for ma pela qual ele foi tra du zi do. Por tan to, V. Exª faz
mu i to bem em le van tar esse tema com tan ta can dên-
cia e com tan to vi gor, dada a im por tân cia e a sig ni fi ca-
ção para o fu tu ro do País, para a aqui si ção de há bi tos,
pois, que i ram ou não, os me i os de co mu ni ca ção são
edu ca ti vos por si mes mos, em uma di re ção ou em ou -
tra. Pa re ce que es tão na ou tra, mas va mos tor cer para 
que vol tem para o ver da de i ro sen ti do que V. Exª e tan -
tos mais pre ten dem.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço o im por tan te apar te, Se na dor Artur da Tá vo la. Mas 
como V. Exª já se re fe riu aos Par ti dos de Opo si ção,
an tes de res pon der-lhe vou ou vir o pen sa men to do Lí -
der do PT.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Pre -
za do Se na dor Pe dro Si mon, as con si de ra ções que
faz so bre a im por tân cia des se Con se lho e so bre o
fato de ter o Con gres so Na ci o nal aten di do ao que
está ex pli ci ta do na Cons ti tu i ção des de 1988 são cor -
re tas e ade qua das. V. Exª, in clu si ve, apon ta li mi ta-
ções na cons ti tu i ção do Con se lho. Qu e ro res sal tar
que os no mes de sig na dos fo ram li dos e am pla men te
di vul ga dos, tan to na ses são do Se na do Fe de ral, re a li-
za da por oca sião da vo ta ção da PEC so bre o ca pi tal
es tran ge i ro, como tam bém na ses são do Con gres so
Na ci o nal, em que no va men te fo ram apre ci a dos. Por-
tan to, to dos nós, Se na do res, es tá va mos ci en tes da
ma té ria e vo ta mos de for ma fa vo rá vel. Cha ma ram a
mi nha aten ção para a li mi ta ção do nú me ro de pes so-
as que re pre sen ta ri am ali a so ci e da de ci vil. Alguns
no mes fo ram in di ca dos por su ges tão de di ver sas en ti-
da des. Por exem plo, um dos su plen tes é o Sr. Jor ge
da Cu nha Lima, da Rá dio e Te le vi são Cul tu ra, de
São Pa u lo, Pre si den te da Fun da ção Pa dre Anchi e ta.
Ele é re pre sen tan te da so ci e da de ci vil, mas, como eu
dis se, é o Pre si den te da Fun da ção Pa dre Anchi e ta.
Assim, esse nome de ve ria ou não es tar ali como uma
for ma de equi lí brio, uma vez que ali es ta vam re pre-
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sen tan tes de ou tras emis so ras, como o Sr. Pe dro Si -
rotsky, da RBS, que V. Exª ci tou? Não su ge ri nome al -
gum, ape nas ob ser vei a lis ta que re sul tou da su ges-
tão en ca mi nha da pela Mesa do Se na do à Mesa da
Câ ma ra, em que se che gou a uma com po si ção fi nal.
Mas o que res sal to, pre za do Se na dor Pe dro Si mon, é
que o Con se lho está for ma do. Há um pra zo até mar ço
para que o Con se lho seja pos to em fun ci o na men to,
com os pro pó si tos enu me ra dos por V. Exª. Se, por -
ven tu ra não o fi ze rem ade qua da men te, o Con gres so
Na ci o nal po de rá mo di fi cá-lo na for ma como V. Exª
está pro pon do. Por tan to, vo tei fa vo ra vel men te, cons -
ci en te das li mi ta ções da com po si ção do Con se lho,
mas ava li ei que era ne ces sá rio ini ci ar o pro ces so.
Espe ro que os no mes de sig na dos ve nham a hon rar a
nos sa ex pec ta ti va. E po de re mos fa zer as mo di fi ca-
ções ne ces sá ri as pos te ri or men te. Res sal to um as-
pec to: V. Exª se re fe riu aos tre ze com po nen tes, e tal -
vez pu des se ha ver mais. Mas V. Exª sabe per fe i ta-
men te, com a sua ex pe riên cia, que um Con se lho de -
ma si a da men te gran de im pli ca ria ma i o res des pe sas
de vi a gens para cada uma das re u niões e pos si vel-
men te uma di fi cul da de na com ple xi da de das re u niões
re a li za das. Então, há van ta gens e des van ta gens em
se au men tar o nú me ro de pes so as no Con se lho. Tal -
vez tre ze ti tu la res e su plen tes seja um nú me ro ra zoá-
vel como ex pe riên cia. Se ne ces sá rio, po de re mos
aper fe i ço ar sua com po si ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Con -
se lho que o Se na do Fe de ral apro vou tem 25 mem-
bros: 12, que são os que es ta mos apro van do ago ra, e
mais 13 re pre sen tan tes das en ti da des ci vis. O subs ti-
tu ti vo que foi apro va do, se não me en ga no, de au to ria
do Se na dor José Fo ga ça, que vai fa lar ago ra, dava o
con te ú do ge ral de que bus cá va mos a re pre sen ta ção
da so ci e da de in te i ra. A Câ ma ra dos De pu ta dos está
com o pro je to des de 1993. Intran si gen te, a Câ ma ra
não ace i tou o pro je to do Se na do, e vo ta mos como
aque la Casa quis.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i-
nha.)

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, após o apar te do Se na dor José Fo ga ça, con -
clu i rei meu pro nun ci a men to.

Con ce do o apar te a V. Exª.
O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Vou fa -

zer um bre ve apar te, Se na dor Pe dro Si mon, ape nas
para tra zer à lem bran ça um re gis tro. Por que pro pu se-
mos esse subs ti tu ti vo? Por que essa es tru tu ra atu al,
que o Se na dor Ra mez Te bet ten ta im plan tar se ri a-

men te, com pro me ti do com a hon ra da sua pa la vra, é
qua se im pos sí vel de ser im plan ta da, por que aca ba
re dun dan do em cor po ra ti vis mo ine vi tá vel. Então, para 
fu gir do cor po ra ti vis mo, en ve re da mos pela pro pos ta
do subs ti tu ti vo. Pro pus o subs ti tu ti vo, o Se na dor Cou -
ti nho Jor ge o re la tou, nós o apro va mos aqui ra pi da-
men te, e ele foi en ca mi nha do à Câ ma ra. E, des de en -
tão, dor me, ama re la e apo dre ce nas ga ve tas da que la
Casa. V. Exª tem toda ra zão: o Con se lho deve ser vir à
so ci e da de bra si le i ra, aos ci da dãos que usu fru em e
re ce bem a co mu ni ca ção, e não só aos au to res da co -
mu ni ca ção. V. Exª tem toda ra zão.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, con fio na se ri e da de e nas boas in ten ções de V.
Exª, prin ci pal men te quan do diz que esse é um Con -
se lho pro vi só rio, que vai até mar ço. V. Exª, como Pre -
si den te da Casa e gran de res pon sá vel, jun to com os
Lí de res, pela vo ta ção que se se gui rá, tam bém deve
se res pon sa bi li zar para que até lá fa ça mos aqui as
mo di fi ca ções ne ces sá ri as, a fim de que o se gun do
Con se lho seja para va ler e te nha a re pre sen ta ção da
so ci e da de bra si le i ra.

O Se na dor Edu ar do Su plicy dis se que não se
opõe em re la ção aos no mes. Eu tam bém não! Os no -
mes que es tão sen do in di ca dos são óti mos. Mas, sin -
ce ra men te, não vejo a fa mí lia, a uni ver si da de, a ciên -
cia ou a so ci e da de bra si le i ra, como dis se o Se na dor
José Fo ga ça, re pre sen ta dos nes se Con se lho. É um
Con se lho com pos to por pes so as que re pre sen tam as 
en ti da des: a te le vi são, o rá dio, o jor nal, o pro pri e tá rio,
o jor na lis ta, o ar tis ta. A so ci e da de não apa re ce. É isso 
que ire mos vo tar.

Será que con se gui re mos vo tar a mu dan ça? Não 
sei.

Qu e ro que pos sa mos as su mir aqui um com -
pro mis so com V. Exª ou que V.Exª as su ma um com -
pro mis so co nos co: va mos fa zer essa mu dan ça e
apre sen tar um subs ti tu ti vo, para que, em mar ço, o
se gun do Con se lho re pre sen te toda a so ci e da de
bra si le i ra.

Esse é o Con se lho mais im por tan te que irei vo -
tar nes ta Casa. Eu, que te nho um fi lho me nor de ida de
e que fo ca li zo a fa mí lia, acre di to que esse seja o Con -
se lho que mais in flu en ci a rá na for ma ção da so ci e da-
de bra si le i ra. Não é a uni ver si da de, não é a es co la,
não é o Se na do. A so ci e da de bra si le i ra tem a pres são
da for ma ção do rá dio e, prin ci pal men te, da te le vi são.
Esta mos dan do isso en pas sant. Esse é um pas so
que não sig ni fi ca nada.

Qu e i ra Deus que, sob o co man do de V. Exª, te -
nha mos con di ções de dar o pas so ver da de i ro para a
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for ma ção do ver da de i ro Con se lho em mar ço do pró xi-
mo ano!

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si-
mon, 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 su ces si va men te, pe los Srs.Anto nio
Car los Va la da res, 2º Vice-Pre si den te, e Ra -
mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, cre io que a Mesa não es ta rá fu gin do
do Re gi men to Inter no se pres tar al gum es cla re ci men-
to a pro pó si to do bri lhan te pro nun ci a men to que o Se -
na dor Pe dro Si mon aca ba de pro fe rir.

Evi den te men te, con cor da mos com uma ma i or
re pre sen ta ção do Con se lho, mas é pre ci so que se de -
i xe, mais uma vez, bem cla ro, pe ran te a Na ção bra si-
le i ra e o Con gres so Na ci o nal, que, em po lí ti ca, pa la-
vra dada é pa la vra que deve ser cum pri da.

Con cor do em gê ne ro, nú me ro e grau com o que
dis se o Se na dor Pe dro Si mon. No en tan to, não foi ex -
pli ca do que cri a mos esse Con se lho den tro de um
con tex to pos sí vel, em que se dis cu tia uma ma té ria de
re le vân cia para o País, que era a par ti ci pa ção do ca -
pi tal es tran ge i ro nos me i os de co mu ni ca ção. Não fi ze-
mos isso so zi nhos, mas jun to com os mem bros das
Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de-
ral e com as Li de ran ças par ti dá ri as tan to da que la
Casa quan to des ta.

Per mi tam-me di zer que a idéia do ”man da to
tam pão“ até 31 de mar ço foi mi nha mes mo, em re co-
nhe ci men to de que era pre ci so ha ver uma ma i or re -
pre sen ta ti vi da de do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci-
al. Mas o im por tan te é que de mos um pri me i ro pas so,
que, há 14 anos, não era dado, em bo ra pre vis to na
Cons ti tu i ção. De po is de todo esse pe río do, es ta mos
dan do um pas so po si ti vo e con cre to com re la ção ao
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

Fe i to isso, agra de ço a aten ção de to dos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der, por cin co
mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

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, que ro tra zer hoje aqui, la men-
ta vel men te, três re gis tros de mor tes que nos afe ta ram
pro fun da men te.

O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca me pe diu
que pro fe ris se uma pa la vra, so bre tu do di ri gi da ao

Co mi tê de Impren sa, pela mor te da jor na lis ta Car -
men Ko zak, a quem to dos nós des ta Casa, prin ci-
pal men te os que es tão aqui há mais tem po, apren -
de mos a ad mi rar nes se con ví vio com ple xo e, ao
mes mo tem po, amis to so, nes se amál ga ma de con -
tor nos cu ri o sís si mos, que é a re la ção do Par la men-
tar com a im pren sa.

Car men Ko zak se dis tin guia por ser uma pes soa
de gran de ti mi dez pes so al, com pen sa da por uma su -
ti le za no tra to e uma ca pa ci da de, como jor na lis ta, de
dar a quem en tre vis ta va a sen sa ção de aqui ali es ta va
– ele, o en tre vis ta do – a me lhor pes soa do mun do.
Esta é uma das téc ni cas nem sem pre usa da, po rém
mu i to efi caz em co mu ni ca ção e em en tre vis ta: dar ao
en tre vis ta do uma sen sa ção de bem-es tar, in clu si ve
le van do-o a di zer mu i to mais do que o que di ria quan -
do fica acu a do.

Foi um im pac to gran de a mor te de Car men Ko -
zak para os seus com pa nhe i ros jor na lis tas e para os
Par la men ta res que co nhe ci am a sua se ri e da de. Por-
tan to, que ro que esta ma ni fes ta ção cons te dos Ana is
do Se na do, de vez que a im pren sa é par tí ci pe dos tra -
ba lhos da Casa; faz par te da di a lé ti ca do pró prio Par -
la men to a re per cus são na im pren sa. E, den tro des sa
re la ção tão com ple xa, que às ve zes até se trans for ma
em uma re la ção de po der con fli tan te, aque les, tan to
Par la men ta res quan to jor na lis tas, que se des ta cam
nes sa ca pa ci da de es tão co la bo ran do para o bom an -
da men to dos tra ba lhos.

Em se gun do lu gar, que ro en ca mi nhar à Mesa
um pe di do para que, em data a ser mar ca da, a Hora
do Expe di en te da nos sa ses são seja de di ca da a ho -
me na ge ar o po lí ti co João Ama zo nas, que tam bém fa -
le ceu nes ses dias. E, nada obs tan te não par ti ci par da
sua vi são po lí ti ca, mas ha ver es ta do com ele em mu i-
tos epi só di os da vida bra si le i ra, em seus 90 anos, cre -
io que é im por tan te o Se na do Fe de ral re a li zar uma
ses são em ho me na gem àque la vida de co e rên cia e
de gran de za.

Fi nal men te, faço um ter ce i ro re gis tro, ain da do -
lo ro so, e esse não será tal vez de uma fi gu ra pú bli ca.
Fa le ceu, em Mi nas Ge ra is, aos 80 anos, uma fi gu ra
exem plar da Igre ja Ca tó li ca: o Pa dre Hen ri que de
Lima Vaz, que, nos anos 60, exer ceu uma in fluên cia
po lí ti co-ide o ló gi co-dou tri ná ria mu i to gran de so bre
uma ge ra ção, na épo ca em que a Igre ja Ca tó li ca ca -
rac te ri za va-se por uma po si ção ex tre ma men te con-
ser va do ra. Re fi ro-me à Igre ja pré-João XXIII. O Pa dre
Hen ri que de Lima Vaz, jun ta men te com o do mi ni ca no
fran cês, até ex pul so pos te ri or men te do Bra sil, o Frei
Car do nel, e um ou tro pa dre fran cês, o Pa dre Le bret,
le van tou a ban de i ra da ca u sa so ci al den tro da dou tri-
na da Igre ja Ca tó li ca.
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O Pa dre Hen ri que de Lima Vaz for mou um gru -
po mu i to cu ri o so de jo vens, à épo ca, e eu es ta va en -
tre eles e era o me nos qua li fi ca do en tre to dos. Tam-
bém fa zi am par te do gru po Cacá Di e gues, ex tra or di-
ná rio ci ne as ta; o gran de Be ti nho, essa es pé cie de
san to le i go da vida bra si le i ra, o qual de i xou uma le -
gen da; e o atu al De pu ta do do PcdoB, à épo ca ca tó li-
co, nos so com pa nhe i ro de ge ra ção e ami go de lu tas,
Aldo Aran tes, De pu ta do Fe de ral há vá ri as le gis la tu-
ras por Go iás.

Enfim, ele foi um gran de pen sa dor de uma li ga-
ção fi lo só fi ca pro fun da en tre os ide a is cris tãos e os
ide a is de um pen sa men to so ci al avan ça do. Era um
ho mem de ex tre ma mo dés tia. Em um cer to mo men to,
foi pro i bi do, in clu si ve, de dar au las. E, ain da as sim,
seja na for ma ção de re li gi o sos pos te ri o res, seja na
for ma ção de qua dros po lí ti cos, de i xou se men tes que
pros pe ra ram de uma ma ne i ra no tá vel, pela sua gran -
de cul tu ra. Ele, que era dou tor em Fi lo so fia pela Uni -
ver si da de Gre go ri a na de Roma, ten do exer ci do du-
ran te mu i tos e mu i tos anos este pro dí gio que é o pro -
fes so ra do, era um pro fes sor hu mil de, re ca ta do, dis-
cre to, que de i xou, po rém, se men tes ines que cí ve is em 
to dos os que por ali pas sa ram.

Tam bém o Mo vi men to da es quer da ca tó li ca
cha ma do AP, que, até re cen te men te e ain da ago ra,
está pre sen te na vida bra si le i ra, sur giu das idéi as de -
fen di das, nos anos 60, pelo Pa dre Hen ri que de Lima
Vaz. O atu al can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca
José Ser ra é ori un do da AP. O an ti go Che fe da Casa
Ci vil, Cló vis Car va lho, é ori un do da AP.O Asses sor do 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o fa le ci do
ex-Mi nis tro das Co mu ni ca ções, Sér gio Mot ta, vi e ram
tam bém des sa for ma ção, des sa es co la que per cor reu
o pen sa men to ca tó li co por den tro e – eu até brin ca va
com o Pre si den te da Re pú bli ca, di zen do que a AP era 
quem es ta va no po der – tem ori gem na que le pen sa-
men to dos pa dres que ti ve ram a co ra gem de apro xi-
mar as idéi as so ci a is da Igre ja da gran de luta por uma
so ci e da de mais jus ta.

Faço, com mu i to pe sar, es ses três re gis tros,
agra de cen do a V. Exª pela con ces são do tem po e
aos Srs. Se na do res pela aten ção às mi nhas pa la-
vras.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – No bre
Se na dor Artur da Tá vo la, a Mesa as so cia-se às ho -
me na gens que V. Exª pres ta ao Pa dre Hen ri que de
Lima Vaz, à Jor na lis ta Car men Ko zak e ao po lí ti co
João Ama zo nas.

Com re fe rên cia ao po lí ti co João Ama zo nas, so -
bre quem V. Exª re quer, ver bal men te, uma ses são es -

pe ci al, a Mesa aguar da rá, opor tu na men te, a apre-
sen ta ção de seu re que ri men to.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, pedi que fos se fe i ta uma ho me na-
gem na Hora do Expe di en te – como tem sido nos sa
pra xe – e não uma ses são es pe ci al.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De
qual quer for ma, a Pre si dên cia aguar da o seu re-
que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pri -
me i ra men te ao Se na dor Ma gui to Vi le la, por cin co
mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri me i ro
lu gar, agra de ço ao Se na dor Anto nio Car los Jú ni or
pela gen ti le za em per mu tar co mi go sua ins cri ção,
pos si bi li tan do que eu fi zes se este meu pe que no pro -
nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho vin -
do a esta tri bu na de ze nas e de ze nas de ve zes para
fa zer um ape lo ao Go ver no Fe de ral e prin ci pal men te
ao Mi nis té rio dos Trans por tes, com re la ção às es tra-
das fe de ra is do meu Esta do. Exis tem ci da des que es -
tão pra ti ca men te ilha das. É o caso de Por te lân dia e
de San ta Rita do Ara gua ia.

É hu ma na men te im pos sí vel en ten der mos o
des ca so do Go ver no Fe de ral para com as nos sas es -
tra das. Quem per cor re prin ci pal men te os tre chos de
Por te lân dia a San ta Rita do Ara gua ia e de Rio Ver de a 
Ja taí – e olha que essa é uma re gião pro du to ra e im -
por tan te, com mu i to trá fe go de ve í cu los, de ja man tas,
de car ros – tem a im pres são de que o Pre si den te da
Re pú bli ca não co nhe ce a real si tu a ção des sas es tra-
das. Não é pos sí vel que um Pre si den te da Re pú bli ca,
que o Go ver no Fe de ral co nhe ça a re a li da de das nos -
sas es tra das e não te nha a sen si bi li da de de to mar
pro vi dên ci as para re cu pe rá-las.

Le vam-se qua tro ho ras para per cor rer o tre cho
que vai de Por te lân dia a San ta Rita, um tre cho de
apro xi ma da men te 30 qui lô me tros. Isso é um des res-
pe i to mu i to gran de ao nos so povo e ao nos so País. É
uma ro do via que liga São Pa u lo a Cu i a bá, não é uma
es tra da qual quer.

De for ma que vol to, nes ta co mu ni ca ção rá pi da,
a fa zer um ape lo ao Go ver no Fe de ral no sen ti do de
que não de i xe essa si tu a ção per ma ne cer, em que ve í-
cu los es tão se que bran do, o fre te dos pro du to res ru -
ra is es tão au men tan do e pes so as es tão mor ren do em 
co li sões e ca po ta men tos diá ri os.
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Vol to, mais uma vez, à tri bu na para fa zer este
ape lo dra má ti co. Já es ti ve aqui re cla man do de nos-
sas es tra das por mais de 30 ve zes, nes ses úl ti mos
três anos e al guns me ses.

Afi nal, go ver no que não con se gue dar ma nu ten-
ção às es tra das fica di fí cil de ser com pre en di do.

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

a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, pelo pra zo im pror-
ro gá vel de cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

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, hoje está
ocor ren do em meu Esta do uma mo bi li za ção dos
pro du to res de su í nos e para lá es tão se des lo can-
do pro du to res pro ve ni en tes de San ta Ca ta ri na, Rio
Gran de do Sul e Mato Gros so do Sul. Tra ta-se de
cri a do res que es tão na mes ma si tu a ção dos que
pro du zem le i te no nos so País.

Uma CPI foi ins ta la da na Assem bléia Le gis-
la ti va do Pa ra ná e cons ta tou que os pro du to res
de le i te es tão ofer tan do le i te para o mer ca do por
um pre ço que, ao che gar ao con su mi dor, em al-
guns ca sos está au men ta do em 1.500%. Essa é a 
di fe ren ça en tre o li tro de le i te que sai da por te i ra
da fa zen da e aque le que a dona de casa paga no
su per mer ca do!

Sr. Pre si den te, os su i no cul to res do Esta do de
V. Exª e do meu Esta do es tão con de na dos à fa lên-
cia, por que es tão ven den do hoje o qui lo de su í no a
R$0,84! Em qual quer lan cho ne te, não se com pra
um copo de água por esse va lor.

Não que ro cul par o Go ver no, mas sim res pon-
sa bi li zá-lo por não ter ado ta do as me di das que ve-
nho su ge rin do há vá ri os anos em re la ção ao car tel
das mul ti na ci o na is que do mi nam o mer ca do de le i te
e de car ne e pe que nos ani ma is.

É la men tá vel que es ses pro du to res, pe que nos
em sua ma i o ria, es te jam sen do obri ga dos a de i xar
suas gran jas para se re u nir, como acon te ce hoje,
em ple na quar ta-fe i ra, dia de tra ba lho, para de fen der
o di re i to de, pelo me nos, ven der o seu pro du to para
co brir o cus to de pro du ção. A Se na do ra He lo í sa He -
le na me diz que, em Ala go as, a si tu a ção é a mes-
ma. Te nho cer te za, no Bra sil in te i ro.

Não es tou fa lan do de uma ati vi da de pe que na,
Sr. Pre si den te, mas da su i no cul tu ra, uma ati vi da de
que, so ma da à pe cuá ria le i te i ra, é res pon sá vel, hoje,

pelo em pre go de três mi lhões de pes so as em nos so
País.

Qu an do se abre a pá gi na do jor nal, lê-se que, só 
na Ci da de de São Pa u lo, há 1,9 mi lhão de tra ba lha do-
res de sem pre ga dos. Qu an do se cons ta ta esse des-
ca so para com o se tor pro du tor do País, ve ri fi ca-se
qual o mo ti vo e des co bre-se a ca u sa de tan tos tra ba-
lha do res de sem pre ga dos.

As ati vi da des pro du ti vas do País pre ci sam de
apo io, nem que seja um apo io pon tu al, even tu al. Mas,
nes te caso, o que a su i no cul tu ra está pre ci san do, jun -
ta men te com a pe cuá ria le i te i ra, é que o Go ver no faça 
uma in ves ti ga ção do car tel que está sen do for ma do
pe las em pre sas que do mi nam o mer ca do de su í nos e
aves em nos so País.

Re co men dei ao De pu ta do Au gus ti nho Zuc-
chi, um re pre sen tan te do su do es te do Pa ra ná e
tam bém dos agri cul to res do Esta do, que fale em
meu nome em de fe sa dos agri cul to res, su i no cul to-
res e pro du to res de le i te do nos so Esta do, para
que pos sa mos, da qui do Se na do Fe de ral, re per cu-
tir esse pro tes to e pe dir, mais uma vez, ao Go ver-
no Fe de ral, não ape nas que in ter ce da no que se
re fe re ao abas te ci men to de mi lho – que va mos
pre ci sar em fun ção da re tra ção da área que deve
ocor rer, em tor no de 14% no País, em fun ção do
cres ci men to da área de soja -, não ape nas no que
se re fe re à luta para ex por tar o nos so pro du to, in -
clu si ve abrin do o mer ca do da Rús sia, mas so bre-
tu do para dar con di ções a es ses pe que nos agri-
cul to res, os su i no cul to res, os agri cul to res fa mi li a-
res, que in ves ti ram na cons tru ção de suas ins ta la-
ções e na aqui si ção de ma tri zes, de ven de rem o
seu pro du to pelo me nos co brin do o cus to de pro-
du ção.

Sr. Pre si den te, R$0,84, sin ce ra men te, não pa-
gam um qui lo de car ne! Mas os pro du to res es tão
sen do obri ga dos a ven der o seu su í no a R$0,84 –
es tou fa lan do de cen ta vo de real, não de dó lar – o
qui lo. Isso é con de nar à in sol vên cia e ao de sem pre-
go mi lha res de pro du to res ru ra is que de pen dem
des sa ati vi da de para sua fi xa ção no cam po.

Sr. Pre si den te, esse é o ape lo que faço e de i xo
re gis tra do aqui no Se na do Fe de ral.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar 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.
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 úl ti mo ora dor ins cri to para uma
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co mu ni ca ção ina diá vel, Se na dor Anto nio Car los Ju ni-
or, 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, des de 1998, per ma ne cem dú vi das quan do à
for ma como se pro ces sa ram, nos bas ti do res, al-
guns dos pro ces sos de pri va ti za ção de em pre sas
es ta ta is. Essas dú vi das, por não te rem sido dis si-
pa das, au men tam, agra vam-se, trans for man do-se
em sus pe i tas.

Des de aque la épo ca, é vi sí vel o des con for to
com que al gu mas das prin ci pa is li de ran ças do Go -
ver no Fe de ral se ma ni fes tam so bre o as sun to e,
prin ci pal men te, so bre a par ti ci pa ção do Sr. Ri car-
do Sér gio de Oli ve i ra nos pro ces sos e ne go ci a-
ções que en vol ve ram o Ban co do Bra sil, onde era
di re tor, e, mais di re ta men te, a Pre vi, a Ca i xa de
Pre vi dên cia do Ban co.

”Alguns le i lões de pri va ti za ção“, lem bra um
ar ti cu lis ta da Fo lha de S.Pa u lo, ”não fo ram de ci di-
dos pela mão vi sí vel do mer ca do, (...) mas pelo
dedo in di ca dor do Go ver no. Pior: em ope ra ções
que, em al guns ca sos, che ga ram ao li mi te da ‘ir-
res pon sa bi li da de’ (...)“.

Ain da hoje ve mos per sis ti rem sus pe i tas quan to
à for ma como o Sr. Ri car do Sér gio te ria con du zi do
es sas ne go ci a ções. As de nún ci as, ve i cu la das far ta-
men te pela im pren sa, dão con ta de que o Sr. Ri car-
do Sér gio te ria ten ta do – não se sabe se lo grou êxi -
to – co brar uma pro pi na de R$15 mi lhões ao em pre-
sá rio Ben ja min Ste in bruch, que li de ra ra a com pra da 
Com pa nhia Vale do Rio Doce.

Essa ten ta ti va de ex tor são, ao que se sabe, te -
ria sido de nun ci a da, à épo ca, pelo pró prio em pre sá-
rio a pelo me nos dois im por tan tes per so na gens da
Re pú bli ca: o Mi nis tro da Edu ca ção, Pro fes sor Pa u lo
Re na to, e o en tão Mi nis tro das Co mu ni ca ções, o Sr.
Luiz Car los Men don ça de Bar ros. Pro cu ra dos, am-
bos con fir ma ram te rem sido in for ma dos, à épo ca,
pelo Sr. Ben ja min Ste in bruch so bre a ten ta ti va de
acha que de que es ta va sen do ví ti ma.

Em face da gra vi da de do as sun to, em 8 de
maio pas sa do, a Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le des ta Casa apro vou re que ri men to do Se na dor
Edu ar do Su plicy para que fos sem con vi da dos a
pres tar es cla re ci men tos so bre o as sun to o Mi nis tro
Pa u lo Re na to e os Srs. Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Ben ja min Ste in bruch e Ri car do Sér gio.

De po is dis so, jun ta men te com se gui das no vas
de nún ci as en vol ven do o Sr. Ri car do Sér gio em al-
guns ca sos de fa vo re ci men to do Po der Pú bli co, te-
mos as sis ti do a uma su ces são de ma no bras que,
afi nal, pa re cem bus car pro cras ti nar as tão re cla ma-
das e es pe ra das ex pli ca ções do Sr. Ri car do Sér gio
às acu sa ções e sus pe i tas que lhe fo ram lan ça das:
foi as sim na CPI do Ba nes pa, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos; foi as sim no con vi te fe i to pela Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do.

Enquan to es sas ex pli ca ções não vêm, al guns
des men ti dos, de um lado, e con fir ma ções, de ou-
tro, lan çam ain da ma i or per ple xi da de so bre o as-
sun to: o em pre sá rio Ste in bruch, pas sa do qua se
um mês de es tra nho si lên cio so bre o as sun to, des -
men tiu que te nha le va do qual quer de nún cia a
quem quer que fos se. Se gun do ele, ”tra ta-se de
caso in ve rí di co“. Mais es tra nho fica esse des men-
ti do após ter mos ou vi do os Srs. Mi nis tros Pa u lo
Re na to de Sou za e Luiz Car los Men don ça de Bar -
ros afir ma rem o con trá rio. S. Exª o Mi nis tro da
Edu ca ção ain da on tem re a fir ma va: fora, sim, in for-
ma do pelo em pre sá rio da ten ta ti va de ex tor são.

Srªs e Srs. Se na do res, não nos cabe, cons ti tu-
ci o nal men te, fis ca li zar atos e ações da Admi nis tra-
ção que pos sam ser ou ter sido le si vos à Na ção?
Não fa zia par te des sa Admi nis tra ção o Sr. Ri car do
Sér gio? As pri va ti za ções não mo vi men ta ram um
mon tan te ex cep ci o nal de re cur sos e não fi ze ram
mu dar de mãos par te con si de rá vel do pa tri mô nio da 
União?

Cla ro! É um caso gra ve que exi ge ex pli ca-
ções. E, se ir re gu la ri da des ocor re ram, que se pu-
nam os cul pa dos! Do con trá rio, ve re mos de fi ni ti va-
men te cons pur ca da, por res ta rem im pu nes ações
cri mi no sas, uma po lí ti ca de Go ver no, em sua es-
sên cia, le gí ti ma.

É cris ta li no, Sr. Pre si den te, cons ta tar que o as -
sun to se en qua dra en tre as prer ro ga ti vas cons ti tu ci-
o na is des ta Casa le gis la ti va. Não es tou cer to, con tu-
do, se o Con gres so Na ci o nal vem de mons tran do,
nes te caso, dis po si ção po lí ti ca de cum prir com essa
sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti)
– 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 Luiz
Otá vio.

São li dos os se guin tes:

09720 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002444    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09721

REQUERIMENTO Nº 301, DE 2002

    445MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09722 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002446    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09723

REQUERIMENTO Nº 302, DE 2002

    447MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



09724 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002448    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Cha mo a aten ção do Ple ná rio para o fato de que, em -
bo ra o Re gi men to Inter no – art. 341, in ci so II – per mi-
ta a apre ci a ção de ape nas dois re que ri men tos de ur -
gên cia por ses são, en con tram-se so bre a mesa dois
ou tros re que ri men tos da mes ma na tu re za.

Inda go dos Srs. Se na do res se con cor dam que
se jam li dos e, por tan to, apre ci a dos os qua tro re que ri-
men tos. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, os dois ou -
tros re que ri men tos se rão apre ci a dos.

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 Luiz
Otá vio.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esses re que ri men tos se rão vo ta dos após a Ordem do 
Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re -
gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1°
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OF. Nº 69/02-GLPFL

Bra sí lia, 29 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 Mo -

re i ra Men des para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te
Par ti do na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal, em vir tu de do des li ga men to do Se na dor
José Jor ge, an te ri or men te in di ca do.

A vaga da su plên cia, ocu pa da por aque le Se na-
dor, será pre en chi da opor tu na men te.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A
Pre si dên cia de sig na o Sr. Se na dor Mo re i ra Men des a,
de i xan do a su plên cia, pas sar a ocu par a vaga de ti tu lar
na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal, de acor do com a in di ca ção da Li de ran ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
De cre to Le gis la ti vo nºs 210 a 240, to dos de 2002, li -
dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na-
do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223,
§1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art.
122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das pelo pra zo de cin co dias úte is pe ran te a Co -
mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 305, DE 2002

Nos ter mos do art. 172, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro a in clu são em or dem do dia da se guin-
te pro po si ção de mi nha au to ria, que não está ins tru í da
com pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.

1. PLS Nº 455/99
Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Se na-

dor Edi son Lo bão.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

re que ri men to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e
in clu í do em Ordem do Dia após a ma ni fes ta ção do

Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, em obe diên cia ao dis pos to no pa rá gra fo
úni co do art. 255 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 Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 306, DE 2002

Nos ter mos do art. 172, in ci so, I do Re gi men to
Inter no, re que i ro a in clu são em or dem do dia da se-
guin te pro po si ção de mi nha au to ria, que não está ins -
tru í da com pa re cer da Co mis são de eco no mia.

1. PLS Nº 543/99
Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Se na-

dor Edi son Lo bão.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Da mes ma for ma, o re que ri men to que aca ba de ser
lido será pu bli ca do e in clu í do em Ordem do Dia, após
a ma ni fes ta ção do Pre si den te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, em obe diên cia ao dis pos to no
pa rá gra fo úni co do art. 255 do Re gi men to Inter no.

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 Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146,  DE 2002

Acres cen ta ar ti go ao De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di-
go Pe nal – para ti pi fi car como cri me o
aten ta do con tra re par ti ção pú bli ca, bem
como in ci so ao art. 1º da Lei nº 8.072, de
25 de ju lho de 1990, al te ra da pe las Leis
nº 8.930, de 6 de se tem bro de 1994, e nº
9.695, de 20 de agos to de 1998, para in-
clu ir o re fe ri do aten ta do en tre os cri mes
he di on dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º O Tí tu lo XI (Dos Cri mes Con tra a Admi nis-

tra ção Pú bli ca), Ca pí tu lo II (Dos Cri mes Pra ti ca dos
por Par ti cu lar Con tra a Admi nis tra ção em Ge ral), da
Par te Espe ci al do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal –, fica acres ci do do
se guin te ar ti go:

Art. 329-A Co me ter aten ta do con tra re -
par ti ção pú bli ca.

Pena – re clu são, de qua tro a seis
anos.

§ 1º Se do aten ta do re sul ta mor te:
Pena – re clu são, de doze a trin ta anos.
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§ 2º Na apli ca ção da pena do § 1º se -
rão ob ser va dos o dis pos to no art. 121, § 2º, 
I, II, III, IV e V, des te Có di go, e o art. 1º, I in
fine, da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de
1990. (NR)

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho
de 1990, que dis põe so bre os cri mes he di on dos, al -
te ra do pe las Leis nºs 8.930, de 6 de se tem bro de
1994, e 9.695, de 20 de agos to de 1998, fica acres -
ci do do se guin te in ci so:

Art 1º. ...................................................
..............................................................
VIII – aten ta do con tra re par ti ção pú bli-

ca, qua li fi ca do pela mor te (art. 329-A). (NR)

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

Jus ti fi ca ção

É de ver do Esta do man ter a paz pú bli ca, que é
con di ção ine ren te a suas re par ti ções. A mí dia, po rém,
tem mos tra do a es ca la da da vi o lên cia até mes mo con -
tra os pré di os e os ser vi do res da ad mi nis tra ção pú bli-
ca, do que não es ca pam os tri bu na is de jus ti ça, de le-
ga ci as de po lí cia e sec ci o na is do Mi nis té rio Pú bli co.

Não raro, ca de i as e pre sí di os são me tra lha das
e so frem aten ta dos com toda a sor te de ex plo si vos.
Fa cí no ras na guer ra do trá fi co es ca pam de modo es -
pe ta cu lar de pri sões con si de ra das de se gu ran ça
má xi ma e aten tam con tra a se gu ran ça da so ci e da de.
De qua se to dos es ses atos re sul tam ho mi cí di os de
pes so as ino cen tes, mu i tas das qua is cri an ças, con fi-
a das na pro te ção cons ti tu ci o nal que o Esta do tem o
de ver de ga ran tir.

O País tor nou-se re fém dos cri mi no sos e o ci -
da dão es con de-se, ame dron ta do, ame a ça do, di mi-
nu í do pela ação que con tra ele cres ce e do mi na, a
cada dia, por ção ma i or do ter ri tó rio, a pon to de
fazê-lo re ti rar seus fi lhos da es co la ou, tris te al ter na-
ti va, la men tar os re sul ta dos das ba las per di das. É o
rou bo da ci da da nia.

A pro po si ção que sub me te mos à apre ci a ção
dos ilus tres pa res tem por es co po ape nar ade qua da-
men te os aten ta dos per pe tra dos con tra as re par ti-
ções pú bli cas, no ta da men te os tri bu na is, as se des de
pro mo to ri as de jus ti ça, de le ga ci as de po lí cia, pre sí di-
os, pe ni ten ciá ri as, ca sas de de ten ção e ou tras ins ti tu-
i ções por onde tra mi tam pro ces sos ju di ci a is, ou onde
es te jam os réus des ses pro ces sos.

Ou tra res pos ta pos sí vel, hoje, para am pli ar a
pro te ção aos ci da dãos, re si de em in se rir na Lei dos

Cri mes He di on dos, o aten ta do con tra as re par ti ções
pú bli cas, se gui do de mor te, como for ma de ini bir e pu -
nir se ve ra men te esse cri me ver go nho so.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Se na-
dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

TÍTULO XI
Dos cri mes con tra a Admi nis tra ção  Pú bli ca

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

CAPÍTULO II
Dos Cri mes Pra ti ca dos por Par ti cu lar

Con tra a Admi nis tra ção em Ge ral

....................................................................................
Ho mi cí dio sim ples
Art. 121. Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de seis a vin te anos.

....................................................................................
Ho mi cí dio qua li fi ca do
§ 2º Se o ho mi cí dio é co me ti do:
I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa,

ou por ou tro mo ti vo tor pe;
II – por mo ti vo fú til;
III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,

as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de
que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-
mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tor ne im-
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta ção, a
im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me:

Pena – re clu são, de doze a trin ta anos.
....................................................................................

Art. 329. Opor-se à exe cu ção de ato le gal, me -
di an te vi o lên cia ou ame a ça a fun ci o ná rio com pe ten-
te para exe cu tá-lo ou a quem lhe es te ja pres tan do
au xí lio:

Pena – de ten ção, de dois me ses a dois anos.
§ 1º Se o ato, em ra zão da re sis tên cia, não se

exe cu ta:
Pena – re clu são, de um a três anos.
§ 2º As pe nas des te ar ti go são apli cá ve is sem

pre ju í zo das cor res pon den tes à vi o lên cia.
....................................................................................
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LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre os cri mes he di on dos,
nos ter mos do art. 5º, in ci so XLIII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de ter mi na ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º São con si de ra dos he di on dos os cri mes de 

la tro cí nio (art. 157, § 3º, in fine), ex tor são qua li fi ca da
pela mor te, (art. 158, § 2º),  ex tor são me di an te se qües-
tro e na for ma qua li fi ca da (art. 159, ca put, e seus §§
1º, 2º e 3º), es tu pro (art. 213, ca put e sua com bi na ção
com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co), aten ta do vi o-
len to ao pu dor (art. 214 e sua com bi na ção com o art.
223, ca put e pa rá gra fo úni co), epi de mia com re sul ta do
mor te (art. 267, § 1º), en ve ne na men to de água po tá vel
ou de subs tân cia ali men tí cia ou me di ci nal, qua li fi ca do
pela mor te (art. 270, com bi na do com o art. 285), to -
dos do Có di go Pe nal (De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de
de zem bro de 1940), e de ge no cí dio (arts. 1º, 2º e 3º
da Lei nº 2.889, de 1º de ou tu bro de 1956), ten ta dos
ou con su ma dos.
....................................................................................

LEI Nº 8.930, DE 6 DE SETEMBRO DE 1994

Dá nova re da ção ao art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de ju lho de 1990, que dis põe
so bre os cri mes he di on dos, nos ter mos
do art. 5º, in ci so XLIII, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e de ter mi na ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de 
1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 1º São con si de ra dos he di on dos os se guin-
tes cri mes, to dos ti pi fi ca dos no De cre to-Lei nº 2.848,
de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, con su ma-
dos ou ten ta dos:

I – ho mi cí dio (art. 121), quan do pra ti ca do em ati -
vi da de tí pi ca de gru po de ex ter mí nio, ain da que co-
me ti do por um só agen te, e ho mi cí dio qua li fi ca do (art.
121, § 2º, I, II, III, IV e V);

II – la tro cí nio (art. 157, § 3º, in fine);
III – ex tor são qua li fi ca da pela mor te (art. 158, § 2º); 
IV – ex tor são me di an te se qües tro e na for ma

qua li fi ca da (art. 159, ca put, e §§ 1º, 2º e 3º);
V – es tu pro (art. 213 e sua com bi na ção com o

art. 223, ca put, e pa rá gra fo úni co);
VI – aten ta do vi o len to ao pu dor (art. 214 e sua

com bi na ção com o art. 223, ca put e pa rá gra fo úni co);
VII – epi de mia com re sul ta do mor te (art. 267,

§ 1º).

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se tam bém he di on-
do o cri me de ge no cí dio pre vis to nos arts. 1º, 2º e 3º
da Lei nº 2.889, de 1º de ou tu bro de 1956, ten ta do ou
con su ma 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.
....................................................................................

LEI Nº 9.695, DE 20 DE AGOSTO DE 1998

Acres cen ta in ci sos ao art. 1º da Lei
nº 8.072, de 25 de ju lho de 1990, que dis-
põe so bre os cri mes he di on dos, e al te ra
os arts. 2º, 5º e 10 da Lei nº 6.437, de 20 de 
agos to de 1997, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de
1990, al te ra do pela Lei nº 8.930, de 6 de se tem bro de
1994, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes in ci sos:

”Art. 1º ...............................................................
VII-A – (VETADO)
VII-B – fal si fi ca ção, cor rup ção, adul te ra ção ou

al te ra ção de pro du to des ti na do a fins te ra pêu ti cos ou
me di ci na is (art. 273, ca put e § 1º-A e § 1º-B, com a
re da ção dada pela Lei nº 9.677, de 2 de ju lho de
1998).“

Art 2º Os arts. 2º, 5º e 10 da Lei nº 6.437, de 20
de agos to de 1977, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

”Art. 2º . ..............................................................
IX – pro i bi ção de pro pa gan da;
X – can ce la men to de au to ri za ção para fun ci o-

na men to da em pre sa;
XI – can ce la men to do al va rá de li cen ci a men to

de es ta be le ci men to;
XI-A – in ter ven ção no es ta be le ci men to que re -

ce ba re cur sos pú bli cos de qual quer es fe ra.
§ 1º-A. A pena de mul ta con sis te no pa ga men to

das se guin tes quan ti as:
I – nas in fra ções le ves, de R$2.000,00 (dois mil

re a is) a R$20.000,00 (vin te mil re a is);
II – nas in fra ções gra ves, de R$20.000,00 (vin te

mil re a is) a R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is);
III – nas in fra ções gra vís si mas, de R$50.000,00

(cin qüen ta mil re a is) a R$200.000,00 (du zen tos mil
re a is).

§ 1º-B. As mul tas pre vis tas nes te ar ti go se rão
apli ca das em do bro em caso de re in ci dên cia.

§ 1º-C. Aos va lo res das mul tas pre vis tas nes ta
Lei apli car-se-á o co e fi ci en te de atu a li za ção mo ne tá-
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ria re fe ri do no pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº
6.205, de 29 de abril de 1975. 

§ 1º-D. Sem pre ju í zo do dis pos to nos arts. 4º e 6º 
des ta Lei, na apli ca ção da pe na li da de de mul ta a au -
to ri da de sa ni tá ria com pe ten te le va rá em con si de ra-
ção a ca pa ci da de eco nô mi ca do in fra tor.“

”Art. 5º A in ter ven ção no es ta be le ci men to, pre -
vis ta no in ci so XI-A do art. 2º, será de cre ta da pelo Mi -
nis tro da Sa ú de, que de sig na rá in ter ven tor, o qual fi -
ca rá in ves ti do de po de res de ges tão, afas ta dos os só -
ci os, ge ren tes ou di re to res que con tra tu al ou es ta tu ta-
ri a men te são de ten to res de tais po de res e não po de-
rá ex ce der a cen to e oi ten ta dias, re no vá ve is por igual
pe río do. (NR)

§ 1º Da de cre ta ção de in ter ven ção ca be rá pe di-
do de re vi são, sem efe i to sus pen si vo, di ri gi do ao Mi -
nis tro da Sa ú de, que de ve rá apre ciá-lo no pra zo de
trin ta dias. (NR) 

§ 2º Não apre ci a do o pe di do de re vi são no pra zo
as si na la do no pa rá gra fo an te ri or, ces sa rá a in ter ven-
ção de ple no di re i to, pelo sim ples de cur so do pra zo.
(NR)

§ 2º-A. Ao fi nal da in ter ven ção, o in ter ven tor
apre sen ta rá pres ta ção de con tas do pe río do que du -
rou a in ter ven ção.“

”Art. 10. .........................

III – ins ta lar ou man ter em fun ci o na men to con -
sul tó ri os mé di cos, odon to ló gi cos e de pes qui sas clí -
ni cas, clí ni cas de he mo diá li se, ban cos de san gue,
de le i te hu ma no, de olhos, e es ta be le ci men tos de
ati vi da des afins, ins ti tu tos de es te ti cis mo, gi nás ti ca,
fi si o te ra pia e de re cu pe ra ção, bal neá ri os, es tân ci as
hi dro mi ne ra is, ter ma is, cli ma té ri cas, de re pou so, e
con gê ne res, ga bi ne tes ou ser vi ços que uti li zem apa -
re lhos e equi pa men tos ge ra do res de ra i os X, subs-
tân ci as ra di o a ti vas, ou ra di a ções io ni zan tes e ou-
tras, es ta be le ci men tos, la bo ra tó ri os, ofi ci nas e ser vi-
ços de óti ca, de apa re lhos ou ma te ri a is óti cos, de
pró te se den tá ria, de apa re lhos ou ma te ri a is para
uso odon to ló gi co, ou ex plo rar ati vi da des co mer ci a is,
in dus tri a is, ou fi lan tró pi cas, com a par ti ci pa ção de
agen tes que exer çam pro fis sões ou ocu pa ções téc-
ni cas e au xi li a res re la ci o na das com a sa ú de, sem li -
cen ça do ór gão sa ni tá rio com pe ten te ou con tra ri an-
do o dis pos to nas de ma is nor mas le ga is e re gu la-
men ta res per ti nen tes:

Pena – ad ver tên cia, in ter ven ção, in ter di ção,
can ce la men to da li cen ça e/ou mul ta; (NR)

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

X – .....................................................................

Pena – ad ver tên cia, in ter ven ção, in ter di ção,
can ce la men to de li cen ça e/ou mul ta; (NR)
....................................................................................

XIII – ..................................................................
Pena – ad ver tên cia, in ter ven ção, in ter di ção,

can ce la men to da li cen ça e re gis tro e/ou mul ta; (NR)
XIV – .................................................................
Pena – ad ver tên cia, in ter ven ção, in ter di ção,

can ce la men to de li cen ça e re gis tro e/ou mul ta; (NR)
....................................................................................

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

(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 147, DE 2002

Alte ra o 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, para in-
clu ir, como cri me de res pon sa bi li da de
dos pre fe i tos mu ni ci pa is, a fal ta de re-
pas ses dos re cur sos vin cu la dos ao Po-
der Le gis la ti vo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º do De cre to-Lei nº 201, de 27 de

fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te in ci so XXIV:

”Art. 1º. .................................................
..............................................................
XXIV – de i xar de en tre gar, à Câ ma ra

Mu ni ci pal e ao Tri bu nal ou Con se lho de
Con tas, quan do hou ver, os re cur sos cor res-
pon den tes às res pec ti vas do ta ções or ça-
men tá ri as. com pre en di dos os cré di tos su-
ple men ta res e es pe ci a is, até o dia vin te de
cada mês.“ (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção de mo crá ti ca de 1988 trou xe
gran des al te ra ções para a or ga ni za ção do Esta do no
Bra sil. Duas das prin ci pa is fo ram, cer ta men te, o for ta-
le ci men to do Po der Le gis la ti vo e o cres ci men to das
com pe tên ci as atri bu í das aos Mu ni cí pi os.

A com bi na ção des sas duas di re tri zes, fun da men-
ta is para a con so li da ção da De mo cra cia e da des cen tra li-
za ção da ação do Po der Pú bli co, le vou ao cres ci men to
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da im por tân cia das Câ ma ras Mu ni ci pa is que, de ór gãos
qua se pu ra men te ho mo lo ga tó ri os das de ci sões do Pre -
fe i to, sem qual quer po der, vêm se trans for man do em re a-
is ca na is de re pre sen ta ção po pu lar e de con tro le e fis ca li-
za ção da Admi nis tra ção Mu ni ci pal.

Esse fato tem fe i to com que, mu i tas ve zes, ocor -
ram cho ques po lí ti cos en tre os Po de res Exe cu ti vo e
Le gis la ti vo nos Mu ni cí pi os. Já pre ven do essa pos si bi-
li da de e bus can do im pe dir que o Pre fe i to ten tas se
con tro lar a Câ ma ra de Ve re a do res pela re ten ção dos
re cur sos des ti na dos àque le ór gão, o cons ti tu in te in-
clu iu na Car ta Mag na, em seu art. 168, a exi gên cia de
que os re cur sos cor res pon den tes às do ta ções or ça-
men tá ri as, com pre en di dos os cré di tos su ple men ta res
e es pe ci a is, des ti na dos aos ór gãos dos Po de res Le -
gis la ti vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co,
ser-lhes-ão en tre gues até o dia 20 de cada mês.

So bre o tema en si na Ives Gan dra Mar tins, em
seus ”Co men tá ri os à Cons ti tu i ção do Bra sil“, obra es cri-
ta em co-au to ria com Cel so Ri be i ro BASTOS, que no
atu al Tex to, a au to no mia dos Três Po de res fi cou ma i or.
A au to no mia fun ci o nal se guiu-se a ad mi nis tra ti va e fi -
nan ce i ra, não po den do um Po der exer cer, nes ta ma té-
ria, pres são so bre o ou tro por pre ten di da de pen dên cia.

Ocor re, en tre tan to que esse opor tu no dis po si ti vo
da Cons ti tu i ção per ma ne ce, até o mo men to, sem san ção
pelo seu des cum pri men to e, como tal, sem efe ti vi da de.

Por ca u sa dis so, al guns Pre fe i tos têm se apro -
ve i ta do da si tu a ção e ten ta do con tro lar os Ve re a do res
de seu Mu ni cí pio me di an te o atra so no re pas se dos
re cur sos que o Po der Le gis la ti vo tem di re i to pela res -
pec ti va Lei Orça men tá ria.

Ain da que não seja prá ti ca ge ne ra li za da, na me -
di da em que a ma i or par te de nos sos Pre fe i tos são
pes so as do mais alto es pí ri to de mo crá ti co, tra ta-se de 
com por ta men to ina ce i tá vel de uns pou cos, que se re -
ve la uma ver da de i ra for ma de chan ta gem de um dos
Po de res so bre o ou tro, ao ar re pio dos mais co me zi-
nhos prin cí pi os es po sa dos pela nos sa Cons ti tu i ção.

Assim, com o ob je ti vo de im pe dir que fa tos
como es ses con ti nu em a ocor rer, es ta mos apre sen-
tan do a pre sen te pro po si ção, ti pi fi can do com cri me
de res pon sa bi li da de dos Pre fe i tos Mu ni ci pa is o des -
cum pri men to do art. 168 da Car ta Mag na.

Te mos a cer te za de que a apro va ção da pre sen-
te pro pos ta tra du zir-se-á em im por tan te avan ço no
sen ti do da con so li da ção da De mo cra cia re pre sen ta ti-
va em nos sas me no res uni da des es ta ta is, onde jus ta-
men te, ela deve co me çar, con tri bu in do para o equi lí-
brio e a har mo nia dos Po de res nos Mu ni cí pi os.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Se na-
dor Fran cis co Escó cio.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

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.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o pa rá gra fo 2º, do ar ti go 9º, do
Ato Insti tu ci o nal nº 4, de 7 de de zem bro de 1966,

De cre ta:
Art. 1º São cri mes de res pon sa bi li da de dos Pre -

fe i tos Mu ni ci pal, su je i tos ao jul ga men to do Po der Ju -
di ciá rio, in de pen den te men te do pro nun ci a men to da
Câ ma ra dos Ve re a do res:

I – apro pri ar-se de bens ou ren das pú bli cas, ou
des viá-los em pro ve i to pró prio ou alhe io;

II – uti li zar-se, in de vi da men te, em pro ve i to pró -
prio ou alhe io, de bens, ren das ou ser vi ços pú bli cos;

III – des vi ar, ou apli car in de vi da men te, ren das
ou ver bas pú bli cas;

IV – em pre gar sub ven ções, au xí li os, em prés ti-
mos ou re cur sos de qual quer na tu re za, em de sa cor-
do com os pla nos ou pro gra mas a que se des ti nam;

V – or de nar ou efe tu ar des pe sas não au to ri za-
das por lei, ou re a li zá-las em de sa cor do com as nor -
mas fi nan ce i ras per ti nen tes;

VI – de i xar de pres tar con tas anu a is da ad mi nis-
tra ção fi nan ce i ra do Mu ni cí pio a Câ ma ra de Ve re a do-
res, ou ao ór gão que a Cons ti tu i ção do Esta do in di car,
nos pra zos e con di ções es ta be le ci dos;

VII – De i xar de pres tar con tas, no de vi do tem po,
ao ór gão com pe ten te, da apli ca ção de re cur sos, em -
prés ti mos sub ven ções ou au xí li os in ter nos ou ex ter-
nos, re ce bi dos a qual quer ti tu lo;

VIII – Con tra ir em prés ti mo, emi tir apó li ces, ou
obri gar o Mu ni cí pio por tí tu los de cré di to, sem au to ri-
za ção da Câ ma ra, ou em de sa cor do com a lei;

IX – Con ce der em prés ti mo, au xí li os ou sub ven-
ções sem au to ri za ção da Câ ma ra, ou em de sa cor do
com a lei;

X – Ali e nar ou one rar bens imó ve is, ou ren das
mu ni ci pa is, sem au to ri za ção da Câ ma ra, ou em de sa-
cor do com a lei;

XI – Adqui rir bens, ou re a li zar ser vi ços e obras,
sem con cor rên cia ou co le ta de pre ços, nos ca sos exi -
gi dos em lei;
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XII – Ante ci par ou in ver ter a or dem de pa ga-
men to a cre do res do Mu ni cí pio, sem van ta gem para o 
erá rio;

XIII – No me ar, ad mi tir ou de sig nar ser vi dor, con -
tra ex pres sa dis po si ção de lei;

XIV – Ne gar exe cu ção a lei fe de ral, es ta du al ou
mu ni ci pal, ou de i xar de cum prir or dem ju di ci al, sem
dar o mo ti vo da re cu sa ou da im pos si bi li da de, por es -
cri to, à au to ri da de com pe ten te;

XV – De i xar de for ne cer cer ti dões de atos ou
con tra tos mu ni ci pa is, den tro do pra zo es ta be le ci do
em lei.

§ 1º Os cri mes de fi ni dos nes te ar ti go são de
ação pú bli ca, pu ni dos os dos itens I e II, com a
pena de re clu são, de dois a doze anos, e os de ma-
is, com a pena de de ten ção, de três me ses a três
anos.

§ 2º A con de na ção de fi ni ti va em qual quer dos
cri mes de fi ni dos nes te ar ti go, acar re ta a per da de car -
go e a ina bi li ta ção, pelo pra zo de cin co anos, para o
exer cí cio de car go ou fun ção pú bli ca, ele ti vo ou de no -
me a ção, sem pre ju í zo da re pa ra ção ci vil do dano ca u-
sa do ao pa tri mô nio pú bli co ou par ti cu lar
....................................................................................

(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 148, DE 2002

Alte ra o ca put do art. 1.577 da Lei nº 
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002, que ins -
ti tui o Có di go Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1.577, ca put, da Lei nº 10.406, de

10 de ja ne i ro de 2002, que ins ti tui o Có di go Ci vil, pas -
sa a ter a se guin te re da ção:

”Art. 1.577. Seja qual for a ca u sa da
se pa ra ção ju di ci al e o modo como esta se
faça, é lí ci to aos côn ju ges res ta be le cer, em
até três anos, a so ci e da de con ju gal, me di-
an te re que ri men to ao ju í zo. (NR)“

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor em 11 de ja ne i ro
de 2002.

Jus ti fi ca ção

São sig ni fi ca ti vas as al te ra ções tra zi das pelo
novo Có di go Ci vil ao Di re i to de Fa mí lia, en tre ou tras,

os ajus ta men tos de pra zos es ta be le ci dos na Cons ti-
tu i ção Fe de ral para a se pa ra ção de fato e para a con -
ver são em di vór cio, de par com a pos si bi li da de de a
par ti lha de bens ser fe i ta após o di vór cio. To da via, al -
guns pon tos des se novo di plo ma me re cem ser re vis-
tos, e, an tes de sua en tra da em vi gor, cor ri gi dos, pois
exa ta men te essa é a fi na li da de da pro lon ga da va ca-
tio le gis. No pre sen te caso, pre ten de-se re vi são, para 
aper fe i ço ar, da dis po si ção con ti da no art. 1.577, ca-
put, que de i xou de fi xar pra zo tem po ral ra zoá vel para
o res ta be le ci men to da des fe i ta por se pa ra ção ju di ci al
tran si ta da em jul ga do.

Ora, é in te res se do Esta do que as uniões ma tri-
mo ni a is man te nham-se como base da fa mí lia, e, por
isso, deve-se mes mo per mi tir o res ta be le ci men to das
so ci e da des con ju ga is que se mos trem ap tas a re con-
si de rar as ra zões que a ex tin gui ram, mas é ina ce i tá-
vel que as so ci e da des des fe i tas não te nham um pra -
zo fi xa do para o seu res ta be le ci men to, pois esse per -
mis si vo le gal, por ser ine xa u rí vel e ili mi ta do, com fre -
qüên cia atin ge di re i tos de ter ce i ros de boa-fé que ne -
go ci am com pes so as que se de cla ram ofi ci al men te
se pa ra das, mas que res ta be le ce ram ex tra-ofi ci al-
men te a so ci e da de con ju gal.

Dis põe o pa rá gra fo úni co do art. 1.577 que o
res ta be le ci men to da so ci e da de não atin gi rá di re i tos
de ter ce i ros, mas esse dis po si ti vo nada pode ga ran tir,
nas hi pó te ses em que, de má-fé, os ex-côn ju ges –
que se re con ci li a ram, mas não o de cla ra ram for mal-
men te em ju í zo – man te nham-se se pa ra dos na apa -
rên cia para evi tar ocu par, em con jun to, o pólo pas si vo
de ações ju di ci a is pro mo vi das por pes so as cu jos di re-
i tos te nham so fri do le são.

A so ci e da de con ju gal man ti da às ocul tas per mi-
te que cada um dos ex-côn ju ges pos sa ame a lhar van -
ta gens ilí ci tas, car re a das pelo ou tro in te gran te da so -
ci e da de, e, se ne ces sá rio, de fen der-se, me di an te em -
bar gos, nas ações ju di ci a is pro mo vi das, con tra o ou -
tro, por pes so as pre ju di ca das.

Evi den te men te, tal ga ran tia de re con ci li a ção
pre ci sa de li mi te e ter mo, por quan to o res ta be le ci-
men to con ju gal se quer de pen de de nova ação ju di ci-
al, mas de mero re que ri men to en de re ça do ao ju í zo
que te nha pro fe ri do a sen ten ça de se pa ra ção. A fi xa-
ção des se ter mo em três anos de cor re da soma do
lap so tem po ral de um ano, pre vis to para o aju i za-
men to da se pa ra ção ju di ci al ten do por base a se pa-
ra ção de fato (novo Có di go Ci vil, art. 1.572, § 1º), so -
ma do ao de dois anos, para a con ces são do di vór cio,
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no caso de com pro va da se pa ra ção de fato por mais
de dois anos (novo Có di go Ci vil, art. 1.580, § 2º).
Com base nes sas ra zões, es pe ra mos ver apro va da
a pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – João
Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
SUB SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

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. 1.577. Seja qual for a ca u sa da se pa ra ção
ju di ci al e o modo como esta se faça, é fato aos côn ju-
ges res ta be le cer, a todo tem po, a so ci e da de con ju gal,
por ato re gu lar em ju í zo.

Pa rá gra fo úni co. A re con ci li a ção em nada pre -
ju di ca rá o di re i to de ter ce i ros, ad qui ri do an tes e du -
ran te o es ta do de se pa ra do, seja qual for o re gi me
de bens.
....................................................................................

Art. 1.572. Qu al quer dos côn ju ges po de rá pro -
por a ação de se pa ra ção ju di ci al, im pu tan do ao ou -
tro qual quer ato que Impor te gra ve vi o la ção dos de -
ve res do ca sa men to e tor ne in su por tá vel a vida em
co mum.

§ 1º A se pa ra ção ju di ci al pode tam bém ser pe -
di da se um dos côn ju ges pro var rup tu ra da vida em
co mum há mais de um ano e a im pos si bi li da de de
sua re cons ti tu i ção.

§ 2º O côn ju ge pode ain da pe dir a se pa ra ção
ju di ci al quan do o ou tro es ti ver aco me ti do de do en ça
men tal gra ve, ma ni fes ta da após o ca sa men to, que
tor ne im pos sí vel a con ti nu a ção da vida em co mum,
des de que, após uma du ra ção de dois anos, a en -
fer mi da de te nha sido re co nhe ci da de cura im pro vá-
vel.

§ 3º No caso do § 2º, re ver te rão ao côn ju ge
en fer mo, que não hou ver pe di do a se pa ra ção ju di ci-
al, os re ma nes cen tes dos bens que le vou para o ca -
sa men to, e se o re gi me dos bens ado ta do o per mi-
tir, a me a ção dos ad qui ri dos na cons tân cia da so ci-
e da de con ju gal.

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

Art. 1.580. De cor ri do um ano do trân si to em jul -
ga do da sen ten ça que hou ver de cre ta do a se pa ra ção
ju di ci al, ou da de ci são con ces si va da me di da ca u te lar
de se pa ra ção de cor pos, qual quer das par tes po de rá
re que rer sua con ver são em di vór cio.

§ 1º A con ver são em di vór cio da se pa ra ção ju -
di ci al dos côn ju ges será de cre ta da por sen ten ça da
qual não cons ta rá re fe rên cia à ca u sa que a de ter mi-
nou.

§ 2º O di vór cio po de rá ser re que ri do, por um ou
por am bos os côn ju ges, no caso de com pro va da se -
pa ra ção de fato por mais de dois anos....
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à Co -
mis são com pe ten te.

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 Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 307, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no § 2º, do
art. 50, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e do art. 215, I, a,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam
so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co-
mu ni ca ções in for ma ções so bre a com pa ti bi li da de
en tre o ní vel de en di vi da men to das em pre sas con -
ces si o ná ri as de ser vi ços de te le co mu ni ca ções e o
mon tan te de in ves ti men tos por elas efe ti va men te
re a li za dos e so bre a pos si bi li da de de o vo lu me de
di vi den dos e de lu cros pa gos a aci o nis tas vi rem a
pre ju di car a per for man ce ope ra ci o nal des sas em-
pre sas.

Jus ti fi ca ção

Os ór gãos de im pren sa têm dado gran de des ta-
que a uma pos sí vel fra gi li da de fi nan ce i ra das em pre-
sas con ces si o ná ri as de ser vi ços de te le co mu ni ca-
ções. Argu men ta-se cor ren te men te que es sas or ga-
ni za ções sub me te ram-se a in ten so en di vi da men to
ex ter no para fa zer fren te aos in ves ti men tos ne ces sá-
ri os à am pli a ção da rede fí si ca de ser vi ços e, com
isso, aten der às me tas de co ber tu ra de ser vi ços es ti-
pu la das pela Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(ANATEL). A des va lo ri za ção cam bi al de 1999 te ria

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09735

    459MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



du pli ca do esse pas si vo ex ter no, ao mes mo tem po em 
que a de man da real por ser vi ços de te le co mu ni ca-
ções te ria fi ca do aquém do es pe ra do. Tal com bi na ção
de fa to res se ria res pon sá vel pelo acú mu lo de pre ju í-
zos e per das pa tri mo ni a is.

Essa si tu a ção tem ge ra do de man da, tan to por
exe cu ti vos do se tor quan to por al gu mas au to ri da des
go ver na men ta is, para que se jam re vis tas as me tas e
as re gras de con cor rên cia en tre as em pre sas vi san do
a re du zir o rit mo de ex pan são dos ser vi ços e a pos si-
bi li tar fu sões que per mi ti ri am a re du ção de cus tos
ope ra ci o na is. Cer ta men te, o cus to des ses ajus tes re -
ca i ria so bre o con su mi dor, vis to que ha ve ria me nor
dis po ni bi li da de de ser vi ços, me nos op ções de es co-
lha quan to à ope ra do ra a ser uti li za da e pre ços mais
ele va dos, em fun ção da me nor con cor rên cia.

Na con tra mão des se ce ná rio de di fi cul da de fi -
nan ce i ra, o jor nal Fo lha de S. Pa u lo do dia 12 de
maio de 2002 pu bli cou re por ta gem sob o tí tu lo ”Pri -
va ti za da se Endi vi da para Embol sar Lu cro“, na qual
vá ri os ana lis tas de mer ca dos de ca pi ta is apon tam
que o pro ces so de en di vi da men to das em pre sas de
te le co mu ni ca ções te ria ser vi do para fi nan ci ar o pa -
ga men to de lu cros e de di vi den dos a seus aci o nis tas
e não para fi nan ci ar o in ves ti men to na ex pan são de
ser vi ços.

Se esse for re al men te o caso, a cri se fi nan ce i ra
das con ces si o ná ri as não se ria con se qüên cia de frus -
tra ção de de man da pe los ser vi ços ou de me tas de
pres ta ção de ser vi ço ex ces si va men te ele va das; e sim 
de uma po lí ti ca im pru den te de dis tri bu i ção de lu cros.
Não se jus ti fi ca ria, nes te caso, ape nar o con su mi dor
bra si le i ro com a re du ção de ser vi ços, com o in cre-
men to de ta xas adi ci o na is e com au men tos de pre ços
em fun ção de uma ex ces si va dis tri bu i ção de lu cros a
aci o nis tas es tran ge i ros.

E por isso que se re quer ao Sr. Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, ór gão ao qual se vin cu-
la a Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(ANATEL), in for ma ções so bre a com pa ti bi li da de
en tre o ní vel de en di vi da men to das em pre sas con -
ces si o ná ri as e o mon tan te de in ves ti men tos por
elas efe ti va men te re a li za dos; e so bre a pos si bi li da-
de de o vo lu me de di vi den dos e lu cros pa gos a aci o-
nis tas vi rem a pre ju di car a per for man ce ope ra ci o nal
das con ces si o ná ri as.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Ari
Stad ler.

(Á Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 308, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no § 2º, do
art. 50, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e do art. 215, I, a,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam
so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Mi nas
e Ener gia in for ma ções so bre a com pa ti bi li da de en -
tre o ní vel de en di vi da men to das em pre sas con ces-
si o ná ri as de ser vi ços de dis tri bu i ção de ener gia elé -
tri ca e o mon tan te de in ves ti men tos por elas efe ti va-
men te re a li za dos e so bre a pos si bi li da de de o vo lu-
me de di vi den dos e de lu cros pa gos a aci o nis tas vi -
rem a pre ju di car a per for man ce ope ra ci o nal das
con ces si o ná ri as.

Jus ti fi ca ção

Há pou cos dias o Con gres so Na ci o nal apro vou
a co bran ça de uma taxa ex tra or di ná ria – ape li da da de 
se gu ro apa gão – des ti na da a fi nan ci ar ale ga dos pre -
ju í zos in cor ri dos pe las dis tri bu i do ras de ener gia du-
ran te o pe río do de ra ci o na men to.

Na con tra mão des se ce ná rio de di fi cul da de fi-
nan ce i ra, o jor nal Fo lha de S. Pa u lo do dia 12 de
maio de 2002 pu bli cou re por ta gem sob o tí tu lo ”Pri va-
ti za da se Endi vi da para Embol sar Lu cro“, na qual vá -
ri os ana lis tas de mer ca dos de ca pi ta is apon tam que o 
pro ces so de en di vi da men to das em pre sas con ces si-
o ná ri as de ser vi ços de ener gia elé tri ca te ria ser vi do
para fi nan ci ar o pa ga men to de lu cros e de di vi den dos
a seus aci o nis tas e não para fi nan ci ar o in ves ti men to
na ex pan são de ser vi ços.

Se esse for re al men te o caso, a cri se fi nan ce i ra
das con ces si o ná ri as não se ria con se qüên cia de frus -
tra ção de de man da pe los ser vi ços; e sim de uma po lí-
ti ca im pru den te de dis tri bu i ção de lu cros. Não se jus ti-
fi ca ria, nes se ape nar o con su mi dor bra si le i ro com a
ele va ção de ta ri fas.

É por isso que se re quer ao Sr. Mi nis tro de Esta -
do das Mi nas e Ener gia, ór gão ao qual se vin cu la a
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (ANEEL), in for-
ma ções so bre a com pa ti bi li da de en tre o ní vel de en di-
vi da men to das em pre sas con ces si o ná ri as e o mon-
tan te de in ves ti men tos por elas efe ti va men te re a li za-
dos e so bre a pos si bi li da de de o vo lu me de di vi den-
dos e de lu cros pa gos a aci o nis tas vi rem a pre ju di car
a per for man ce ope ra ci o nal das con ces si o ná ri as.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Se na-
dor A ri Stad ler.

(Á Mesa para de ci são.)
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REQUERIMENTO Nº 309, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no § 2º, do
art. 50, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e do art. 215, I, a,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam so -
li ci ta dos ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
es cla re ci men tos quan to aos fa tos re la ta dos em ma -
té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de S. Pa u lo em 12
de maio de 2002, sob o título ”Pri va ti za da se Endi vi-
da para Embol sar Lu cro ”.

Nes ta re por ta gem, vá ri os ana lis tas de mer ca-
do afir mam que as em pre sas con ces si o ná ri as de
ser vi ços de Te le co mu ni ca ções e de Ener gia Elé tri ca
uti li za ram em prés ti mos ban cá ri os para le van tar re-
cur sos uti li za dos no pa ga men to de di vi den dos a aci -
o nis tas, a ma i o ria no ex te ri or.

Faz-se ne ces sá rio in qui rir o Se nhor Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da, pas ta a qual está vin cu la do
o ór gão fis ca li za dor de so ci e da des anô ni mas, a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os (CVM), so bre a
le ga li da de e so bre a ra zo a bi li da de das ope ra ções
des cri tas na ci ta da ma té ria jor na lís ti ca, bem como
sua obe diên cia aos prin cí pi os de pru dên cia fi nan-
ce i ra.

Cabe à CVM, no exer cí cio das atri bu i ções que
lhe con fe re o art. 8º, in ci so V, da Lei nº 6.385, de 1976, 
apu rar o even tu al pa ga men to ex ces si vo de lu cros e
de di vi den dos, aci ma dos li mi tes le ga is e das prá ti cas
e das re gras de mer ca do.

Jus ti fi ca ção

Os ór gãos de im pren sa têm dado gran de des ta-
que a uma pos sí vel fra gi li da de fi nan ce i ra das em pre-
sas con ces si o ná ri as de ser vi ços de te le co mu ni ca-
ções. Argu men ta-se cor ren te men te que es sas or ga-
ni za ções sub me te ram-se a in ten so en di vi da men to
ex ter no para fa zer fren te aos in ves ti men tos ne ces sá-
ri os à am pli a ção da rede fí si ca de ser vi ços e, com
isso, aten der às me tas de co ber tu ra de ser vi ços es ti-
pu la das pela Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções
(ANATEL). A des va lo ri za ção cam bi al de 1999 te ria
du pli ca do esse pas si vo ex ter no, ao mes mo tem po em 
que a de man da real por ser vi ços de te le co mu ni ca-
ções te ria fi ca do aquém do es pe ra do. Tal com bi na ção
de fa to res se ria res pon sá vel pelo acú mu lo de pre ju í-
zos e de per das pa tri mo ni a is.

Essa si tu a ção tem ge ra do de man da, tan to
por exe cu ti vos do se tor quan to por al gu mas au to-
ri da des go ver na men ta is, para que se jam re vis tas

às me tas e as re gras de con cor rên cia en tre as
em pre sas; vi san do a re du zir o rit mo de ex pan são
dos ser vi ços e a pos si bi li tar fu sões que per mi ti ri-
am a re du ção de cus tos ope ra ci o na is. Cer ta men-
te o cus to des ses ajus tes re ca i ria so bre o con su-
mi dor, vis to que ha ve ria me nor dis po ni bi li da de de
ser vi ços, me nos op ções de es co lha quan to à ope -
ra do ra a ser uti li za da e pre ços mais ele va dos, em
fun ção da me nor con cor rên cia.

Qu a dro si mi lar tem-se de se nha do no se tor
de ener gia elé tri ca. Há pou cos dias o Con gres so
Na ci o nal apro vou a co bran ça de uma taxa ex tra or-
di ná ria – ape li da da de se gu ro apa gão – des ti na da
a fi nan ci ar ale ga dos pre ju í zos in cor ri dos pe las dis -
tri bu i do ras de ener gia du ran te o pe río do de ra ci o-
na men to.

Na con tra mão des se ce ná rio de di fi cul da de
fi nan ce i ra, o jor nal Fo lha de S. Pa u lo do dia 12 de
maio de 2002 apre sen ta re por ta gem sob o tí tu lo
“Pri va ti za da se Endi vi da para Embol sar Lu-
cro” na qual vá ri os ana lis tas de mer ca dos de ca -
pi ta is apon tam que o pro ces so de en di vi da men to
das em pre sas de te le co mu ni ca ções e de ener gia
elé tri ca te ria ser vi do para fi nan ci ar o pa ga men to
de lu cros e de di vi den dos a seus aci o nis tas e não
para fi nan ci ar o in ves ti men to na ex pan são de ser-
vi ços.

Se esse for re al men te o caso, a cri se fi nan ce i ra
das con ces si o ná ri as não se ria con se qüên cia de frus -
tra ção de de man da pe los ser vi ços ou de me tas de
pres ta ção de ser vi ço ex ces si va men te ele va das; e sim 
de uma po lí ti ca im pru den te de dis tri bu i ção de lu cros.
Não se jus ti fi ca ria, nes te caso, ape nar o con su mi dor
bra si le i ro com a re du ção de ser vi ços, com os in cre-
men tos de ta xas adi ci o na is e com au men tos de pre -
ços em fun ção de uma ex ces si va dis tri bu i ção de lu-
cros a aci o nis tas es tran ge i ros.

É por isso que se re quer in for ma ções ao Sr. Mi -
nis tro da Fa zen da, ór gão ao qual se vin cu la a Co mis-
são de Va lo res Mo bi liá ri os (CVM), que, no exer cí cio
das atri bu i ções que lhe con fe re o art. 8º, in ci so V, da
Lei nº 6.385, de 1976, tem com pe tên cia para apu rar o
even tu al pa ga men to ex ces si vo de lu cros e de di vi den-
dos, aci ma dos li mi tes le ga is e das prá ti cas e das re -
gras de mer ca do.

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Ari
Stad ler.
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REQUERIMENTO Nº 310,  DE 2002.

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 216 e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na dos com
o ar ti go 50 da Cons ti tu i ção Bra si le i ra, se jam so li ci ta-
das ao Mi nis tro da Jus ti ça as se guin tes in for ma ções:

1. Di an te da in for ma ção de que no dia 26 de
maio de 2002 foi en con tra do mor to, nas de pen dên ci-
as do Nú cleo de Cus tó dia da Po li cia Fe de ral de Re ci-
fe, o Sr. José Cor de i ro de San ta na, su pos to man dan te
do as sas si na to de Fran cis co Assis de Ara ú jo, Ca ci-
que do povo Xu cu ru, as me di das ado ta das para ave ri-
guar as cir cuns tân ci as da mor te do Sr. José Cor de i ro
de San ta na já che ga ram a re sul ta dos con clu si vos?
Em caso po si ti vo, qua is?

2. Tam bém em face da mor te do Sr. José Cor de i-
ro de San ta na, acir rou-se o cli ma de ten são em Pes -
que i ra (PE), onde re si dem li de ran ças in dí ge nas Xu-
cu ru e os fa mi li a res do Ca ci que Fran cis co Assis de
Ara ú jo. Qu a is me di das es tão sen do to ma das para ga -
ran tir a tran qüi li da de pú bli ca, es pe ci al men te em re la-
ção à se gu ran ça dos in dí ge nas?

3) Que me di das es tão sen do to ma das vi san do
ga ran tir a se gu ran ça do Sr. Ri val do Ca val can ti de Si -
que i ra, acu sa do de ser um dos exe cu to res da mor te
do Ca ci que Fran cis co Assis de Ara ú jo? É cor re ta a in -
for ma ção de que o Sr. Ri val do Ca val can ti de Si que i ra
atu al men te é be ne fi ciá rio do Pro gra ma de Pro te ção a
Tes te mu nhas?

Sala das Ses sões, 29 de maio de 2002. – Edu-
ar do Ma ta raz zo Su plicy.

(Á Mesa para de ci são.)

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OF. Nº 71/02-GLPFL

Bra sí lia, 28 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 Adir

Gen til para ocu par, como ti tu lar, a vaga des te Par ti do
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, em vir tu de do afas ta men to
do Se na dor Ge ral do Althoff.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 311, DE 2002

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 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 da jor na-
lis ta Car mem Ko zak.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.
Sala das Ses sões, 29 de mão de 2002. – Lú cio

Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra, Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, ao che gar aqui em 1995 para as su-
mir o man da to de Se na dor, tive o pri vi lé gio de co nhe-
cer a jor na lis ta Car men Ko zak, com quem con vi vi vá -
ri os anos. Du ran te esse tem po, pude ava li ar seu va lor
pro fis si o nal, sua in te gri da de, sua sim pa tia, en fim, sua 
le al da de e sua com pe tên cia. Nes se tem po todo, man -
ti ve mos um re la ci o na men to pro fis si o nal, e, quan do
as ses so rou o en tão Mi nis tro Ra fa el Gre ca, pude ob -
ser var como S. Sª se con du zia, como se com por ta va
e como de sem pe nha va seu pa pel.

Foi uma jor na lis ta que pas sou por vá ri os ór gãos
da im pren sa, sen do duas ve zes no Jor nal do Bra sil,
em que es ta va tra ba lhan do quan do foi co lhi da pre co-
ce men te pela mor te. Sen do S. Sª da co mu ni da de le -
gis la ti va – que não se faz só de Par la men ta res, mas
tam bém de fun ci o ná ri os e de as ses so res de ór gãos
que aqui acom pa nham os nos sos tra ba lhos e dos jor -
na lis tas –, jul guei opor tu no esse voto de pe sar pelo
de sa pa re ci men to da jor na lis ta Car men Ko zak.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de ler uma sín te se
per fe i ta que es cre veu uma co le ga dela, para que es -
sas pa la vras fi cas sem em nos sos Ana is. Aqui é des -
cri to o tem pe ra men to jo vi al e a ale gria de vi ver da jor -
na lis ta Car men Ko zak.

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09741

    465MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



S. Sª foi, so bre tu do, jor na lis ta. For ma da pela
Uni ver si da de de Bra sí lia, ela exer ceu fun da men tal-
men te e de ma ne i ra in ten sa a sua ati vi da de pro fis si o-
nal, sen do ul ti ma men te res pon sá vel pelo se tor de po -
lí ti ca da su cur sal do Jor nal do Bra sil em Bra sí lia.

Para con clu ir, eu gos ta ria de ler as pa la vras
que es cre veu a jor na lis ta Dora Kra mer, sua co le ga
no Jor nal do Bra sil, pu bli ca das hoje, quar ta-fe i ra,
dia 29 de maio.

O ras tro da es tre la.
Vi das que se in ter rom pem abrup ta-

men te quan do a ju ven tu de ain da é com pa-
nhe i ra, as von ta des não fo ram cum pri das
nem à me ta de – ela ti nha 38 anos , e os so -
nhos ain da são di re i tos ina li e ná ve is, nos
põe a to dos em es ta do de ab so lu ta per ple xi-
da de. É di fí cil ven cer, é ter rí vel rom per a
bar re i ra do sus to, mas a ra zão man da, o
bom sen so acon se lha, o ex tin to de so bre vi-
vên cia or de na que, da que les que nos são
ca ros e se vão, te nha mos ape nas as me lho-
res e mais fe li zes lem bran ças.

E é as sim, ao le i tor que não a co nhe-
cia ou aque le que com ela con vi via qua se
di a ri a men te nas pá gi nas do Jor nal do
Bra sil, que per ma ne ce, atra vés des sas li -
nhas, algo ti tu be an tes, a ima gem da sem -
pre com pa nhe i ra Car men Ko zak. Re pór ter
in sa tis fe i ta com as evi dên ci as e mais pre o-
cu pa da com as suas ca u sas e con se qüên-
ci as, Car men se foi como veio e vi veu: rá -
pi da, in ten sa, lu mi no sa. Que seu bri lho
seja eter no.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, V. Exª per mi te-me um
apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Ouço V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Qu e-
ro tam bém so li da ri zar-me com o re que ri men to de
pe sar que V. Exª en ca mi nha, em vir tu de do fa le ci-
men to da cor re ta e vi bran te jor na lis ta Car men Ko-
zak. Assim como V. Exª, tam bém eu, por inú me ras
ve zes, fui por ela en tre vis ta do, oca sião em que sem -
pre pro ce deu com a ma i or cor re ção e isen ção.
Então, gos ta ria de es ten der a to dos os seus ami gos
e fa mi li a res – so bre tu do ao Jor nal do Bra sil, em
que ela tra ba lhou tan tos anos – o meu sen ti men to de 
pe sar, tam bém em nome do Par ti do dos Tra ba lha do-
res e do Blo co de Opo si ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Su plicy. Aco lho a in ter ven-
ção de V. Exª e peço à Mesa que con si de re tam bém
como subs cri tor do re que ri men to que apre sen tei o
Se na dor Edu ar do Su plicy, por que a pa la vra de S. Exª 
en ri que ce a jus ti fi ca ti va que fa zia, de res to até des -
ne ces sá ria. Mas como es ta mos, de cer ta ma ne i ra,
fa zen do his tó ria, é bom que fi que o re gis tro des se
con ce i to que tí nha mos da gran de jor na lis ta Car men
Ko zak.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Com a pa la vra o Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, eu tam bém gos ta ria de me as so ci ar-me
a essa ma ni fes ta ção de pê sa mes que será en ca mi-
nha do à fa mí lia de Car men Ko zak, jor na lis ta de gran -
de com pe tên cia e sim pa tia, esta um fa tor pre pon de-
ran te nas suas en tre vis tas, o que já foi dito aqui.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 
– Mu i to obri ga do, Se na dor Lind berg Cury.

S. Exª tam bém se as so cia a esta ho me na gem
pós tu ma à go i a na de Ca ta lão que era re al men te uma
pes soa ale gre, ge ne ro sa e mu i to com pe ten te pro fis si-
o nal men te.

Sr. Pre si den te, com es sas pa la vras que ro jus ti fi-
car esse re que ri men to que, de res to, te nho a con vic-
ção de que será apro va do por una ni mi da de pelo Ple -
ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 311, de 2002.

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) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Re -
so lu ção nº 26, (MSF 155/2002) que au to ri za o Go -
ver no do Esta do de São Pa u lo a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no com o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID), no va lor to tal equi va len te a
trin ta a qua tro mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com ga ran tia da Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil; nº 27, (MSF 156/2002)
que au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia
da União, com o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol-
vi men to (BID), no va lor de cen to e vin te mi lhões de
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dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca; nº 28, (MSF 
159/2002) que au to ri za o Go ver no do Esta do de São
Pa u lo a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor
equi va len te a du zen tos e nove mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen-
vol vi men to (BIRD), des ti na da a fi nan ci ar par ci al-
men te o ”Sis te ma de Trens Urba nos – 4ª Li nha do
Me trô“; e nº 29, (MSF 165/2002) que au to ri za o Go -
ver no do Esta do do Acre a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, com Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to (BID), no va lor to tal equi va len te a
ses sen ta e qua tro mi lhões e oi to cen tos mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, re sul-
tan tes de pa re ce res li dos an te ri or men te, fi ca rão pe -
ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is a fim de re ce-
ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, f, do Re gi-
men to Inter no do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Lei 
da Câ ma ra nº 116, de 2001 (nº 4.495/98, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre a pro mo ção e a fis ca-
li za ção da de fe sa sa ni tá ria ani mal quan do da re a li-
za ção de ro de io e dá ou tras pro vi dên ci as; e nº 24,
de 2002 (nº 2.989/2000, na Casa de ori gem), que
de no mi na ”Ave ni da Enge nhe i ro Emi li a no Ma ci e i ra“
o tre cho da BR-135 com pre en di do en tre o qui lô me-
tro zero e a Pon te da Esti va, lo ca li za do no Mu ni cí pio
de São Luís, Esta do do Ma ra nhão, cu jos pa re ce res
fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa
du ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber emen das,
nos ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo-
tou-se, no úl ti mo dia 27 do cor ren te, 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 189, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ra mez Te bet, que al te ra os arts. 
1º e 9º da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de 1990, para
in clu ir no rol dos cri mes he di on dos os cri mes se xu-
a is con tra cri an ças e ado les cen tes e para au men tar
as res pec ti vas pe nas. (Tra mi tan do em con jun to com 
os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 243 e 345, de
1999)

Ten do sido apro va do, em de ci são ter mi na ti va
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,

o Pro je to de Lei do Se na do nº 189, de 1999, vai à Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 243 e 345, de
1999, que tra mi ta vam em con jun to, re je i ta dos, vão ao
Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Ofí -
cio nº S/14, de 2002, (nº 83/2002, na ori gem), de 24
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 da Lei
Mu ni ci pal nº 6.570, de 2.3.88, 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 247387, que de -
cla rou a in cons ti tu ci o na li da de do art. 17 e seu pa rá-
gra fo úni co da re fe ri da lei mu ni ci pal (vin cu la ção dos
ven ci men tos/sa lá ri os dos ser vi do res mu ni ci pa is a fa -
to res ex ter nos à re ve lia do Exe cu ti vo, atra vés de sua
cor re ção pelo IPC).

Escla re ce aque la Cor te, ain da, que os au tos
não fo ram re me ti dos à Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú-
bli ca para emis são de pa re cer.

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 (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, a Pre si dên cia re ce beu há pou cos
mo men tos a vi si ta por de ma is ilus tre do Pre si den te
do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Mi nis tro Nel son Jo-
bim, que nos veio tra zer re la tó rio da Uni camp, con -
ten do a ava li a ção do sis te ma de in for ma ti za ção de
ele i ções, cum prin do des ta car que foi uma par ce ria
en tre o Se na do Fe de ral, a Câ ma ra dos De pu ta dos e
o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, e teve por ob je ti vo es -
pe ci al men te ga ran tir o si gi lo de voto e o res pe i to à
ex pres são do voto do ele i tor. Apro ve i to a opor tu ni da-
de para ler so men te al gu mas li nhas da con clu são do
la u do:

O sis te ma ele trô ni co de vo ta ção im plan ta do no
Bra sil a par tir de 1996 é um sis te ma ro bus to, se gu ro e
con fiá vel, aten den do a to dos os re qui si tos do sis te ma
ele i to ral bra si le i ro. Como re sul ta do da ava li a ção re a li-
za da, con clui-se que o sis te ma ele trô ni co de vo ta ção
ana li sa do aten de às exi gên ci as fun da men ta is do pro -
ces so ele i to ral, ou seja, o res pe i to à ex pres são do
voto do ele i tor e a ga ran tia do seu si gi lo.

Des pa chei esse re la tó rio à Se cre tá ria-Ge ral
para a de vi da pu bli ca ção e de ter mi nei a dis tri bu i ção
de có pia aos Srs. Se na do res.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. PRESIDENTE.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, ten do em vis ta ses são con jun ta do 
Con gres so Na ci o nal já con vo ca da para a pró xi ma
quar ta-fe i ra, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a Pre si dên-
cia con vo ca ses são ex tra or di ná ria do Se na do a re-
a li zar-se no mes mo dia, quar ta-fe i ra, cin co de ju-
nho, às 10 ho ras da ma nhã, cons ta tan do da Ordem 
do Dia as ma té ria an te ri or men te agen da das para
aque la data e ou tras que se rão opor tu na men te
agen da das.

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

Ordem do Dia
Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus-
são, em se gun do tur no, do Subs ti tu ti vo à
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 (dis põe so bre a or-
ga ni za ção e fun ci o na men to dos par ti dos
po lí ti cos), 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, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 22 úl ti mo, quan do teve sua
apre ci a ção adi a da, em vir tu de da fal ta de quo rum
qua li fi ca do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são da pro pos ta.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo à pro pos ta em se -
gun do tur no. (Pa u sa.)

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

A vo ta ção da ma té ria será fe i ta na ses são de li-
be ra ti va or di ná ria do dia 4 de ju nho pró xi mo.

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

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)
(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 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 ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 22 úl ti mo, quan do teve sua
dis cus são adi a da, em vir tu de da fal ta de quo rum qua -
li fi ca do.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

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

A vo ta ção da ma té ria em pri me i ro tur no será
fe i ta na ses são de li be ra ti va or di ná ria de 4 de ju nho
pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro
Dias, que acres cen ta o art. 149-A à
Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu i-
ção para cus te io do ser vi ço de ilu mi na-
ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí-
pi os), ten do.
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Pa re cer sob nº 303, 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 Luiz Otá vio, fa-
vo rá vel à ma té ria, com as Emen das nºs 1 
e 2-CCJ, que apre sen ta, e pela pre ju di ci-
a li da de da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 6, de 2002, que tra mi ta em
con jun to.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Dis cus são, em con jun to, das pro pos tas 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 item nº 4 tra mi ta em con jun to com o ‘

É o se guin te o item que tra mi ta em
con jun to:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 6, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de 
Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
6, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio
o Se na dor Ro me ro Jucá, que acres cen ta o
art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui
con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de ilu-
mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 2002

Dis cus são, em se gun do tur no, 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.

Em dis cus são o pro je to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB –TO) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o ilus tre Se na dor Car los Pa tro cí nio, para
dis cu tir.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB –TO).
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor. – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, enal te ço o tra ba-
lho da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, le -
va do a efe i to pe las duas Ca sas do Con gres so
Na ci o nal.

A Lei nº 9.472, de 1997, dis ci pli na a or ga ni za ção
do uso dos apa re lhos de te le co mu ni ca ções, mas, no
que diz res pe i to à mo da li da de de te le fo ne ce lu lar
pré-pago, o ci da dão não tem ne ces si da de de se iden -
ti fi car, cri an do, por tan to, este pro ble ma a que to dos
es ta mos acos tu ma dos a as sis tir: de den tro de pre sí-
di os, mar gi na is co man dam se qües tros, as sal tos e
trá fi co de dro gas.

Des sa for ma, cum pri men to a Co mis são Mis ta
de Se gu ran ça Pú bli ca do Con gres so Na ci o nal.

O PTB en ca mi nha fa vo ra vel men te à apro va ção
des te pro je to de lei.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, está
en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, em se gun do tur no.

Não ha ven do ora do res que que i ram en ca mi-
nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Mis ta para 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 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2002

Dis cus são, em se gun do tur no, do 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.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to em se gun do tur no.
Não ha ven do ora do res que que i ram 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 Co mis são Mis ta 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 7:
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 115, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, do 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.

Em dis cus são o pro je to, em pri me i ro tur no.
(Pa u sa.)

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

Em vo ta ção em pri me i ro tur no.

Não ha ven do ora do res que que i ram 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 cons ta rá da or dem do dia opor tu na-
men te para o se gun do tur no, obe de cen do ao in ters-
tí cio re gi men tal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE  (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 70, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, do Pro je to de Lei do Se na do nº
70, 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 dis po si-
ti vos do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu-

bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal,
re la ti vos à pro va e dá ou tras pro vi dên ci as.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 24 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

Em dis cus são o pro je to, 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 para 
a se gun da ses são de dis cus são em pri me i ro tur no.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 106, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 15, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

Em dis cus são o pro je to. (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 para 
a se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 107, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, 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“.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 16, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

Em dis cus são o pro je to. (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 para a se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 117, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, do 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.

Em dis cus são o pro je to. (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 para a se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14, DE 2002

(in clu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 295, de 2002 – 
art. 281 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 14, de 2002 (nº
1.146/2001, 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 Nor te-Pa ra na en se, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ara pon-
gas, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 419, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Álva ro Dias, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 2002

(in clu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 296, de 2002 – 

art. 281, 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 15, de 2002 (nº
1.147/2001, 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 Nor te-Pa ra na en se, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de Ara pon gas, Esta do
do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 420, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

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

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

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia aos Itens nºs 14 e 15, a Pre si dên cia, não ha -
ven do ob je ção do Ple ná rio, sub me te rá as re fe ri das
ma té ri as à vo ta ção em con jun to, uma vez que ver sam
so bre o mes mo as sun to.

Item 14:

REQUERIMENTO Nº 175, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do 

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 175, de 2002, do Se na dor Edu ar-
do Su plicy e ou tros Se nho res Se na do res,
so li ci tan do nos ter mos re gi men ta is, se jam
en vi a dos vo tos de con gra tu la ções ao Dr.
José Ale xan dre Xa na na Gus mão, pela sua
vi tó ria na ele i ção para Pre si den te do Ti mor
Les te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 432, de 2002, 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no.

Item 15:

REQUERIMENTO Nº 176, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos do 

art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 176, de 2002, do Se na dor Ge ral do
Cân di do, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta-
is, se jam en vi a dos ao Ti mor Les te vo tos de
con gra tu la ções pela ele i ção do Exce len tís si-
mo Se nhor Xa na na Gus mão, para Pre si den-
te da que le país, no dia 14 de abril de 2002,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 433, de 2002, 
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no.

Vo ta ção, em con jun to, dos re que ri men tos.

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 os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men-
to nº 301, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 26, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do
Dia da pró xi ma se gun da-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 302, 
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do
Dia da pró xi ma se gun da-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 303, 
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Re so lu ção nº 28, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do
Dia da pró xi ma se gun da-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 304, 
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.

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.
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A re fe ri da ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da
pró xi ma se gun da-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 300, de 2002, que so li ci ta
ses são es pe ci al com a fi na li da de de dar iní cio ao
pro gra ma co me mo ra ti vo dos 111 anos de exis tên cia
do Se na do Fe de ral, a re a li zar-se em 12 de ju nho, às 
10 ho ras.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-
ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

A Mesa fará cum prir a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Após o 
pro nun ci a men to do Se na dor Wal deck Orne las, peço 
a pa la vra para fa zer um re gis tro pela Li de ran ça do
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
re gis tra o pe di do de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Orga ni-
za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho está co me mo ran-
do 10 anos do seu Pro gra ma Inter na ci o nal de Erra -
di ca ção do Tra ba lho Infan til. O Co or de na dor Inter -
na ci o nal des se Pro gra ma na OIT, o Sr. Frans Ro se-
le ars, por esse mo ti vo, veio ao Bra sil, um dos seis
pri me i ros pa í ses a ade rir a esse Pro gra ma, que é
hoje uma re fe rên cia mun di al, ten do sido um es for ço
re la ti va men te bem-su ce di do de com ba te ao tra ba-
lho in fan til.

Há dois mar cos im por tan tes ocor ri dos nos úl ti-
mos anos. 

O pri me i ro é que, após a Emen da nº 20 da Re -
for ma da Pre vi dên cia ter mo di fi ca do a Cons ti tu i ção
bra si le i ra, para fi xar como ida de mí ni ma para ad mis-
são ao tra ba lho de zes se is anos, foi pos sí vel ao Con -

gres so Na ci o nal ra ti fi car a Con ven ção 138 da OIT,
que diz res pe i to à ida de mí ni ma para o tra ba lho.

Atu al men te no Bra sil, só pode tra ba lhar como
em pre ga do a par tir dos 16 anos, ad mi tin do-se a par tir
dos qua tor ze na con di ção de apren diz. Mas a cri an ça
de ve rá ter o pri me i ro grau con clu í do. Pelo me nos
essa é a ida de de re fe rên cia para a con clu são do en -
si no fun da men tal.

O se gun do mar co de cor re do con jun to de pro -
gra mas de er ra di ca ção do tra ba lho in fan til que fo ram
im ple men ta dos no Bra sil: o Peti – Pro gra ma de Erra -
di ca ção do Tra ba lho Infan til, o Pro gra ma Bol-
sa-Esco la, o Pro je to Alvo ra da e o Fun do Espe ci al de
Com ba te à Po bre za, cri a do gra ças a uma ini ci a ti va
par la men tar ca pi ta ne a da pelo Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, em que, pela pri me i ra vez, vin cu la-
ram-se re cur sos or ça men tá ri os no Bra sil para o
com ba te à po bre za.

Isso pos si bi li tou que se am pli as se mu i to as
ações no âm bi to so ci al di ri gi das para a cri an ça. Cos -
tu ma-se di zer até que o Bra sil tem uma po lí ti ca de
ren da bem ra zoá vel vol ta da para os ido sos, mas pre -
ci sa dar uma aten ção es pe ci al para as cri an ças.
Essa aten ção tem cres ci do, ain da é in su fi ci en te, mas
foi o bas tan te para per mi tir que o Con gres so Na ci o-
nal pu des se ra ti fi car a Con ven ção 182 da OIT, o que
foi fe i to em se tem bro do ano 2000, em que o país se
com pro me te a er ra di car as pi o res for mas de tra ba-
lho, o tra ba lho de gra dan te, in sa lu bre e pe ri go so para 
as cri an ças.

As nos sas es ta tís ti cas con fir mam os da dos e
os avan ços que o Bra sil vem ex pe ri men tan do nes sa
área de re du ção do tra ba lho in fan til. Na fa i xa dos cin -
co aos nove anos, em 1992, tra ba lha vam 3,7% das
cri an ças bra si le i ras. Em 1999, eram 2,4%. Hou ve,
por tan to, uma re du ção da or dem de 34%. Na fa i xa
dos 10 aos 14 anos, cai en tre 1992 e a par tir de
1995, de 22% para 17% o nú me ro das cri an ças que
tra ba lham.

Com o pro gra ma de er ra di ca ção do tra ba lho in -
fan til, o Peti e a Bol sa-Esco la que se ex pan de ex po-
nen ci al men te a par tir de 2001, e com o Fun do de
Com ba te à Po bre za, essa si tu a ção em 2002 está
bem me lhor. Di mi nui pro gres si va men te a quan ti da de
de cri an ças que tra ba lham em nos so País e isto há de 
ser mo ti vo de or gu lho para to dos nós.

Qu e ro me re fe rir um pou co, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, a cada um des ses pro gra mas.
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A Bol sa-Esco la, ini ci al men te in tro du zi da com
o tí tu lo Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma,
em 1998, tem em vis ta a uni ver sa li za ção do en si no
fun da men tal. Em 2001, já fo ram be ne fi ci a dos 8,2
mi lhões de alu nos, in te gran tes de 4,8 mi lhões de fa -
mí li as bra si le i ras. Um ter ço das cri an ças ma tri cu la-
das no Ensi no Fun da men tal no País be ne fi ci am-se,
hoje, da Bol sa Esco la, ou seja, uma em cada três
cri an ças bra si le i ras es tão ma tri cu la das na rede de
en si no fun da men tal.

Mas as po lí ti cas uni ver sa lis tas não são su fi ci-
en tes para cor ri gir os pro ble mas da po bre za e da
de si gual da de, mes mo quan do pra ti ca men te atin-
gem seu ob je ti vo. É o caso do Ensi no Fun da men tal.
O ín di ce de ma trí cu la é da or dem de 96% das cri an-
ças na fa i xa es co la ri zá vel, en tre 7 e 14 anos. Daí o
pa pel im por tan te e fun da men tal que exer ce o Peti
(Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til), que 
tem como foco os seg men tos mais vul ne rá ve is da
po pu la ção e aten de à mes ma fa i xa, qual seja, de 7
a 14 anos, e que é com pos to de três li nhas de ação.
A pri me i ra é a con ces são da Bol sa Cri an ça-Ci da dã:
uma ren da que a fa mí lia pas sa a re ce ber para subs -
ti tu ir a ren da que a cri an ça ge ra va no tra ba lho.

A se gun da li nha de ação é a jor na da am pli a da
– que di fe ren cia o Peti do Pro gra ma Bol sa Esco la.
No Ensi no Fun da men tal, no Bra sil, exis te ape nas
um tur no de au las. O ob je ti vo da Jor na da Ampli a da
é exa ta men te ocu par a cri an ça, no se gun do tur no,
com ati vi da des lú di cas, ar tís ti cas, cul tu ra is, es por ti-
vas e de re for ço es co lar, de modo a não per mi tir que 
vol te ao tra ba lho, no se gun do tur no – que, fre qüen-
te a es co la de ma nhã e tra ba lhe de tar de, ou
vice-ver sa.

O ter ce i ro as pec to que se agre gou a esse pro -
gra ma e que se re ve la ex tre ma men te im por tan te é a
pro mo ção de ações de ge ra ção de em pre go e ren -
da para as fa mí li as des sas cri an ças, de modo a dar
a es sas fa mí li as con di ções de pres cin dir do tra ba-
lho dos seus fi lhos, in de pen den te men te da bol sa, e
pro mo ver sua in clu são so ci al. São ge ral men te os
seg men tos mais po bres, pa u pér ri mos, su je i tos a
essa con di ção de pôr os fi lhos para tra ba lhar, como
ne ces si da de de ren da.

O Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan -
til teve o seu iní cio em 1996, nas car vo a ri as do Mato
Gros so do Sul e na co lhe i ta da erva-mate. Em 1997, 
37.025 cri an ças fo ram aten di das, com um gas to
anu al de R$15,3 mi lhões. Em 1998, o pri me i ro ano

em que ocu pei o Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis -
tên cia So ci al, ele va mos para 117.200 o nú me ro de
cri an ças aten di das, com um gas to de R$39,6 mi-
lhões. Em 2000, já fo ram 395 mil as cri an ças aten di-
das e R$180 mi lhões de gas to, um va lor su pe ri or ao
que na que le ano fora apli ca do no Pro gra ma Bol-
sa-Esco la. Hoje, são 2.500 mu ni cí pi os en vol vi dos,
com aten di men to a 800 mil cri an ças. Digo hoje por -
que, até o fi nal do ano 2002, as 866 mil cri an ças ex -
pos tas a esse tipo de tra ba lho pe no so, de gra dan te
ou in sa lu bre, as pi o res for mas de tra ba lho, como
con ce i tua a Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho,
es ta rão aten di das pelo Pro gra ma Peti, com um gas -
to da or dem de R$472,4 mi lhões/ano.

Com ple men tar men te ao Pro gra ma de Erra di ca-
ção do Tra ba lho Infan til e pa ra le la men te a ele, tam-
bém no âm bi to da Se cre ta ria de Assis tên cia So ci al do 
Mi nis té rio da Pre vi dên cia, há o Pro gra ma de Com ba-
te ao Abu so e à Explo ra ção Se xu al Infan to-Ju ve nil.
Co me çou na Ama zô nia, com o Pro gra ma Cu nha tã
Cu ru min e, hoje, es ten di do, cha ma-se Pro gra ma Sen -
ti ne la, man ten do cen tros e ser vi ços de re fe rên cia
para tra ba lhar tam bém com o en vol vi men to da fa mí-
lia, de modo a re cu pe rar, tra zer de vol ta es sas cri an-
ças, ten do como es tra té gia lo ca ci o nal as ca pi ta is, as
re giões me tro po li ta nas, as ci da des por tuá ri as, as zo -
nas de fron te i ra, os pó los tu rís ti cos, as áre as de ga-
rim po e os en tron ca men tos ro do viá ri os. São hoje 308
uni da des, em 299 mu ni cí pi os.

Per ce be mos que a cri an ça, ao de i xar o Pro gra-
ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til, aos 14 anos de 
ida de, fi ca va vul ne rá vel, con ti nu a va vul ne rá vel. Ha via
uma des con ti nu i da de, por que ele ain da não es ta va em 
con di ções de in gres sar no mer ca do de tra ba lho, não ti -
nha a sua pro fis si o na li za ção, e a sua fa mí lia con ti nu a-
va sem ren da. Então, o ris co de re tor no des ses egres -
sos do Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til
ao tra ba lho fez com que fos se, en tão, cri a do, em 1999,
o Pro gra ma Agen te Jo vem de De sen vol vi men to Hu-
ma no e So ci al, para aten der exa ta men te àque las cri -
an ças de mais de 14 anos e me nos de 18 anos, de
modo a pos si bi li tar que, fa zen do ações co mu ni tá ri as,
em um tur no, pu des sem, no ou tro tur no, fre qüen ta ra
es co la, no caso o 2º Grau, e, des sa for ma, pu des sem
ter o en ga ja men to, a in clu são so ci al. Hoje, são mais de
100 mil, em 1.000 mu ni cí pi os, com apli ca ção da or dem
de 50 mi lhões, nes te ano. Inclu í mos como pri o ri da de
os Mu ni cí pi os do Pro je to Alvo ra da e os do Pro gra ma
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca.
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O ob je ti vo é exa ta men te o res ga te, a so ci a li za ção,
a pro mo ção e o de sen vol vi men to ju ve nil, al can çan do o
pú bli co de si tu a ção de vul ne ra bi li da de e ris co so ci al,
nas fa mí li as com ren da in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo.

Esse pro gra ma tem con ta do, Sr. Pre si den te,
com o apo io da ini ci a ti va pri va da, es ti man do-se que
pos sam ser am pli a das as par ce ri as para que se es-
ten da ain da mais esse pro gra ma, que já aten de a 100
mil jo vens, como dito.

O Pro je to Alvo ra da, por sua vez, vi sou exa ta men-
te à con so li da ção e ar ti cu la ção de di ver sos pro gra mas
so ci a is em 14 Esta dos, cujo IDH – Índi ce de De sen vol vi-
men to Hu ma no – es ta va aba i xo da mé dia na ci o nal, fo -
men tan do, apo i an do a sua exe cu ção de modo des cen-
tra li za do e uma co or de na ção, em âm bi to lo cal, de to dos
os pro gra mas, 16 ao todo, que in te gram esse Pro je to.
Inclu si ve, se pre vê um nú cleo em cada mu ni cí pio, onde
se pos sa tra ba lhar com a iden ti fi ca ção de to dos os pro -
gra mas, a in te gra ção, a ar ti cu la ção, o le van ta men to e o
ca das tra men to do pú bli co-alvo de cada um des ses pro -
gra mas, e tam bém a idéia de se ter um car tão por meio
do qual es ses be ne fí ci os fos sem pa gos, pre fe ren ci al-
men te em nome da mãe.

Che ga mos a lan çar o Car tão do Se gu ro So ci-
al, pa gan do os be ne fí ci os as sis ten ci a is aos ido sos
e aos por ta do res de de fi ciên cia e tam bém agre gan-
do os mu ni cí pi os do Pro gra ma de Erra di ca ção do
Tra ba lho Infan til. De po is, es ses car tões mul ti pli ca-
ram-se: foi fe i to o Car tão Bol sa-Esco la, o Car tão do
SUS. E hoje vejo, com sa tis fa ção, que se vol ta a fa -
lar de uma re u ni fi ca ção, que é im por tan te, pois é
pre ci so for ta le cer a Se cre ta ria de Esta do de Assis -
tên cia So ci al e dar-lhe, de fato, o pa pel de co or de-
na ção de to dos es ses pro gra mas, que fo ram se to ri-
za dos de modo in con ve ni en te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Wal deck Orne las, con ce de-me V. Exª um
apar te?

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Ouço com sa tis fa ção o apar te de V. Exª, Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor Wal deck Orne las, V. Exª men ci o na essa evo -
lu ção, com a con fec ção de um car tão so ci al para
subs ti tu ir as di ver sas for mas de pa ga men to do Bol -
sa-Esco la, do Bol sa-Edu ca ção, do Bol sa-Ali men ta-
ção, do Bol sa-Ren da, do Pro gra ma de Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til, que é de res pon sa bi li da de do

Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, in-
clu si ve da for ma de pa ga men to de as sis tên cia con -
ti nu a da aos apo sen ta dos no meio ru ral. Con si de ro
in te res san te essa evo lu ção que, in clu si ve, pode ser
um pas so no sen ti do de uma ma i or ra ci o na li da de.
Pos si vel men te, tam bém é um pas so na di re ção do
que te nho pro pug na do: a ins ti tu i ção, no Bra sil, de
uma ren da de ci da da nia. Falo de uma ren da bá si ca
in con di ci o nal que se ria paga a to das as pes so as,
não im por tan do sua ori gem, raça, sexo, ida de, con -
di ção ci vil ou so ci o e co nô mi ca, tudo con for me um
pro je to de lei, de de zem bro pas sa do, que será apre -
ci a do por esta Casa. É pos sí vel que ca mi nhe mos
em uma di re ção de ma i or ra ci o na li da de, se guin do
uma re fle xão que eco no mis tas e fi ló so fos, no mais
lar go es pec tro, têm de fen di do. Meus cum pri men tos
pela re fle xão que V. Exª traz à tri bu na do Se na do.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – To-
dos co nhe cem a luta que V. Exª em pre en de em de -
fe sa do pro je to da ren da mí ni ma. Não te nho dú vi das
de que, se guin do por ou tros ca mi nhos, a rede de
pro te ção so ci al está sen do acer ca da, de al gu ma
ma ne i ra, por essa pro pos ta.

Na LDO de 2003, apre sen tei uma emen da,
Se na dor Edu ar do Su plicy, no sen ti do de que se
trans fi ram da con ta da Pre vi dên cia So ci al para a
con ta do Fun do Na ci o nal de Assis tên cia So ci al os
be ne fí ci os re ma nes cen tes da ren da men sal vi ta lí-
cia an te ri o res à Lei Orgâ ni ca de Assis tên cia So ci al,
que im pli cam um gas to da or dem de R$1,7 bi lhão,
lan ça do hoje à con ta da Pre vi dên cia So ci al, en gor-
dan do, in de vi da men te, o dé fi cit da Pre vi dên cia, dé -
fi cit pre su mi do – di ria eu – por que, se ex clu í mos daí 
as sub ven ções so ci a is e fi lan tró pi cas, as re nún ci as
fis ca is pre vi den ciá ri as e o efe i to sa lá rio mí ni mo,
afir mo, sem medo de er rar, que não te mos dé fi cit
atu a ri al no re gi me ge ral, no re gi me bá si co da Pre vi-
dên cia So ci al em nos so País.

Sa li en to a evo lu ção da po lí ti ca de as sis tên cia
so ci al, pri me i ro com a cri a ção da se cre ta ria, ins ta-
la da pela De pu ta da Lú cia Vâ nia, que fez um tra ba-
lho de or ga ni za ção; de po is, em 1998, quan do as su-
mi o Mi nis té rio, tam bém es te ve à fren te des sa se-
cre ta ria o Dr. João Cân di do. E a par tir da trans for-
ma ção em Se cre ta ria de Esta do de Assis tên cia So -
ci al, em 1999, a Drª Wan da Engel vem re a li zan do
um tra ba lho dig no de nota na me di da em que vem
dan do uma es tru tu ra ção a to dos es ses pro gra mas,
de modo a trans for mar a as sis tên cia so ci al, tra tan-
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do-a como po lí ti ca pú bli ca, es tá vel, ex pres sa, ex plí-
ci ta, per ma nen te, por meio da exe cu ção, da im ple-
men ta ção des cen tra li za da des sa rede de pro te ção
so ci al com o en vol vi men to dos Esta dos e Mu ni cí pi-
os e dos con se lhos mu ni ci pa is de as sis tên cia so ci al
e es ta du a is.

Avan ça mos mu i to no sen ti do da ma tu ra ção po lí-
ti ca des se con ce i to de uma po lí ti ca de as sis tên cia so -
ci al e é pre ci so que haja no País uma con ti nu i da de da
po lí ti ca pre vi den ciá ria; aque les que não têm o se gu ro
so ci al e vi vem em con di ção de mi sé ria e in di gên cia
pre ci sam ter aten ção do Po der Pú bli co e da so ci e da-
de. Per sis tem pro ble mas es pe cí fi cos, co ne xos e no-
vos de sa fi os em re la ção a essa ques tão.

Por isso, em re la ção ao tra ba lho in fan til, eu
des ta ca ria, so bre tu do, o do més ti co, em que cri an-
ças tra ba lham seja para ge rar ren da à fa mí lia, seja
para cu i dar dos ir mãos mais no vos. Pre ci sa mos de
uma mu dan ça cul tu ral no âm bi to das fa mí li as. Cri -
an ça no tra ba lho não é bom, ao con trá rio do que
pen sam mu i tos pais; o bom é cri an ça na es co la.
Pre ci sa mos cri ar con di ções no País, ge ran do em-
pre gos para os pais, me lho ran do nos sa si tu a ção
fis cal, cres cen do eco no mi ca men te para ge rar opor-
tu ni da des para to dos.

Den tro des se âm bi to de pre o cu pa ção, es ta rei
apre sen tan do, nos pró xi mos dias, pro je to de lei
para com ba ter mos o tra ba lho for ça do ou es cra vo,
ou tra di men são do pro ble ma, afe tan do tan to me no-
res quan to tra ba lha do res em ge ral. É pre ci so ti pi fi-
car me lhor no art. 149 do Có di go Pe nal, de ta lhan do
o tra ba lho es cra vo ou for ça do para fa ci li tar sua
iden ti fi ca ção.

Do mes mo modo, se ria de todo in te res san te se
con se guís se mos in tro du zir, na re for ma do Ju di ciá rio,
no art. 109 da Cons ti tu i ção, nas com pe tên ci as da Jus -
ti ça Fe de ral, o jul ga men to dos ca sos re la ti vos ao tra -
ba lho es cra vo no País. Essa é ou tra cha ga que pre ci-
sa mos ven cer e ul tra pas sar. O Bra sil já mos trou que é 
ca paz de ven cer es ses de sa fi os, como se vê da es ca-
la que al can çou o Pro gra ma Bol sa-Esco la e da meta
des te ano de ter todo o uni ver so de cri an ças que tra -
ba lham em con di ções pe no sas aten di do pelo Pro gra-
ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til.

No ex te ri or, o tra ba lho do País tem sido re co-
nhe ci do, como é o caso da Orga ni za ção Inter na ci o-
nal do Tra ba lho (OIT). E a so ci e da de bra si le i ra per -
ce be a sua ca pa ci da de de mo bi li za ção e de re a li za-
ção, de ven cer es ses de sa fi os.

Por isso trou xe aqui hoje esse de po i men to e
essa in for ma ção, para pos si bi li tar que o Con gres so
Na ci o nal, pelo Se na do Fe de ral, tam bém es te ja par-
ti ci pan do ati va men te des sa luta e des sa ca u sa.

Du ran te o dis cur so do Sr. Wal deck
Orne las, 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. Lind berg Cury.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª como Lí der.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, gos ta ria de fa zer um re gis tro rá pi do. Há al -
gum tem po, a mí dia na ci o nal pu bli cou uma ma té-
ria dan do co no ta ções in clu si ve pe jo ra ti vas no sen -
ti do de que o Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al (BNDES) es ta ria fa zen do uma 
ope ra ção in de vi da com a Glo bo Cabo no que diz
res pe i to à ca pi ta li za ção e ao for ta le ci men to da-
que la em pre sa.

Por con ta des sas ma té ri as e de de ba tes ocor ri-
dos aqui no ple ná rio, fi ze mos o con vi te ao Pre si den te
do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e 
So ci al (BNDES), Sr. Eli a zar de Car va lho Fi lho, para
que vi es se ex pli car, além do fun ci o na men to e do an -
da men to das ações do BNDES, es pe ci fi ca men te
esse caso da ope ra ção da Glo bo Cabo.

Infor mo ao Ple ná rio e àque les que es tão nos as -
sis tin do que o Dr. Eli a zar de Car va lho Fi lho es te ve na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, de mons trou ca -
bal men te a li su ra da ope ra ção, in clu si ve a im por tân-
cia da ope ra ção para o se tor de te le co mu ni ca ções do
País, e de i xou in clu si ve da dos con sis ten tes, que de -
mons tram a se ri e da de do BNDES e o tipo de ação
que em pre en de hoje o BNDES para de sen vol ver e
apo i ar em pre sas ge nu i na men te bra si le i ras.

Por isso, gos ta ria de fa zer este re gis tro e pe dir a V.
Exª a trans cri ção nos Ana is da Casa para que faça par -
te do meu dis cur so a apre sen ta ção fe i ta na CAE pelo
Pre si den te do BNDES, Dr. Eli a zar de Car va lho Fi lho.

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 (Lind berg Cury) – De acor-
do com as nor mas re gi men ta is, aten de re mos à so li ci-
ta ção de V. Exª. (Pa u sa.)

O Sr. Lind berg Cury, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Chi -
co Sar to ri.

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – 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, quan do as -
su mi a vaga de Se na dor, há exa ta men te um ano,
dis se aqui, em meu pri me i ro dis cur so, que se ria um
ár duo de fen sor da ca u sa das pe que nas em pre sas.
Nes se cur to pe río do de tra ba lho, sem pre lu tei con -
tra as in jus ti ças e os abu sos pra ti ca dos pe las gran -
des em pre sas, prin ci pal men te das mul ti na ci o na is
con tra as pe que nas.

Res sal to, no bres Co le gas, que não sou con tra
as em pre sas gran des e mul ti na ci o na is; ao con trá-
rio, sou um ár duo de fen sor da li vre ini ci a ti va. Sem -
pre fui em pre sá rio, par ti ci pei de en ti da des de clas -
se em pre sa ri a is e me re la ci o nei bem com to dos os
seg men tos. O que com ba to é a in jus ti ça. Pos so dar
meu tes te mu nho que so fri toda essa pres são e foi
di fí cil re cu pe rar. Só o con se gui gra ças aos apo io de
pa ren tes e ami gos.

Na se ma na pas sa da, mais um pas so foi dado
para re pa rar a in jus ti ça pra ti ca da por uma em pre sa mul -
ti na ci o nal ins ta la da em nos so País e que vem pra ti can-
do se gui dos abu sos con tra a sua rede de dis tri bu i do res.

No dia 21 des te mês, a Asso ci a ção Bra si le i ra
dos Ex-Dis tri bu i do res Ford, for ma da com a de no mi-
na ção de Abe dif, in gres sou na Jus ti ça, na Vara Cí vel
da Co mar ca de São Ber nar do do Cam po, em São Pa -
u lo, com uma ação de re pa ra ção e in de ni za ção de da -
nos ca u sa dos pela Ford do Bra sil, por abu so de po der
eco nô mi co e con cor rên cia des le al da mon ta do ra con -
tra seus ex-par ce i ros.

A ação da Abe dif re ú ne, além das ou tras que já
es tão na Jus ti ça, mais 39 ini ci a is de ex-re ven de do res
de ve í cu los da mar ca Ford em todo o País, do Rio
Gran de Sul ao Acre, e re pre sen ta uma vi tó ria da
união des ses pe que nos con tra os abu sos e ga nân cia
dos gran des. Eles es ta vam dis per sos por este País
todo sem po der de for ça, sem con se guir re u nir as
suas ver da de i ras as pi ra ções e, as sim, eram mas sa-
cra dos di an te des se con tra to de ade são.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje exis te
uma en ti da de de clas se re gis tra da co nhe ci da por Abe -
dif. Ela, sem dú vi da al gu ma, re pre sen ta os di re i tos das

em pre sas bra si le i ras que acre di ta ram em um con tra to.
Elas fo ram se le ci o na das, em to das as ci da des, pela sua 
ca pa ci da de eco nô mi ca, pela sua ca pa ci da de mo ral, por 
se rem li de ran ças em cada ci da de. A par tir de um de ter-
mi na do mo men to, fo ram des cre den ci a das.

Nes sa ação, os dis tri bu i do res Ford apre sen tam
pro vas con tun den tes dos des man dos pra ti ca dos pela 
mon ta do ra de ve í cu los. Mos tram que a Ford ca u sou
inú me ros pre ju í zos às suas con ces si o ná ri as ao
unir-se com a Volk swa gen, no pe río do en tre 1987 e
1994, quan do foi cri a da a hol ding Au to la ti na. Nes se
pe río do, a Ford per deu sua iden ti da de pró pria e sua
par ti ci pa ção no mer ca do en co lheu de 20,9% para
8,6%, che gan do a 3,9%, quan do, en tão, co lo cou o
Pre si den te da com pa nhia na te le vi são como pro pa-
gan dis ta. É o de ses pe ro de uma em pre sa. E re al men-
te ven de ram al gu mas uni da des a mais.

A rede de dis tri bu i do res que re pre sen ta vam a
mar ca Ford no Bra sil tam bém foi re du zi da dras ti ca-
men te. Pelo me nos 350, das 427 re ven das da mar ca
exis ten te no País em de zem bro de 1994, fo ram des -
cre den ci a das, en tra ram em um re gi me pré-fa li men tar,
me di an te um pro ces so de pres são sem pre ce den tes
na his tó ria da in dús tria bra si le i ra.

Esse pro ces so, se gun do a di re ção da Ford do
Bra sil, foi co pi a do da ma triz nos Esta dos Uni dos. Só
que há uma di fe ren ça fun da men tal: lá, a ma triz nor -
te-ame ri ca na pa gou in de ni za ções aos dis tri bu i do res
no pro ces so de des cre den ci a men to. Aqui, ao con trá-
rio, nada foi pago.E mais: os cré di tos que os re ven de-
do res ti nham com a mon ta do ra tam bém não fo ram
pa gos. Além de não re ce be rem os cré di tos e nem os
ve í cu los da mon ta do ra, os re ven de do res que es ta-
vam pas san do pelo pro ces so de des cre den ci a men to
ti ve ram que ar car com enor mes dí vi das, como res ci-
são con tra tu al de fun ci o ná ri os e des pe sas di ver sas
do dia-a-dia, sem ter a quem re que rer.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Lind berg Cury, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Com mu -
i to pra zer, con ce do o apar te ao no bre Se na dor Fran -
cis co Escór cio.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se na-
dor Lind berg Cury, eu es ta va em uma au diên cia no Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e vim para cá ou vin do o seu pro -
nun ci a men to. O Bra sil todo pre ci sa sa ber do pro nun ci a-
men to de V. Exª, se ri ís si mo. O pro ble ma que V. Exª abor -
da não se res trin ge ao se tor de ve í cu los, mas está em to -
das as áre as. Tam bém po de rei tra zer ao co nhe ci men to
dos Srs. Se na do res re la tos ati nen tes à in dús tria de ges -
so acar to na do. Uma em pre sa cha ma da La far ge, lí der
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mun di al em ma te ri al de cons tru ção, pe gou sua rede,
com prou in dús tria, de i xou a em pre sa ins ta la da aqui e
agiu como se a em pre sa ti ves se fa li do: fi cou com o par -
que in dus tri al, não deu ne nhu ma sa tis fa ção a seus aci o-
nis tas e des fez aque le con tra to que ti nha com a rede, fe i-
to pela in dús tria na ci o nal. Com isso, como V.Exª diz, em -
pre sas fo ram sa cri fi ca das, em pre sas de por te mé dio, fo -
ram obri ga das a de mi tir seus fun ci o ná ri os. Mes mo as-
sim, eles não es tão pre o cu pa dos com essa si tu a ção, não 
que rem sa ber o que está acon te cen do, nem o que de i xa-
rá de acon te cer. Alme jam é to mar con ta do mer ca do de
qual quer ma ne i ra. Assim, so li da ri zo-me com o seu pro-
nun ci a men to. Não será ape nas V. Exª a tra tar des te as -
sun to nes ta Casa, tam bém o fa rei. Ain da há pou co, eu
as si na va um pe di do para que a em pre sa diga – ela tem
de di zer –, na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o que foi fe i to com
as pes so as que ad qui ri ram as suas ações. Ora, as ações 
es ta vam no mer ca do. Ela com prou o par que in dus tri al,
que era, di ga mos as sim, o “filé” da co i sa, e de i xou a em -
pre sa, en ga ve tou tudo. Nin guém sabe onde está o pa ra-
de i ro des ta em pre sa. Ela não fa liu, não foi ex tin ta na Jun -
ta Co mer ci al, mas to dos os aci o nis tas fi ca ram pre ju di ca-
dos. So li da ri zo-me com o pro nun ci a men to de V. Exª e lhe
digo que V. Exª tem um ir mão nes ta Casa para po der tra -
tar des te as sun to, pois ele é mu i to sé rio e há mu i to di nhe-
i ro en vol vi do nes te jogo.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de-
ço o apar te de V. Exª, Se na dor Fran cis co Escór cio.
Apro ve i to o en se jo para usar des te tes te mu nho de V.
Exª e di zer a to das es sas em pre sas na ci o na is que
pro cu rem o Se na do Fe de ral, que está aí jus ta men te
para aca bar com esse abis mo en tre os con tra tos das
mul ti na ci o na is e das mon ta do ras com as em pre sas
na ci o na is. É um ab sur do o que está ocor ren do.

Qu an do fiz o pri me i ro pro nun ci a men to con tra a
Ford, sur gi ram os pro ble mas dos fran que a dos e fran -
que a do res do McDo nald’s; em se gui da, da Ambev.
Ou tros es tão vin do ao Se na do Fe de ral.

Qu an to à Ford, os re ven de do res que es ta vam
pas san do pelo pro ces so de des cre den ci a men to ti ve-
ram que ar car com enor mes dí vi das, como res ci são
con tra tu al de fun ci o ná ri os e des pe sas di ver sas do
dia-a-dia, sem ter a quem re cor rer. Em re su mo, Se na-
dor Ade mir Andra de – cha mo a aten ção de V. Exª, que é 
de fen sor das ca u sas na ci o na is , eles fo ram ati ra dos à
mi sé ria, sem di re i to à Jus ti ça nem a um ín fi mo apo io da -
que la com pa nhia, que eles tão bem re pre sen ta ram por
mu i tos anos nes te País afo ra, por que fo ram es co lhi dos
cri te ri o sa men te. Vá ri os em pre sá ri os su por ta ram enor -
mes pre ju í zos ma te ri a is. Mu i tos de les so fre ram ta ma-

nha an gús tia e de pres são que aca ba ram do en tes.
Alguns até per de ram a vida em con se qüên cia dis so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en tre vis-
tas com di re to res da Ford, pu bli ca das na im pren sa no
fi nal dos anos 80, mos tra vam que a pre ten são da
com pa nhia era fe char sua sub si diá ria no Bra sil. Por
isso, uniu-se à Volk swa gen para for mar a Au to la ti na.
De po is, mu dou sua es tra té gia, com o ob je ti vo de ul -
tra pas sar sua con cor ren te Ge ne ral Mo tors no âm bi to
mun di al. Mais uma vez, le van tou os âni mos da rede
de re ven de do res, que ven de ram pro pri e da des, fa zen-
das, gado, na es pe ran ça de re cu pe rar o ne gó cio. Ten -
ta ram re con quis tar o tem po e o mer ca do per di dos,
mas era tar de; e eles per ce be ram isso. Os ve í cu los
es ta vam de fa sa dos em re la ção à con cor rên cia, e o
re sul ta do de tudo foi a per da con se qüen te do mer ca-
do. Então, a Ford co lo cou em prá ti ca a sua po lí ti ca da -
no sa de des cre den ci a men to de re ven de do res, com a
pre ten são de cri ar gran des re des, as cha ma das me-
ga de a lers. Esses gran des gru pos de re ven da es ta ri-
am con cen tra dos nas gran des e mé di as ci da des,
subs ti tu in do as re ven das me no res, que atu a vam em
ci da des de me nor por te. E tais epi só di os ter mi na ram
no in jus to des cre den ci a men to de cer ca de 325 dos
dis tri bu i do res da mar ca Ford no Bra sil.

A im pren sa não no ti ci ou isso, à ex ce ção de al -
guns jor na is. Não no ti ci am es sas ver da des por que
tro cam es sas no tí ci as por pro pa gan das co mer ci a is.

Para dar a V. Exªs a idéia so bre tal in jus ti ça, foi um
pro ces so ras te i ro, que es ma gou fi nan ce i ra men te aque -
les que re pre sen ta vam a mar ca no Bra sil. Como exem -
plo, cito o fato de que a Ford en vi a va ve í cu los para os
dis tri bu i do res e, mes mo em pe río dos em que as ven das
não ocor ri am, os re ven de do res pa ga vam ju ros so bre ju -
ros para o Ban co Ford. Como os ve í cu los da mar ca es -
ta vam de sa tu a li za dos tec no lo gi ca men te, aca ba vam
sen do ven di dos pe las dis tri bu i do ras por pre ços in fe ri o-
res aos pa gos à mon ta do ra. E fa zi am isso so men te para 
pa gar os ju ros do Ban co Ford. Ga nha va o Ban co Ford, e 
de i xa va de pro du zir a in dús tria da Ford.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não vou
alon gar-me num as sun to já bas tan te co nhe ci do e de -
ba ti do nes ta Casa. Gos ta ria ape nas de des ta car que,
fi nal men te, a jus ti ça co me ça a ser fe i ta, para re pa rar
par te dos da nos ma te ri a is so fri dos pe los ex-dis tri bu i-
do res da Ford. Digo par te, Srªs e Srs. Se na do res, por -
que al guns da nos  aque les mo ra is, que mar ca ram a
nos sa alma  ja ma is se rão re pa ra dos. Esses, di nhe i ro
ne nhum do mun do po de rá pa gar.

Sr. Pre si den te, es ta tis ti ca men te, da rei uma pro -
va in so fis má vel da que da da Ford no mer ca do na ci o-
nal. Ela de ti nha 22% do mer ca do na ci o nal numa boa
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épo ca de ven das, quan do con tra tou bas tan tes em-
pre sas dis tri bu i do ras; pas sou para 6%, che gan do a
atin gir 3,9%. Ela per deu a sua co lo ca ção para a Re -
na ult e para a Pe u ge ot. Uma em pre sa que está no
Bra sil há mais de 80 anos que bra e de i xa mais de 325
re ven de do res em es ta do fa li men tar! Srs. Se na do res,
há algo de er ra do nis so! O que está ocor ren do?

O Uno, um car ro da li nha Fiat, que já está su pe-
ra do  mas que a Fiat man tém por que tem um bom
mer ca do , ven de mais do que to dos os car ros de pas -
se io da li nha Ford. O Cor sa ven de três ve zes mais do
que toda a li nha de car ros de pas se io da Ford. O Gol
ven de o do bro: 2,8% a mais do que os pro du tos da li -
nha Ford. Os re ven de do res atu a is es tão pas san do
por di fi cul da des.

Estou re ce ben do co mu ni ca ções de di ver sas em -
pre sas, do Bra sil in te i ro, que que rem pas sar para a Abe -
dif, ou seja, para o lado da que les que ti ve ram pre ju í zos
e en con tra vam-se em es ta do pré-fa li men tar, mas acre -
di ta ram no in ves ti men to e numa mar ca im por tan te: a
Ford mun di al. Nos Esta dos Uni dos, a Ford é uma gran -
de em pre sa; mas, la men ta vel men te, no Bra sil, tem ge -
ra do ape nas pre ju í zos. Nos lo ca is em que se ins ta la
uma con ces si o ná ria Ford, en tra o ras tro da mi sé ria e da
des gra ça. Por isso, essa as so ci a ção está cres cen do, já
que o nú me ro de pes so as sa cri fi ca das é mu i to ma i or do 
que o das em pre sas con tem pla das.

Di an te do ex pos to, Sr. Pre si den te, so li ci ta mos à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos uma au diên cia
pú bli ca para que o Pre si den te da Ford, en tre ou tras
au to ri da des con vi da das, es cla re ces se por que mais
de 300 re ven de do res en tra ram em pro ces so fa li men-
tar; se fo ram es co lhi dos em suas ci da des de ori gem.
Infe liz men te, o con vi te foi pro te la do, ape sar de ter
sido apro va do por una ni mi da de na que la Co mis são. A
au diên cia não se re a li zou em abril, data pro pos ta,
nem em maio; mas mar ca ram ou tra re u nião, para o
dia 18 de ju nho. Ora, Sr. Pre si den te, per ce ba o em-
bus te nes sa ati tu de: a re fe ri da data ocor re em ple na
Copa do Mun do e na épo ca das fes tas ju ni nas do in te-
ri or do Bra sil, a que com pa re cem qua se to dos os De -
pu ta dos e Se na do res. Essa tam bém é a data mar ca-
da para as con ven ções. Por que essa em pre sa está
fu gin do dos de ba tes? Ela deve en fren tar-nos e dis cu-
tir co ra jo sa men te co nos co.

Afir mo ao Pre si den te da Ford que não te nho, de
modo al gum, medo de ad ver tên ci as nem de ame a-
ças. De fen de rei não ape nas os re ven de do res da
Ford, mas de to das as mar cas, por meio da Fe na bra-
ve. Pre ci sa mos mu dar o re gi me atu al. Não pre ten de-
mos aca bar com as em pre sas fran que a do ras nem
com as fran que a das, ine ren tes à par te co mer ci al,

mas de fen de mos a pa ri da de en tre elas, a fim de que
as em pre sas na ci o na is te nham o di re i to de de fen der
os seus ne gó ci os e em pre en di men tos, in ves ti men tos
de mais de 70 anos, fe i tos na Ford. Qu e re mos o di re i-
to de ne go ci ar, e não a ex clu são do pro ces so pro du ti-
vo me di an te um con tra to que é ape nas de ade são.

As em pre sas in ter na ci o na is não po dem, de
modo ne nhum, pra ti car esse abu so com as nos sas
em pre sas. Tem que ha ver res pe i to! Eles têm que dar
sa tis fa ção!

Sr. Pre si den te da Ford, V. Sª foi co lo ca do nes se
car go para ten tar sal var a Ford, tirá-la do bu ra co, mas, 
pelo que vejo, o pre ju í zo con ti nua. Sa be mos que mais 
de 700 mi lhões de pre ju í zo fo ram da dos à com pa nhia.

E o Bra sil con ti nua con tem plan do a com pa nhia
com aber tu ra de cré di to, re nún ci as fis ca is, e, mes mo
as sim, des cre den ci a ram 325 em pre sas e de mi ti ram
50 mil fun ci o ná ri os pre pa ra dos, tre i na dos es pe ci fi ca-
men te para esse tra ba lho.

Não en ten do essa con tem pla ção. A mul ti na ci o-
nal que qui ser in ves tir que faça como as bra si le i ras.
Elas, aqui, re ce bem apo io, se be ne fi ci am da re nún cia
fis cal, in cen ti vos, di nhe i ro, pra zos enor mes. Por que
não se faz isso com uma em pre sa na ci o nal? Para as
na ci o na is, a ta be la de ju ros é ele va dís si ma.

Esse pre ce den te que se abriu no País pre ci sa
ter mi nar. Te mos que li qüi dar es sas pre ten sões que
não re pre sen tam a re a li da de bra si le i ra. O Bra sil pre ci-
sa ven der, ace i ta as mon ta do ras, ace i ta os fran que a-
do res. Vou le var à fren te o pro pó si to de de fen der a
em pre sa bra si le i ra e pro pi ci ar-lhe con di ções de sen -
tar à mesa das dis cus sões e ter di re i to a uma re pre-
sen ta ção. Mu dar o que sem pre ocor re:em pre sas des -
clas si fi ca das, des cre den ci a das sim ples men te por
meio de pu bli ca ção em um jor nal. É la men tá vel que
isso es te ja ocor ren do no Bra sil. O Se na do está dan do
apo io a to dos os nos sos re que ri men tos e tem ace i ta-
do to das as nos sas pre ten sões.

Já es tão no Cade pro ces sos con tra a GM, Fiat,
Ford e ou tras em pre sas. Só pre ci sa mos pe dir ao Con -
se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca que sa i ba
agir, que leia es ses con tra tos, não os de vol va para a
Co mis são do Se na do. O Cade tem que ter a res pon-
sa bi li da de do car go e não re je i tar pro pos tas que par -
tem do Se na do. O Se na do não tem que ou vir o Cade.
O Cade deve sa tis fa ção di re ta men te ao Se na do.

Des ta vez, com o nos so re que ri men to apro va do
on tem por una ni mi da de na CAE, o Cade é obri ga do a
exa mi nar e a fa zer a aber tu ra das de nún ci as fe i tas.

A em pre sa na ci o nal não pode ser mais des mo-
ra li za da, Sr. Pre si den te. É che ga da a hora de lu tar-
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mos e de le van tar mos o con ce i to de ci da da nia e de -
fen der o que é nos so. Fo mos ele i tos pelo povo para
agir des sa for ma, não para fu gir das pres sões e do
lobby des sas em pre sas.

Uma em pre sa como a Ford pos sui cer ca de 530
ad vo ga dos. Mais de du zen tos ape nas para cu i dar de
ca u sas tra ba lhis tas, ob ser vem V. Exas, e mais de
cem para cu i dar das re ven das des cre den ci a das. Ape -
nas na área de mar cas e pa ten tes, 51 dos ma i o res es -
cri tó ri os do Bra sil, re pre sen ta dos por 54 au to ri da des,
a fim de não per mi tir que o nome Abe dif (Asso ci a ção
Bra si le i ra de ex-Dis tri bu i do res da Ford) seja uti li za do
como nome for te. Não uti li za mos o nome co mer ci al-
men te. Já não re pre sen ta mos mais nada. Não te mos
nada a per der. Ape nas a hon ra dez, que é ina ta cá vel.
Do con trá rio, eu já es ta ria des mo ra li za do.

Sr. Pre si den te, con vo co todo o Se na do Fe de ral
a me di tar pro fun da men te so bre o as sun to. Va mos to -
mar pro vi dên ci as. Va mos fa zer com que a pa ri da de
en tre os con tra tos e o res pe i to en tre as em pre sas
seja re gi a men te obe de ci do.

Agra de ço a V. Exª pela opor tu ni da de e, em bre -
ve, es ta rei de vol ta à tri bu na.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – Com a

pa la vra, como Lí der, o Se na dor Ade mir Andra de.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como

Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e 
Srs. Se na do res, o Bra sil per deu on tem um dos seus
fi lhos mais ilus tres. Falo do di ri gen te par ti dá rio João
Ama zo nas, que nas ceu no Pará, Esta do que com mu -
i to or gu lho re pre sen to nes ta Casa.

João Ama zo nas di ri giu o Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil des de 1962 até o X Con gres so do PCdoB, em
fins de 2001, quan do pas sou a ser seu pre si den te de
hon ra.

Nas ceu em Be lém do Pará, no dia 1º de ja ne i ro
de 1912. Ini ci ou sua car re i ra po lí ti ca aos 18 anos,
apo i an do a Re vo lu ção de 30, que le vou Ge tú lio Var -
gas ao po der. Em 1935, in gres sou no Par ti do Co mu-
nis ta. Foi ele i to de pu ta do fe de ral em 1945 pelo Rio de
Ja ne i ro, par ti ci pan do ati va men te da Cons ti tu in te em
1946. Foi di ri gen te par ti dá rio nos Esta dos do Pará,
Mi nas Ge ra is e Rio Gran de do Sul; mem bro do Co mi-
tê Cen tral do Par ti do e do seu Se cre ta ri a do, des de a
Con fe rên cia da Man ti que i ra, em 1943; atu ou nas áre -
as sin di cal, de or ga ni za ção e de pro pa gan da. Foi di ri-
gen te do Mo vi men to Uni fi ca dor dos Tra ba lha do res
(MUT), em me a dos da dé ca da de 40. Foi um dos di ri-

gen tes da re or ga ni za ção do Par ti do em 1962 e da
pre pa ra ção da re sis tên cia guer ri lhe i ra do Ara gua ia,
en tre 1968 e 1972, ocor ri da na re gião sul do Pará. Fi -
cou exi la do en tre 1976 e 1979.

João Ama zo nas foi o gran de ideó lo go e for ma-
dor do pen sa men to po lí ti co do Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil. Foi, no di zer dos seus pró pri os com pa nhe i ros,
“um di ri gen te des ta ca do, pre sen te em um lon go pe -
río do his tó ri co, que atra ves sou mo men tos de ci si vos
da luta so ci a lis ta”.

Par ti ci pou de um pro ces so de dis cus são fun da-
men tal no Mo vi men to Co mu nis ta Inter na ci o nal e não
teve suas con vic ções aba la das com o de clí nio das ex -
pe riên ci as so ci a lis tas do sé cu lo XX. Como di ri gen te
do seu par ti do, foi atu an te no pro ces so de re de mo cra-
ti za ção do Bra sil. Teve pa pel im por tan te na re cons tru-
ção do seu par ti do em 1943, na Cons ti tu in te de 1946,
na re or ga ni za ção do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil em
1962, nas lu tas con tra a di ta du ra mi li tar a par tir de
1964, na Gu er ri lha no Ara gua ia, na re de mo cra ti za ção
em 1985, na Cons ti tu in te de 1988 e nas cam pa nhas
de mo crá ti cas e po pu la res para a pre si dên cia a par tir
da Fren te Bra sil Po pu lar, em 1989.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
não co me ti ne nhum exa ge ro quan do afir mei, no iní cio
des te pro nun ci a men to, que, com a mor te de João
Ama zo nas, o Bra sil per de efe ti va men te um dos seus
fi lhos mais ilus tres.

Com 90 anos de ida de, e de ad mi rá vel lu ci dez
po lí ti ca, em abril úl ti mo com ple tou 67 anos de mi li tân-
cia no PCdoB, e “mi li tân cia inin ter rup ta”, di zia com or -
gu lho: – “Ja ma is in ter rom pi mi nha mi li tân cia em ne-
nhum mo men to. Fui sem pre um com ba ten te es for ça-
do para re a li zar as ta re fas do nos so Par ti do.” Essa fra -
se foi dita por ele, no 10º Con gres so do PCdoB, re a li-
za do no Rio de Ja ne i ro, no fi nal do ano pas sa do,
quan do pe diu aos Con gres sis tas que fos se dis pen sa-
do da fun ção de Pre si den te Na ci o nal do Par ti do Co -
mu nis ta do Bra sil. Na que la oca sião, ain da afir mou:
“No nos so Par ti do não há car gos vi ta lí ci os, e eu tam -
pou co, com isso, es tou pe din do a apo sen ta do ria. Qu -
e ro mor rer, com pa nhe i ros, na mi nha ban ca de tra ba-
lho, con ti nu an do a lu tar pe los ide a is que pro cu rei de -
fen der du ran te toda a vida. Mas pen so que não te nho
mais con di ções de po der di ri gir o Par ti do como prin ci-
pal po si ção de di re ção. Por isso, com pa nhe i ros, peço
dis pen sa des te car go.” Na oca sião, foi ele i to para
subs ti tuí-lo o com pa nhe i ro Re na to Ra be lo.

Ontem, 28 de maio, por vol ta das 15 ho ras, o co -
mu nis ta João Ama zo nas mor reu, em São Pa u lo, ví ti-
ma de in su fi ciên cia car día ca. Em car ta di ri gi da à fa mí-
lia, pe diu que seu cor po fos se cre ma do e as cin zas,
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es pa lha das pe las ter ras por onde lu tou, as ter ras do
Pará, as ter ras da re gião da Gu er ri lha do Ara gua ia.

Srªs e Srs. Se na do res, em nome do Par ti do So -
ci a lis ta Bra si le i ro, que ro re gis trar aqui as nos sas con -
do lên ci as aos fa mi li a res e aos cor re li gi o ná ri os do sa -
u do so João Ama zo nas, que foi um exem plo de vida
de di ca do à ca u sa so ci a lis ta e à luta em de fe sa das
clas ses tra ba lha do ras.

No Pará, o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil é um
Par ti do im por tan te, teve um dos gran des lí de res da
luta, o com pa nhe i ro Pa u lo Fon te les, as sas si na do em
1987. Hoje, o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil tem a De -
pu ta da Fe de ral So cor ro Go mes, a De pu ta da Esta du al
San dra Ba tis ta, es po sa do Par la men tar João Car los
Ba tis ta, tam bém as sas si na do no Esta do do Pará, mi li-
tan te do meu Par ti do, o PSB.

Re gis tro, Sr. Pre si den te, que mor re um ho mem
de mu i to va lor, um ho mem co e ren te du ran te toda a sua 
exis tên cia, um ho mem que de i xa mar cas, um ho mem
cujo pen sa men to po lí ti co não ti nha a con cor dân cia ou
a com pre en são de gran de par te da po pu la ção, mas ti -
nha a gran de za de um ci da dão po lí ti co res pe i ta do, que 
fez his tó ria no nos so País, como Luís Car los Pres tes,
Jus ce li no Ku bits chek e Má rio Co vas, mais re cen te-
men te; por tan to, um ho mem de ex tre mo va lor.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se na-
dor Ade mir Andra de, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço,
com pra zer, o apar te de V. Exª, Se na dor Fran cis co
Escór cio.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Ade mir Andra de, con gra tu lo-me com V. Exª,
por que co nhe ci esse gran de ho mem quan do ain da
mi li ta va nos ban cos da uni ver si da de. Esse ho mem fez 
his tó ria, fez par te da vida po lí ti ca do Bra sil e an dou
pela clan des ti ni da de. De po is, vol tou com toda a for ça
que a de mo cra cia lhe deu, após ser re co nhe ci do o
seu Par ti do pelo nos so que ri do Co le ga José Sar ney,
Pre si den te da Re pú bli ca à épo ca. Esse ho mem fez a
sua his tó ria uma his tó ria ele gan te, par ti ci pou da vida
po lí ti ca des te País. V. Exª faz mu i to bem em ho me na-
ge ar esse gran de ho mem pú bli co.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Fran cis co Escór cio, é uma ale gria
ver que to dos os Se na do res des ta Casa se im por tam.

Sou be de ma ni fes ta ção do Lí der do Go ver no,
Se na dor Artur da Tá vo la, re que ren do in clu si ve uma
ses são es pe ci al para ho me na ge ar um ho mem que
du ran te toda a sua vida quis não mais do que a jus ti-
ça, a igual da de e o res pe i to ao di re i to do ser hu ma no.

Apro ve i to a opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, para
apre sen tar a esta Casa um pro je to de lei que ins ti tui
pu bli ci da de nas trans fe rên ci as da União e dá ou tras
pro vi dên ci as. Usa rei um mi nu to ape nas. Sei que V.
Exª de se ja pro nun ci ar-se e não de mo ra rei.

O art. 1º do pro je to de fi ne que:

Art. 1º. Os ór gãos trans fe ri do res de re-
cur sos da União, con sig na dos na lei or ça men-
tá ria anu al, para Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou
Mu ni cí pi os, a qual quer tí tu lo, pu bli ca rão, até
quin ze dias após a san ção da lei or ça men tá-
ria de cada ano, ori en ta ções es pe cí fi cas con -
ten do to dos os pro ce di men tos ne ces sá ri os e
su fi ci en tes para a efe ti va ção das trans fe rên ci-
as, in clu si ve di vul gan do no pro gra ma A Voz
do Bra sil por, no mí ni mo, cin co dias úte is, que
tais re gras já fo ram pu bli ca das.

§ 1º. So men te po de rão se be ne fi ci ar das 
trans fe rên ci as de que tra ta este ar ti go as en ti-
da des que ti ve rem apre sen ta do pla no de tra-
ba lho e do cu men tos exi gí ve is até cen to e vin -
te dias após pu bli ca das, pe los ór gãos trans fe-
ri do res dos re cur sos, as ori en ta ções es pe cí fi-
cas pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or.

§ 2º – Os ór gãos trans fe ri do res dos re -
cur sos de que tra ta este ar ti go te rão o pra zo
de trin ta dias, de cor ri dos da apre sen ta ção
do pla no de tra ba lho e do cu men tos de que
tra ta o pa rá gra fo an te ri or, para emi ti rem sua
apre ci a ção fi nal so bre o pla no.

O ob je ti vo bá si co, Sr. Pre si den te, é fa zer com
que os re cur sos des ti na dos a con vê ni os do Go ver no
Fe de ral com Esta dos e Mu ni cí pi os pos sam ser
aces sa dos por to dos os Esta dos e Mu ni cí pi os bra si-
le i ros, des de que haja di vul ga ção dos pro gra mas
exis ten tes e dos pro je tos que po dem ser efe ti va dos.

O que es ta mos que ren do é que o Go ver no diga
quan to está des ti na do à cons tru ção de ca sas po pu la-
res, ao sa ne a men to bá si co, à dis tri bu i ção de água, à
cons tru ção de es tra das vi ci na is, pos tos mé di cos e es -
co las, para que to das as pre fe i tu ras e go ver nos de
Esta do, in de pen den te men te de sua po si ção po lí ti ca,
pos sam aces sar as in for ma ções do Go ver no Fe de ral,
nes se pro ces so de bus ca de re cur sos do pró prio Go -
ver no. Isso hoje é mu i to fe cha do, há uma dis tri bu i ção
mu i ta mais po lí ti ca do que de acor do com a ne ces si-
da de da po pu la ção e isso pre ci sa mu dar.

Aqui está o Lí der do PSDB, Se na dor Ge ral do
Melo, e con si de ran do que o pró xi mo Pre si den te da
Re pú bli ca será de Opo si ção, por que com cer te za ga -
nha re mos a ele i ção, é es sen ci al que isso exis ta, por -
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que é pre ci so fa zer essa dis tri bu i ção sem le var em
con ta o cri té rio po lí ti co, mas fun da men tal men te as
ne ces si da des da nos sa po pu la ção.

Essa lei será im por tan te até mes mo para quem
for Opo si ção, no pró xi mo go ver no. E acre di to, sin ce-
ra men te, que V. Exªs pas sa rão a sê-lo, nes te Con-
gres so Na ci o nal.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Vos -
sa Exce lên cia me per mi te, Se na dor Ade mir Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Não
vou in ter rom per V. Exª. Opo si ção a V. Exªs já so mos.
Não pre ci sa acon te cer isso que V. Exª an te vê. Pedi
um apar te ape nas para lou var o oti mis mo de V. Exª,
algo re al men te mu i to po si ti vo na vida pú bli ca. Meus
pa ra béns pelo oti mis mo e fé.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ge ral do Melo. Opo si ção hoje so mos
nós. V. Exªs são Go ver no. Esse pro je to deve ser apro va-
do pelo pró prio Go ver no, por que faz uma dis tri bu i ção
mais pelo cri té rio da ne ces si da de do que da po lí ti ca.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – V.
Exª me con ce de um apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Pa -
ra be ni zo V. Exª mais uma vez. O pro je to de V. Exª é
fan tás ti co. Pre ci sa mos es cla re cer tudo. V. Exª não
está fora da re a li da de e até foi mu i to co ra jo so; se fos -
se ou tro, fi ca ria aca nha do. Digo ao Se na dor Ge ral do
Melo, gran de Lí der do PSDB, que V. Exª está bem à
fren te nas pes qui sas. Se na dor Ge ral do Melo, tal vez
nós, que fa ze mos par te da base do Go ver no, é que te -
nha mos que mu dar o modo ou até o nos so can di da to.
Até gos ta re mos de vo tar no Se na dor José Ser ra, nos -
so Co le ga, mas tal vez a po pu la ção bra si le i ra não
que i ra, como está sen do de mons tra do nas pes qui-
sas. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Se -
na dor Ade mir Andra de, V. Exª não se in co mo da em
me con ce der ou tro apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Em
ab so lu to, Se na dor Ge ral do Melo. É um pra zer.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Sabe
o que é? É que es tou re al men te me de le i tan do com o
dis cur so de V. Exª – mu i to com pe ten te, como de cos -
tu me – e com esse rumo – di ga mos – bem-hu mo ra do
que o de ba te to mou. Isso me per mi te, já que o Se na-
dor Fran cis co Escór cio fa lou em pes qui sa, tran qüi li-
zar S. Exª, por que se de cla ra um ho mem da base e,

por tan to, ali nha do com a can di da tu ra do Se na dor
José Ser ra, no sen ti do de que re al men te as pes qui-
sas têm dado re sul ta dos fan tás ti cos, mas di rei uma
co i sa que em meu Esta do já dis se mu i tas ve zes. Eu,
por exem plo, fui Go ver na dor, por tan to, já dis pu tei
uma ele i ção ma jo ri tá ria e a mi nha cam pa nha foi
acom pa nha da por uma sé rie de pes qui sas. De po is fui 
can di da to a Se na dor, ou tra ele i ção ma jo ri tá ria. Nun ca
tive o pra zer, até hoje, Se na do res Fran cis co Escór cio
e Ade mir Andra de, de abrir um jor nal ou li gar a te le vi-
são e ver uma pes qui sa em que eu apa re ces se se -
quer bem si tu a do – não é na fren te, mas bem si tu a do.
Na mi nha car re i ra po lí ti ca per di to das as pes qui sas,
só ga nhei as ele i ções.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Mas
exis te, Se na dor Ge ral do Melo – V. Exª sabe dis so – todo 
tipo de re gra e todo tipo de ex ce ção. V. Exª, com cer te za,
é uma ex ce ção nes se pro ces so, não só pe las pes qui-
sas, mas tam bém pela ma ne i ra como a Opo si ção
tem-se por ta do. Faço po lí ti ca há 25 anos – sou Par la-
men tar des de 1978 – e digo a V. Exª, ape nas fa lan do da
re a li da de: não hou ve, ao lon go de todo esse pe río do po -
lí ti co, ne nhum Pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil que ti -
ves se tão ba i xo ní vel de ace i ta ção como o atu al. Sua
Exce lên cia tem qua li da des e, evi den te men te, de fe i tos,
mas há uma dis cor dân cia mu i to gran de da po pu la ção
com re la ção ao seu Go ver no, por que o povo pas sa di fi-
cul da des e suas ne ces si da des bá si cas não são aten di-
das. Por isso, exis te esse ní vel de de sa pro va ção do Go -
ver no, o que faz o povo bra si le i ro de se jar mu dan ça. O
povo tem três op ções para mu dan ça: Lula, Ciro e Ga ro-
ti nho. São gran des pos si bi li da des e cre io que uma des -
sas será a al ter na ti va para pre si dir este gran de e ma ra-
vi lho so País, que é o Bra sil.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Per -
mi te-me V. Exª um ou tro apar te?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
V. Exª mais uma vez.

O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – Fico
emo ci o na do com a ge ne ro si da de de V. Exª. Qu e ria ape -
nas fa zer dois co men tá ri os. Sem pre con si de rei V. Exª
mu i to com pe ten te, mu i to in te li gen te e bri lhan te, mas to -
dos te mos nos sas li mi ta ções. A li mi ta ção de V. Exª tal -
vez seja a me mó ria, por que aca bou de di zer que nun ca
hou ve um Pre si den te que ti ves se ín di ces de po pu la ri da-
de tão ba i xos. Em pri me i ro lu gar, os ín di ces não são tão
ba i xos as sim e, se gun do, se bus car em sua me mó ria,
verá que já hou ve Pre si den tes com ín di ces de po pu la ri-
da de cru el men te mais ba i xos. Não ci ta rei no mes nem
fa rei al gum tipo de re fe rên cia a esse as pec to. Eu ape -
nas gos ta ria de fa zer um co men tá rio so bre a mu dan ça.
Se na dor Ade mir Andra de, a mu dan ça é re al men te in te-
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res san te quan do é para me lhor, mas há mu dan ças que
não são para me lhor. Na vida – eu cos tu mo dar esse
exem plo –, quem tem as duas per nas e so fre um aci -
den te de au to mó vel e per de uma pas sou por uma mu -
dan ça pela qual era me lhor não ter pas sa do; quem tem
uma pe que na em pre sa, en fren ta di fi cul da des e vai à fa -
lên cia pas sa por uma mu dan ça, mas era me lhor que
isso não ti ves se acon te ci do; quem es ta va em li ber da de
e foi para a ca de ia pas sou por uma mu dan ça pela qual
se ria me lhor não ter pas sa do. Por tan to, ape nas a mu-
dan ça não ga ran te nada. É pre ci so que seja para me-
lhor. Era isso o que eu gos ta ria de di zer. Assim, Se na dor
Ade mir Andra de, en cer ro as in ter rup ções que V. Exª me
per mi tiu.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na-
dor Ge ral do Melo, é sem pre um pra zer de ba ter com V.
Exª, mas de se jo di zer que a mu dan ça que o Bra sil e o
povo bra si le i ro pre ten dem não é a de fi car sem uma
per na ou a de ver as as em pre sas que bra rem – aliás, a
fa lên cia de vá ri as em pre sas foi con se qüên cia des te
Go ver no – ou mu i to me nos a pri são de quem es te ja
em li ber da de; a mu dan ça que que re mos é aque la em
que o povo bra si le i ro pos sa par ti ci par e usu fru ir da
imen sa ri que za que este País pos sui. É a mu dan ça do
pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co, de in dus tri-
a li za ção, de apo io à ini ci a ti va pri va da e aos tra ba lha do-
res; é um go ver no de diá lo go, de en ten di men to e de re -
for ma agrá ria. Mu dan ças para que haja mais de mo cra-
cia e par ti ci pa ção e que, fun da men tal men te, de i xe de
pri vi le gi ar o sis te ma fi nan ce i ro, que é o gran de su ga-
dor da ri que za des ta Na ção. O Go ver no atu al pri vi le gi-
ou o sis te ma fi nan ce i ro, que não põe um pre go numa
bar ra de sa bão, não pro duz ab so lu ta men te nada, mas
é o se tor que está ga nhan do di nhe i ro ao lon go des ses
oito anos do Go ver no Fer nan do Hen ri que.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Ade mir Andra de, V. Exª me con ce de a pa la vra?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se na-
dor Fran cis co Escór cio, con ce do-lhe o apar te.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – É
ma ra vi lho so esse de ba te en tre V. Exªs, dois gran des
Se na do res, es tre las ma i o res des ta Casa. Qu e ro lem -
brar que o Se na dor Ge ral do Melo dis se a V. Exª, no
iní cio, que V. Exª era mu i to oti mis ta e eu que ro di zer
que é mes mo, por que a pes soa, para ser ven ce do ra,
pre ci sa ter oti mis mo. Meus pa ra béns!

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Eu te -
nho fé e es pe ran ça no meu País e no povo do meu
Esta do do Pará.

Por tan to, fica a apre sen ta ção des se pro je to
que, devo di zer, foi apre sen ta do por mim an te ri or-

men te, mas hou ve uma di ver gên cia com o en tão Se -
na dor do To can tins. Eu re ti rei o pro je to para fa zer al -
gu mas mo di fi ca ções e es tou re a pre sen tan do-o ago -
ra. Cre io que ele será ex tre ma men te útil ao Bra sil
como um todo.

Mu i to obri ga do a V. Exª. (Pa u sa.)

O Sr. Chi co Sar to ri, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir
Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri, pelo tem po
que res ta da pre sen te ses são.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – 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, tra go à
tri bu na des ta Casa, na tar de de hoje, um as sun to con -
si de ra do de ma i or re le vân cia para a eco no mia do
nos so País. Qu e ro fa lar da im por tân cia da nos sa pe -
cuá ria, no con tex to do nos so de sen vol vi men to so ci al
e eco nô mi co.

Em es tu dos re cen tes da Con fe de ra ção Na ci o-
nal da Agri cul tu ra – CNA, re a li za dos em par ce ria com
o Cen tro de Estu dos Avan ça dos em Eco no mia Apli -
ca da da Uni ver si da de de São Pa u lo – Ce pea/USP –,
fo mos in for ma dos que o Pro du to Inter no Bru to – PIB,
da pe cuá ria bra si le i ra, foi res pon sá vel por apro xi ma-
da men te 47,1% do PIB ru ral em 2000. O mes mo es tu-
do tam bém de mons tra que no pe río do de 1994 a
2000, en quan to o PIB da agri cul tu ra caiu 7,9% em ter-
mos re a is, pas san do de R$49,43 bi lhões para
R$45,48 bi lhões, o PIB da pe cuá ria cres ceu 16,6%,
pas san do de R$34,73 bi lhões para R$ 40,51 bi lhões.

Tor na-se im por tan te re le var que en tre os cin co
pro du tos de ma i or va lor bru to de pro du ção em 2000,
três são de ori gem ani mal: car ne bo vi na, le i te e fran -
go. O pri me i ro co lo ca do na lis ta, a bo vi no cul tu ra de
cor te, pos sui fa tu ra men to bru to, den tro da por te i ra na
fa zen da, de apro xi ma da men te R$17 bi lhões, pra ti ca-
men te o do bro do se gun do lu gar, con quis ta do pela
soja, com R$ 9,6 bi lhões. Para en ten der es ses gran -
des nú me ros so bre a bo vi no cul tu ra, bas ta lem brar
que a car ne cons ti tui a prin ci pal fon te de pro te í na ani -
mal para a po pu la ção bra si le i ra, com con su mo mé dio
de apro xi ma da men te 33,5 kg por ha bi tan te/ano.

Se não bas tas sem os nú me ros re le van tes que
aca bo de ci tar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a pe cuá ria tam bém tem re pre sen ta do um im por tan te
item das ex por ta ções bra si le i ras, sen do con si de ra da
uma das prin ci pa is res pon sá ve is pelo su pe rá vit nor -
mal men te apre sen ta do pelo se tor agro pe cuá rio.
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Re cen te men te, tive a opor tu ni da de de apre ci ar
al gu mas in for ma ções di vul ga das pela Se cre ta ria de
Co mér cio Exte ri or (SECEX) no to can te a da dos re la ti-
vos à ex por ta ção e im por ta ção do mês de mar ço do
cor ren te ano, a par tir dos nú me ros acu mu la dos no
pri me i ro tri mes tre. Obser va-se que a car ne in dus tri a-
li za da par ti ci pou com 38,45% do vo lu me em bar ca do
(em equi va len te car ca ça), para um fa tu ra men to que
cor res pon deu a 25,51% dos US$263 mi lhões au fe ri-
dos com as ven das ex ter nas no pe río do. A car ne in
na tu ra res pon deu com os 61,55% res tan tes, em ter -
mos quan ti ta ti vos, e com 74,49% da re ce i ta to tal.

Ron dô nia, que re pre sen to nes ta au gus ta Casa
do Con gres so Na ci o nal, é con si de ra do um Esta do
emi nen te men te agro pe cuá rio, pos su in do um re ba nho
bo vi no, na pe núl ti ma va ci na ção, de sete 7.578.881
ca be ças, dis tri bu í das em 62.226 pro pri e da des ru ra is,
em uma área ter ri to ri al de 238.512, 8 km2. Ape nas
30% des sa área está des ma ta da, sen do que a sua
ma i or par te é cons ti tu í da de re ser vas in dí ge nas, bi o-
ló gi cas e de re ser vas per ma nen tes.

Da car ne pro du zi da em Ron dô nia, 30% é con -
su mi da den tro do pró prio Esta do e em Ma na us, en -
quan to que 70% são ex por ta dos para a re gião Su des-
te, onde se con cen tram os gran des gru pos de fri go rí fi-
cos e de su per mer ca dis tas que ven dem a car ne com
o selo do ne lo re na tu ral ad qui ri do em Ron dô nia, con -
si de ra da de óti ma qua li da de. Já se anun cia in clu si ve
o for ne ci men to para o mer ca do ex ter no, como por
exem plo para a Bo lí via, Peru e Chi le.

No nos so Esta do foi im plan ta do o Pro gra ma de
Qu a li da de de Ne lo re Na tu ral (PQNN), em se tem bro
de 2001. Des de en tão, o nos so re ba nho vem ten do o
me re ci do des ta que no ce ná rio na ci o nal, sen do in clu-
si ve o pri me i ro Esta do da Fe de ra ção a for ne cer a car -
ne com o selo do ne lo re na tu ral, por ter o me lhor pas -
to do País e ge né ti ca bo vi na de pon ta, sen do co mer ci-
a li za da com os ma i o res hi per mer ca dos do Rio de Ja -
ne i ro e São Pa u lo.

Con si de ran do que o re ba nho bo vi no do nos so
Esta do é de 8000.000 de ca be ças de gado e a po pu-
la ção hu ma na é de 1.400.000 ha bi tan tes, per faz-se a
taxa de 5,4 bo vi nos per ca pi ta, o que efe ti va men te
tor na o nos so Esta do es sen ci al men te ex por ta dor de
ani ma is, pro du tos e sub pro du tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mé dia
por mês de aba te é de 64.300 ca be ças nas in dús tri as
fri go rí fi cas ins ta la das e ins pe ci o na das pe los ór gãos
do Go ver no Fe de ral.

O nos so le i te tam bém é con si de ra do de óti ma
qua li da de, in te gra do em um sis te ma de pro du ção
eco no mi ca men te viá vel do pon to de vis ta eco ló gi co e
so ci al men te jus to.

To da via, Sr. Pre si den te, além de tudo isso que
aca bo de tra zer ao co nhe ci men to dos meus ilus tres
pa res nes ta tar de de hoje, é pre ci so mu i to mais. Tor-
na-se ex tre ma men te ne ces sá rio que o Go ver no Fe-
de ral re ve ja, de for ma ca u te lo sa, os prin ci pa is tó pi cos
da Me di da Pro vi só ria nº 2.166 que, de for ma bas tan te
drás ti ca, vem pro du zin do gra vís si mas se qüe las nas
ati vi da des do cam po de um modo ge ral e, mais es pe-
ci fi ca men te, na pe cuá ria do Esta do de Ron dô nia. É
pre ci so re for mu lar a re fe ri da me di da pro vi só ria, que
tem pro du zi do inú me ros efe i tos li mi ta tó ri os, ca pa zes
de cri a rem em pe ci lhos ao de sen vol vi men to da pe-
cuá ria do nos so Esta do.

É tam bém ne ces sá rio que haja um ma i or con tro le
dos ór gãos de de fe sa sa ni tá ria ani mal do Mi nis té rio da
sa ú de, para que o vo lu me de va ci nas pro du zi das nos la -
bo ra tó ri os se jam em quan ti da des su fi ci en tes para a va -
ci na ção em mas sa do nos so re ba nho, a fim de evi tar
pos te ri o res e gra ves pre ju í zos a nos sa eco no mia.

Di an te de todo esse qua dro que aca bo de tra zer
ao co nhe ci men to de V. Exªs, eu não po de ria, como
mo des to pe cu a ris ta ca le ja do pelo tra ba lho ár duo das
ati vi da des do cam po, de i xar de re co nhe cer o es for ço
da nos sa clas se, re pre sen ta da pelo mais hu mil de ao
mais abas ta do pe cu a ris ta, como tam bém pe las inú-
me ras as so ci a ções de clas se, fru to da de di ca ção, do
amor e suor de tan tos que, com ta ma nho sa cri fí cio,
vêm lu tan do pelo en gran de ci men to de tão im por tan te
seg men to da nos sa eco no mia.

Apro ve i to tam bém para ci tar as ce le bra ções fes ti-
vas das nos sas tra di ções po pu la res sem pre li ga das às
co i sas do nos so meio ru ral, como as fa mo sas va que ja-
das nor des ti nas, como os nos sos ro de i os, que glo ri fi-
cam o boi e os nos sos cow boys, bem como as tra di ci o-
na is fes tas do nos so fol clo re, como o bum ba-meu-boi, e
ou tras que são re a li za das no Bra sil afo ra.

E não po de ria de i xar de re lem brar a im por tân cia
da pe cuá ria na ci o nal e do pe cu a ris ta que des bra vou
os nos sos ser tões nos pri mór di os da nos sa co lo ni za-
ção e, hoje, mais do que nun ca, são os res pon sá ve is
pela ma nu ten ção do aper fe i ço a men to tec no ló gi co de
uma ati vi da de de gran de re le vân cia so ci al, eco nô mi-
ca e cul tu ral.

Essas mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, re pre sen tam o meu re co nhe ci men to mais
pro fun do aos pe cu a ris tas do meu País, no mo men to em 
que que ro res sal tar a im por tân cia des sa gran de ati vi da-
de no con tex to eco nô mi co e so ci al do Bra sil. Assim, di -
an te do que aqui foi dito, apro ve i to esta opor tu ni da de
para apre sen tar pro je to de lei, so li ci tan do que o dia 15
de ju lho seja con si de ra do o Dia Na ci o nal do Pe cu a ris ta,
con for me dis pos to nes te pro je to de lei que sub me te mos
à apre ci a ção dos no bres Se na do res.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  30 09843

    567MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Du ran te o dis cur so do Sr..Chi co Sar to-
ri, o Sr. Ade mir Andra de, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los
Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Fran cis co Escór cio, a Mesa, como sem pre, con ce de a 
pa la vra a V. Ex.ª, aten den do ao seu pe di do.

V. Ex.ª dis põe de cin co mi nu tos e pe di mos que
seja bre ve.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO  (PMDB – MA)
– Se na dor Car los Wil son, sei que V.Ex.ª é sem pre ge -
ne ro so com a mi nha pes soa.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
sabe dis so.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, ser pro pri e tá rio de um ve í cu lo au to mo-
tor, nos dias de hoje, é vi ver um cons tan te pe sa de lo. Na
rua, o mo to ris ta dis pen sa toda a sua ca pa ci da de vi su al
para não cair nas ar ma di lhas dos par da is, fi xos ou mó -
ve is; es tes úl ti mos ge ral men te ocul tos de ba i xo de ár vo-
res, uma ver da de i ra ara pu ca para os de sa vi sa dos. Em
casa, o mo to ris ta es pe ra an si o so o cor re io, pois fre-
qüen te men te o car te i ro é men sa ge i ro de más no tí ci as.

Qu an do os le gis la do res do novo Có di go Na ci o-
nal de Trân si to per mi ti ram o uso de ins tru men tos de
me di ca ção de ve lo ci da de de ope ra ção au tô no ma
para pro du zir pro vas de in fra ção, não ima gi na ram se -
quer que es ta vam cri an do uma nova in dús tria: a ilí ci-
ta, mas lu cra ti va in dús tria de mul tas, cu jos pro pri e tá ri-
os e be ne fi ciá ri os são des co nhe ci dos da Na ção.

Essa in dús tria trans for mou-se, ra pi da men te,
numa mi li o ná ria fon te de ar re ca da ção de di nhe i ro, sem
que se sa i ba quem lu cra com tan to di nhe i ro ex tor qui do
da po pu la ção. Os abu sos são de tal or dem que o De-
par ta men to Na ci o nal de Trân si to – De na tran – in for mou
que a ar re ca da ção de mul tas de trân si to au men tou
214,9% de 1999 a 2001, en quan to o nú me ro de ve í cu-
los cres ceu, no pe río do, ape nas 17%. O ór gão re ve la
que, no ano pas sa do, foi ar re ca da da a quan tia de
R$1,212 bi lhão com as in fra ções e que, até abril des te
ano, já ha vi am sido ar re ca da dos R$643,5 mi lhões.

É ain da o pró prio De na tran que con fes sa não ter 
qual quer con tro le so bre os in ves ti men tos que de ve ri-
am de ri var des sa imen sa ar re ca da ção, por que lhe fal -
ta es tru tu ra para a re a li za ção de au di to ri as fi nan ce i-
ras e téc ni cas.

Sr. Pre si den te, di a ri a men te, che gam ao meu ga bi-
ne te de nún ci as gra ves so bre essa nova in dús tria. As
mais fre qüen tes re fe rem-se ao fa mo so ”SOS Mul tas“,
que se ofe re ce para anu lar mul tas em tro ca de uma per -
cen ta gem, em ge ral, em tor no de 20% so bre o va lor a
ser pago. Ora, se exis te tal ser vi ço, eu gos ta ria de sa ber

o me ca nis mo usa do, pois o per dão fá cil de in fra ções
sig ni fi ca ir re gu la ri da de na apli ca ção das pe na li da des.

Ou tra que i xa cons tan te é a trans fe rên cia de pon -
tos nas car te i ras. Des pa chan tes com bons con ta tos nos 
De trans são ca pa zes de anu lar pon tos de uma car te i ra
e trans fe ri-los para ou tra clo na da, rou ba da ou per di da,
fi can do o in fra tor imu ne e po den do co me ter de li tos se -
gui da men te sem que lhe nada acon te ça.

Infe liz men te, pre ci so fa lar ain da em de nún ci as
so bre des vio de di nhe i ro por par te de vá ri as Pre fe i tu-
ras com o in tu i to de fi nan ci ar cam pa nhas ele i to ra is
por meio de um es que ma for tís si mo de per cen tu al,
dado a não se sabe quem.

O au men to ex ces si vo do va lor das mul tas e as se -
ve ras pe nas im pos tas aos in fra to res aten tam con tra a
ci da da nia, pois as em pre sas agem vi san do ex clu si va-
men te aos in te res ses fi nan ce i ros. Qu an to ma i or o nú-
me ro de mul tas, ma i or a ar re ca da ção. Essa ter ce i ri za-
ção dos equi pa men tos ele trô ni cos, mes tra em apli car
pu ni ções ao ar re pio da lei, está trans for man do-se numa 
for ma fá cil de en ri que ci men to pri vi le gi a do.

É pre ci so que as au to ri da des de trân si to for ne çam
à po pu la ção da dos con cre tos so bre os lu cros des sas
em pre sas, so bre a ar re ca da ção to tal das mul tas e sua
apli ca ção. Os abu sos co me ti dos por Esta dos e Mu ni cí-
pi os na con ces são de pri vi lé gi os a de ter mi na das em-
pre sas cres cem as sus ta do ra men te nes te ano ele i to ral.

O des res pe i to ao ci da dão, a quan ti da de de de -
nún ci as e a gra vi da de da si tu a ção es tão a cla mar por
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to (CPI) a fim
de que fi quem es cla re ci das ações obs cu ras e até
mes mo cri mi no sas das em pre sas pro pri e tá ri as de
par da is e das au to ri da des de trân si to.

So li ci to, Sr. Pre si den te, a pre sen ça do Mi nis tro
da Jus ti ça, Dr. Mi guel Re a le Jú ni or e do ex-Di re tor do
De na tran, Dr. Jor ge Gu i lher me Fran cis co ne, a esta
Casa a fim de que es cla re çam o fun ci o na men to dos
par da is e a des ti na ção do di nhe i ro ar re ca da do. Só
des sa for ma po de re mos sa ber, com cla re za, o que
está acon te cen do e pro te ger a po pu la ção es po li a da
por em pre sas cu jos pro pri e tá ri os são des co nhe ci dos
mas que agem com com pe tên cia na ar re ca da ção do
tão su a do di nhe i ro do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço à
po pu la ção bra si le i ra que está me ou vin do nes te mo -
men to que man de ao meu ga bi ne te as de nún ci as,
para que pos sa mos, se for o caso, exi gir e pe dir a esta 
Casa uma CPI para tra tar do as sun to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – So bre a

mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:
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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.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Srªs e

Srs. Se na do res, no mo men to em que me en con tro na
Pre si dên cia da Mesa, que ro tam bém me as so ci ar às
ho me na gens que es tão sen do pres ta das pelo fa le ci-
men to do gran de bra si le i ro João Ama zo nas. Te nho
co mi go que, com ele, en cer ra mos um ci clo na his tó ria
do Bra sil.

João Ama zo nas tal vez seja um dos úl ti mos re -
vo lu ci o ná ri os ro mân ti cos, não ape nas como mar xis ta
con vic to que tan to per se guiu a re vo lu ção pro le tá ria,
mas como um re vo lu ci o ná rio na sua es sên cia da bus -
ca da trans for ma ção da cor ri da con tra o des ti no de
toda uma na ção.

O Bra sil vai sen tir mu i to a fal ta do ide a lis mo que
tan to mar ca va o nos so bra si le i ro e ami go João Ama -
zo nas.

Gos ta ria aqui, da Pre si dên cia da Mesa, re ve ren-
ci ar o seu pen sa men to so bre as ele i ções que se avi zi-
nham: “Para ven cer e go ver nar, as opo si ções de vem
ela bo rar um pro gra ma co mum que ga nhe o res pal do

da am pla ma i o ria da po pu la ção e ga ran ta um go ver no
pro gres sis ta”.

João Ama zo nas nun ca se le vou pela va i da de ou 
pelo ego ís mo. Como re vo lu ci o ná rio au tên ti co, ja ma is
de i xou de acre di tar que o ca mi nho do fu tu ro exi ge re -
nún cia e obs ti na ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si-
dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Ofí -
cio nº S/15, de 2002 (nº 73/2002, na ori gem), de 17 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-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do 
re gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de
trân si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la
Cor te, nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº
250288, 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 ci ta do
De cre to-Lei (de le ga ção ao Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da para ex tin guir es tí mu los fis ca is).

O ex pe di en te lido 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 (Car los Wil son) – A Pre si-
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 170, de 2002 (nº
419/2002, na ori gem), de 28 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so
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V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a US$100,000,000.00 (cem mi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, com ga ran tia
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Ban co Na -
ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al –
BNDES e o Ban co Nór di co de De sen vol vi men to –
NIB, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro je to de 
Fi nan ci a men to à Indús tria no Âmbi to do Pro gra ma
Mul tis se to ri al.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Mo re i ra Men des e Ade mir
Andra de en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em face
do dis pos to no art. 235, in ci so III, a, do Re gi men to
Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Edu ar do Si que i ra Cam-
pos, Car los Be zer ra, A Sra. Se na do ra Emi lia Fer nan-
des, e dos Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Ro me ro
Jucá e Mo za ril do Ca val can ti en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no
art. 203 do Re gi men to Inter no.

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

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com pro fun-
do pe sar que re gis tro nes te Ple ná rio o fa le ci men to do
Jor na lis ta Tan cre do Car va lho, aos 56 anos, ocor ri do
em 10 de maio p. pas sa do.

Com vas ta ex pe riên cia pro fis si o nal, Tan cre do
Car va lho en ve re dou pe los di ver sos se to res do jor na-
lis mo no Esta do do Ce a rá. Foi re pór ter e re da tor po lí-
ti co do Sis te ma Ver des Ma res  (rá dio e TV); pri me i ro
su pe rin ten den te da TV Jan ga de i ro, per ma ne cen do
no car go por sete anos; su pe rin ten den te da TV Ci da-
de, por três anos; re pór ter re gi o nal da re vis ta Veja;
edi tor-di re tor do jor nal O Povo , por 21 anos em pe río-
dos al ter na dos; co or de na dor de co mu ni ca ção so ci al
do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, na Ges tão do Mi nis-
tro Cé sar Cals; pre si den te do Sin di ca to dos Jor na lis-
tas do Ce a rá, no pe río do de 1974 a 1977; se cre tá-
rio-ge ral da Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas; co -
or de na dor do nú cleo de co mu ni ca ção so ci al da Fe de-
ra ção das Indús tri as do Esta do do Ce a rá. Por úl ti mo,
era di re tor da agên cia Mas ter Mí dia, Asses so ria e
Mar ke ting.

Tan cre do foi, ver da de i ra men te, um ho mem de
co mu ni ca ção. Efi ciên cia e éti ca pro fis si o nal eram as

mar cas re gis tra das des se ci da dão que de i xa con si de-
rá vel exem plo de vida.

Qu e ro ex pres sar os meus mais sin ce ros vo tos
de pe sar à vi ú va Edi te Tor res de Melo Car va lho, ex -
ten si vos aos fi lhos Ro ber to, Ri car do, Eri ka e Ro nal do.

De se jo ain da, Sr. Pre si den te, tra tar de um ou tro
as sun to.

Co me mo ra mos, hoje, o Dia da Ação pela Sa ú de
da Mu lher, cri a do logo após o V Encon tro Inter na ci o-
nal Mu lher e Sa ú de, re a li za do na Cos ta Rica, em
1987, e o Dia Na ci o nal de Re du ção da Mor ta li da de
Ma ter na, ins ti tu í do pelo Mi nis té rio da Sa ú de, em
1994. A data mar ca a opor tu ni da de para as mu lhe res
de todo o mun do exa mi na rem suas con quis tas e co -
bra rem das au to ri da des de seus pa í ses pro mes sas
não cum pri das na área da sa ú de fe mi ni na.

Ain da em 1987, em Na i ro bi, no Quê nia, du ran te
a con fe rên cia Ini ci a ti va à Ma ter ni da de Se gu ra pro mo-
vi da pela OMS – Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, foi
es ta be le ci da a meta de re du zir em 50% as mor tes
ma ter nas até o ano 2000, meta que, in fe liz men te, não 
pôde ser cum pri da pela ma i o ria dos pa í ses pre sen-
tes, in clu si ve o Bra sil, cu jos ín di ces no se tor não se al -
te ram pra ti ca men te há 17 anos. 

O âma go da Cam pa nha con tra a Mor te Ma ter-
na, cujo tema muda de dois em dois anos, pro cu ra
mos trar que 90% das mor tes acon te ci das po de ri am
ter sido evi ta das. Em qua se to dos os pa í ses, es pe ci al-
men te nos sub de sen vol vi dos e em de sen vol vi men to,
a mor te ma ter na está in ti ma men te re la ci o na da à po -
bre za, à fal ta de aces so às in for ma ções e à de fi ciên-
cia de ser vi ços de sa ú de.

A Cam pa nha vem dan do re sul ta dos po si ti vos,
em bo ra len tos, es pe ci al men te ao con se guir en vol ver
a so ci e da de no pro ble ma, de mons tran do que o as-
sun to faz par te dos di re i tos da mu lher, da sua ca pa ci-
da de de exer cer a ci da da nia. As Re des de Sa ú de, es -
pe ci al men te as da Amé ri ca La ti na, têm de sem pe nha-
do um pa pel re le van te na Cam pa nha.

No Bra sil, a ação pi o ne i ra do PAISM – Pro gra ma
de Assis tên cia Inte gral à Sa ú de da Mu lher, na dé ca da
de 80, cons ti tu iu-se em uma con quis ta pro gres sis ta
em face das po lí ti cas pú bli cas en tão vi gen tes. Toda
mu lher tem di re i to a uma gra vi dez sa u dá vel e a um
par to se gu ro. Infe liz men te, em mu i tos pa í ses, e o Bra -
sil está en tre eles, a de fi ci en te as sis tên cia à sa ú de da
ges tan te e da par tu ri en te con tri bu em para um alto co -
e fi ci en te de mor ta li da de ma ter na.

Esse co e fi ci en te é com pos to pe las mor tes ocor -
ri das du ran te a ges ta ção, o par to ou até um ano após
o tér mi no da gra vi dez. Re pre sen ta um im por tan te in -
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di ca dor de sa ú de das mu lhe res em ida de fér til e re fle-
te a qua li da de da as sis tên cia ao pro ces so re pro du ti-
vo. Embo ra no Bra sil as es ta tís ti cas apre sen tem que -
da no nú me ro de óbi tos de mu lhe res as so ci a do à ma -
ter ni da de, os da dos não são in te i ra men te con fiá ve is,
por que gran de nú me ro de mor tes, ma ter nas não é re -
gis tra do como tal.

Para ten tar re sol ver essa si tu a ção, o Mi nis té rio
da Sa ú de ins ta lou a Co mis são e os Co mi tês de Mor te
Ma ter na, cuja fi na li da de é iden ti fi car, in ves ti gar e ana -
li sar es sas mor tes, com a fi na li da de de apon tar me di-
das de pre ven ção.

A Co mis são Na ci o nal de Mor te Ma ter na ob je ti va
man ter atu a li za do am plo di ag nós ti co da si tu a ção atu -
al no País, en fo can do as pec tos so ci a is, eco nô mi cos,
po lí ti cos e ju rí di cos que pos sam con cre ti zar es tra té gi-
as para a so lu ção do pro ble ma. Ape sar de to dos os
es for ços en gen dra dos pela Co mis são e pe los Co mi-
tês, até hoje não se co nhe cem os re sul ta dos do cen -
so de mor ta li da de ma ter na re la ti vos ao ano 2000.

Enquan to nos pa í ses de sen vol vi dos o co e fi ci en-
te de mor ta li da de ma ter na si tua-se aba i xo de dez
mor tes por 100.000 nas ci men tos, che gan do a cin co
na Ingla ter ra e no Ca na dá, no Bra sil al can ça mos a
de sa gra dá vel ci fra de 110 mor tes por 100.000 nas ci-
men tos, con si de ra da alta pela OMS e in com pa tí vel
com o de sen vol vi men to eco nô mi co do País. 

O re la tó rio do PNUD – Pro gra ma das Na ções
Uni das para o De sen vol vi men to do ano 2000 é bem
mais pes si mis ta que a OMS. Co lo ca o Bra sil em 74º
lu gar no mun do, com uma taxa de mor ta li da de ma ter-
na no pa ta mar de 160, en tre os anos de 1990-1998.
Con tras tan do es ses da dos, al guns in for mes ofi ci a is
re du zem esse nú me ro para 50. Na re a li da de, a su bin-
for ma ção e o sub-re gis tro do óbi to con fun dem as es -
ta tís ti cas. Esti ma-se que, para cada mor te de cla ra da,
exis ta uma que não foi no ti fi ca da como tal. 

Em nos so País, 32% das mu lhe res, na área ru -
ral, não re a li zam qual quer tipo de con tro le du ran te a
gra vi dez e, na área ur ba na, esse nú me ro cai para 8%. 
Mes mo com os ín di ces de es te ri li za ção cres cen do,
cer ca de dez mi lhões de bra si le i ras en fren tam, anu al-
men te, uma gra vi dez in de se ja da e apro xi ma da men te
um mi lhão re cor rem ao abor to, das qua is ape nas
0,5% es tão den tro da lei. A taxa de fe cun di da de vem
ba i xan do e a da es te ri li za ção fe mi ni na cres cen do.

Esse fe nô me no ca u sou mal-es tar no País, pois
não é se gu ra uma po lí ti ca de con tro le da na ta li da de
ba se a da nes se mé to do. A partir de 1997, lei fe de ral
cu i dou das pos si bi li da des de es te ri li za ção mas cu li na
e fe mi ni na nos ser vi ços de sa ú de pú bli ca, es ta be le-
cen do cri té ri os mí ni mos, como ida de aci ma de 25

anos para ho mens e mu lhe res e a ne ces si da de de ter
pelo me nos dois fi lhos. Atu al men te, além do for ne ci-
men to de in for ma ções se gu ras so bre ris cos e be ne fí-
ci os da con du ta, foi pro i bi da a re a li za ção da ci rur gia
de es te ri li za ção jun to com o par to, para di mi nu ir o nú -
me ro de ce sá re as.

O mais tris te é que a ma i o ria des sas mor tes po -
de ria ter sido evi ta da. No Bra sil, as prin ci pa is ca u sas
da mor ta li da de ma ter na con cen tram-se nas po pu la-
ções me nos fa vo re ci das e cons tam de do en ças pró -
pri as da gra vi dez, como pres são alta de sen ca de a da
pela ges ta ção, he mor ra gi as, abor to em con di ções
pre cá ri as e in fec ções, to das fa cil men te evi tá ve is com
as sis tên cia mé di ca ade qua da. As sín dro mes hi per-
ten si vas, he mor rá gi cas e in fec ci o sas são res pon sá-
ve is pela me ta de de to das as mor tes ma ter nas no
mun do. O abor to clan des ti no é a ter ce i ra ca u sa de
mor ta li da de ma ter na e é um gra ve pro ble ma de sa ú-
de pú bli ca.

Ou tra ca u sa que con tri bui para a mor ta li da de
ma ter na é o abu so de ce sa ri a nas, que apre sen tam
um ris co ma i or de in fec ção e po dem acar re tar pro ble-
mas com a anes te sia, além de com pli ca ções res pi ra-
tó ri as para o bebê. 

Qu an to à sa ú de da mu lher, o Bra sil, fe liz men te,
apre sen ta al guns avan ços. No caso do cân cer gi ne-
co ló gi co, que re pre sen ta 43,2% do to tal de ne o pla si-
as ma lig nas en tre mu lhe res, em fun ção da ba i xa co -
ber tu ra dos exa mes pre ven ti vos, al gu mas ações po si-
ti vas fo ram to ma das. O Mi nis té rio da Sa ú de tem pro -
cu ra do re sol ver essa si tu a ção e, em par ce ria com o
INCA – Insti tu to Na ci o nal do Cân cer, de sen vol veu o
Pro gra ma Na ci o nal de Ras tre a men to do Cân cer do
Colo Ute ri no, co nhe ci do como Pro gra ma Viva Mu lher,
cu jos pri me i ros re sul ta dos fo ram sa tis fa tó ri os.

Ou tra po lí ti ca po si ti va de sen vol vi da pe los dois
ór gãos re fe re-se ao cân cer de mama, que tem con ta-
do com es cla re ce do ras cam pa nhas. O con tro le de do -
en ças se xu al men te trans mis sí ve is e da AIDS tem
sido fe i to com al gum su ces so, es pe ci al men te quan do
se tra ta de ges tan tes com AIDS, como for ma de pro -
te ger os seus be bês.

Sr. Pre si den te, fi na li za mos, fa zen do vo tos de
que as au to ri da des bra si le i ras da área de sa ú de con -
ti nu em avan çan do no cam po da sa ú de da mu lher e
se jam ca pa zes de en con trar os me i os ne ces sá ri os
para atu ar com com pe tên cia na área de ma ter ni da de,
a fim de evi tar o gran de nú me ro de mor tes des ne ces-
sá ri as pro vo ca das pela gra vi dez, par to e pu er pé rio.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs.e Srs. Se na do-
res, ao lon go des tes anos de cor ri dos des de sua
eman ci pa ção, in clu í da como de ter mi na ção na Car ta
Mag na de 1988, o To can tins vem sen do uma das Uni -
da des mais di nâ mi cas da Fe de ra ção, apre sen tan do
ace le ra das ta xas de de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al. O acer to da de ci são na ci o nal de cri ar o novo
Esta do aca ba de ser con fir ma do, mais uma vez, com 
a vi si ta a di ver sas ci da des to can ti nen ses, na se ma-
na de 13 a 18 de maio, de uma co mi ti va do Ban co
Mun di al (Bird).

Os téc ni cos da ins ti tu i ção in ter na ci o nal vi e ram
re co lher da dos para a li be ra ção fi nal de um in ves ti-
men to, em par ce ria com o Go ver no to can ti nen se, a
ser apli ca do em pro je tos de me lho ria da in fra-es tru tu-
ra es ta du al de trans por tes e de re du ção da po bre za.

Os re cur sos a se rem ob ti dos jun to ao Bird ser vi-
rão para fi nan ci ar o Pro je to da Infra-Estru tu ra Ru ral
(Pier), da Se cre ta ria Esta du al de Pla ne ja men to e
Meio Ambi en te (Se plan), a ser in te gra do ao Pro gra ma
Esta du al de Com ba te à Po bre za Ru ral. O apor te mon -
ta rá a 96 mi lhões de re a is e es ta rá dis po ní vel a par tir
de ja ne i ro do pró xi mo ano.

O Pier abran ge ações do Go ver no Esta du al
não so men te no que diz res pe i to à in fra-es tru tu ra fí -
si ca, com a me lho ria e con ser va ção das es tra das vi -
ci na is e das ro do vi as fe de ra is que atra ves sam o To -
can tins, mas tam bém no que se re fe re à qua li fi ca ção
ins ti tu ci o nal.

Entre as obras de in fra-es tru tu ra de trans por tes,
cabe men ci o nar a par te da ma lha ro do viá ria que se
in te gra rá à fer ro via Nor te-Sul, for man do uma rede in -
ter mo dal mo der na, ca paz de es co ar a cres cen te pro -
du ção agrí co la do Esta do.

O as pec to ins ti tu ci o nal – que deve ser res sal ta-
do, por que se tra ta de mu dan ças pro pos tas para o
pen sa men to das pes so as e para a or ga ni za ção da
co i sa pú bli ca – in clui o de sen vol vi men to das áre as
mais po bres do Esta do e, tal vez o mais im por tan te, a
me lho ria da qua li da de da ges tão mu ni ci pal pela for -
ma ção de pes so al qua li fi ca do, para me lhor ad mi nis-
trar o Po der Exe cu ti vo no ní vel lo cal.

As áre as con tem pla das, as me nos de sen vol vi-
das do To can tins, mas do ta das de gran de po ten ci al,
são o nor te, com o bico do pa pa ga io, o les te, com o
Ja la pão, o nor des te e o su des te. Ao todo, se rão be ne-
fi ci a dos 67 mu ni cí pi os, onde ha bi tam mais de 40 mil
fa mí li as.

A par ce ria en tre o Esta do do To can tins e o Bird,
ao pro pi ci ar a me lho ria da in fra-es tru tu ra de trans por-

tes do Esta do e a qua li fi ca ção da ad mi nis tra ção mu ni-
ci pal, ha ve rá de ser mais uma re a li za ção do go ver no
de nos so Esta do, no sen ti do de seu pro gres so eco nô-
mi co com jus ti ça so ci al.

O mais novo Esta do da Fe de ra ção, o To can-
tins mos tra-se tam bém um dos mais vol ta dos para o 
fu tu ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Lei nº 9.974, de
6 de ju lho de 2000, cu i dou de as sun to que há mu i to
re que ria aten ção das au to ri da des. Tra ta-se do re co-
lhi men to de em ba la gens de pro du tos fi tos sa ni tá ri os
uti li za dos no cam po. A co le ta des se ma te ri al, pre vis ta
na lei, tem por fi na li da de a pre ser va ção do meio am bi-
en te e a pre ven ção de aci den tes ca u sa dos pelo uso
in de vi do des ses pro du tos.

Des de en tão, mu i tos in ves ti men tos fo ram re a li-
za dos em pos tos e cen tra is de re ce bi men to de em ba-
la gens, 80% re a li za dos pe las in dús tri as do se tor e
20% di vi di dos en tre dis tri bu i do res, re ven de do res e
agri cul to res. Foi cri a do o Insti tu to Na ci o nal de Pro ces-
sa men to de Emba la gens Va zi as (Inpev), para co or de-
nar a co le ta de em ba la gens de agro tó xi cos.

Ao se tor pri vado, in dús tri as, re ven das e agri cul-
to res, cabe o re co lhi men to das em ba la gens, e aos
go ver nos es ta du a is, a fis ca li za ção des sa ação. Bu-
las e ró tu los dos agro tó xi cos de vem con ter os pro ce-
di men tos a se rem ado ta dos na de vo lu ção das em ba-
la gens.

Ini ci al men te, o agri cul tor deve guar dar a nota
fis cal de com pra do de fen si vo e a re ce i ta agro nô mi ca.
De po is, se pa rar as em ba la gens la vá ve is das con ta-
mi na das e das não con ta mi na das e man ter tem po ra-
ri a men te as úl ti mas na pro pri e da de, em lo cal aber to,
ven ti la do, ao abri go da chu va. As em ba la gens de vem
ser ar ma ze na das com as res pec ti vas tam pas, para
fa ci li tar a de vo lu ção às uni da des de re ce bi men to in di-
ca das pelo re ven de dor.

Como pri me i ro pas so, o agri cul tor de ve rá pro ce-
der à trí pli ce la va gem, a fim de que os re sí du os se jam
com ple ta men te eli mi na dos. As em ba la gens rí gi das
de agro tó xi cos cos tu mam re ter por ções va riá ve is do
pro du to em seu in te ri or, de acor do com a su per fí cie
in ter na, o for ma to e a for mu la ção. Nor mal men te, a
quan ti da de mé dia de so bras é de apro xi ma da men te
0,3% do vo lu me após o es va zi a men to, con for me da -
dos ob ti dos em tra ba lhos ci en tí fi cos re a li za dos em la -
bo ra tó rio.

Daí, a ne ces si da de da trí pli ce la va gem das em -
ba la gens va zi as, por meio de pro ces so ma nu al ou

09848 Quinta-fe i ra  30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002572    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



me câ ni co, an tes da des ti na ção fi nal. Para pro ce der a
esse tipo de la va gem, o agri cul tor deve es va zi ar com -
ple ta men te o re ci pi en te no tan que do pul ve ri za dor e
adi ci o nar água lim pa até 1/4 de seu vo lu me. Em se -
gui da, tam par o re ci pi en te, agi tá-lo por 30 se gun dos e 
des pe jar a cal da re sul tan te no tan que do pul ve ri za-
dor. Re pe ti da essa ope ra ção três ve zes, é pre ci so inu -
ti li zar a em ba la gem plás ti ca ou me tá li ca, per fu ran do o 
fun do.

De po is des se pro ce di men to, os re sí du os do
pro du to fi cam re du zi dos a ní ve is com pa tí ve is com os
pa râ me tros in ter na ci o nal men te ace i tos, aba i xo de
100 ppm. Os ris cos de con ta mi na ção tor nam-se des -
pre zí ve is e os be ne fí ci os são ex pres si vos para a sa ú-
de e para a con ser va ção do meio am bi en te. Por ou tro
lado, ve ri fi ca-se uma ra zoá vel eco no mia no apro ve i ta-
men to da cal da re sul tan te da la va gem, apro ve i ta da
na pul ve ri za ção da la vou ra.

Alguns Esta dos já de sen vol vem pro gra mas nes -
se sen ti do, como o Pa ra ná, cujo Pro je to de Re co lhi-
men to e Re ci cla gem de Emba la gens de Agro tó xi cos
apre sen ta re sul ta dos al ta men te po si ti vos, há 15 anos.

O des cum pri men to da lei é con si de ra do cri me
am bi en tal e pode le var à pena de re clu são de dois a
qua tro anos. O pro du tor tam bém pode ser mul ta do no
va lor de 3.200 UFIR.

Se gun do da dos for ne ci dos pelo IBGE – Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca, em 2000, a co le-
ta de lixo na área ru ral atin gia ape nas 13,3% dos do -
mi cí li os, sen do que 52,5% do lixo pro du zi do eram en -
ter ra dos e que i ma dos e 32,2% jo ga dos em ter re nos
bal di os.

Sr. Pre si den te, evi den te men te, essa le gis la ção
mo der na trou xe be ne fí ci os para o cam po e para a po -
pu la ção ru ral. Mas até hoje, dois anos após sua apro -
va ção, ain da não fo ram to ma das as me di das ne ces-
sá ri as para a sua im plan ta ção. E ape sar de o Bra sil já
con tar com al guns pos tos de re co lhi men to para re ci-
cla gem, a quan ti da de é in su fi ci en te para o gran de nú -
me ro de re ci pi en tes va zi os, de cor ren tes da ven da
mé dia anu al de 2,5 bi lhões de dó la res de agro tó xi cos
no País.

Em meu Esta do, por exem plo, em que o cres ci-
men to da agri cul tu ra é cons tan te, lu ta mos com esse
com pli ca do pro ble ma. Na área da Gar ca fé, por exem -
plo, os pos tos de re co lhi men to ain da não fo ram ins ta-
la dos, ca u san do pre ju í zos aos plan ta do res e à po pu-
la ção. Os in vó lu cros pas sam pela trí pli ce la va gem,
mas con ti nu am ar ma ze na dos na pro pri e da de.

Por es sas ra zões, so li ci ta mos ao Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca que não adie, uma vez mais, o

pra zo para o iní cio do re co lhi men to de em ba la gens
de pro du tos agro tó xi cos no cam po, como já o fez no
ano pas sa do. Espe ra mos que, re al men te a par tir de
31 de maio des te ano, pra zo es ta be le ci do no De cre to
nº 3.828, a lei pos sa, fi nal men te, vir a ser ob ser va da,
sem que o agri cul tor con ti nue pre o cu pa do com o des -
ti no das em ba la gens usa das. Já hou ve tem po su fi ci-
en te para que go ver nos es ta du a is e se tor pro du ti vo
se es tru tu ras sem para dar cum pri men to às exi gên ci-
as le ga is.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, re -
gis tra mos nos so pe sar pelo fa le ci men to do pre si den-
te de hon ra do Par ti do Co mu nis ta do Bra sil, João
Ama zo nas. O mais ilus tre e mais an ti go di ri gen te co -
mu nis ta bra si le i ro mor reu na tar de des ta se gun da-fe i-
ra, dia 27 de maio, em São Pa u lo, ví ti ma de com pli ca-
ções pul mo na res.

Ama zo nas di ri giu o PCdoB des de a ci são com o
Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro (PCB), em 1962. Em de -
zem bro pas sa do, re nun ci ou ao car go em fa vor de Re -
na to Re be lo. Sua mor te de i xa o Bra sil ór fão de uma
im por tan te re fe rên cia po lí ti ca. Nos sos sen ti men tos e
abra ço so li dá rio aos fa mi li a res, ami gos e com pa nhe i-
ros de par ti do des te ilus tre bra si le i ro.

João Ama zo nas par ti ci pou ati va men te do pro-
ces so de re de mo cra ti za ção de nos so país em 1945,
da cri a ção da Pe tro brás na dé ca da de 50 e luta pe las
re for mas de base da dé ca da de 60.

Tam bém es te ve na Gu er ri lha do Ara gua ia, ocor -
ri da en tre 1972 e 1974, quan do cam po ne ses e mi li-
tan tes do PC do B co me ça ram um mo vi men to con tra
o go ver no mi li tar e fo ram se ve ra men te re pre en di dos
pe las For ças Arma das, em duro em ba te que co briu
de luto inú me ros la res bra si le i ros. Este epi só dio foi
tão mar can te para João Ama zo nas que mo ti vou seu
úl ti mo pe di do à fa mí lia: que suas cin zas fos sem jo ga-
das no Sul do Pará, onde ocor reu a Gu er ri lha.

Des ta for ma, Se nho ras e Se nho res, a tra je tó ria
de João Ama zo nas con fun de-se com a pró pria his tó-
ria po lí ti ca bra si le i ra do sé cu lo XX. Foi um ho mem que 
abra çou, como pou cos, as lu tas po pu la res. De fen deu,
em seus 90 anos de exis tên cia, a de mo cra cia, o so ci-
a lis mo e o res pe i to aos di re i tos hu ma nos. Por isso,
faz-se ne ces sá rio res ga tar um pou co de seu per cur-
so, nes ta ho me na gem pós tu ma.

Nas ci do em 1º de ja ne i ro de 1912, em Be lém do
Pará, João Ama zo nas en trou para o PCB em 1935.
Lí der sin di cal, de fen sor aguer ri do da So be ra nia Na ci-
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o nal, foi fun da dor de di ver sas en ti da des de clas se,
atu an do, in clu si ve, nas fa ses re pres si vas da po lí ti ca
bra si le i ra.

Fiel aos prin cí pi os so ci a lis tas, ja ma is se in ti-
mi dou ante as per se gui ções po lí ti cas, que le va-
ram-no di ver sas ve zes à pri são, obri ga ram-no a se
ocul tar na clan des ti ni da de du ran te anos e no exí lio
en tre 1976 e 1979. 

Di ri gen te do PCB des de 1946, João Ama zo nas
foi o de pu ta do cons ti tu in te mais vo ta do do Dis tri to Fe -
de ral, en tão no Rio de Ja ne i ro, em 1945. No ano se -
guin te, ocu pou uma das ca de i ras na Assem bléia Na -
ci o nal Cons ti tu in te, en gros san do, as sim, a ban ca da
co mu nis ta.

Em 1962, par ti ci pou da or ga ni za ção do PC do
B e as su miu a pre si dên cia da si gla. No co me ço dos
anos 80, lu tou bra va men te pela anis tia am pla e ir -
res tri ta, pro pon do a con vo ca ção de uma Assem-
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e de ele i ções di re tas
para que o povo bra si le i ro es co lhes se o Pre si den te
da Re pú bli ca.

Para vi a bi li zar a tran si ção de mo crá ti ca, per cor-
reu to dos os rin cões des te país, ali nhan do-se aos se -
to res mais pro gres sis tas da so ci e da de de for ma a dar
a sus ten ta ção po lí ti ca ne ces sá ria à can di da tu ra de
Tan cre do Ne ves.

Em 1989, ele atu ou ati va men te pela for ma ção
da Fren te Bra sil Po pu lar, que uniu o Par ti do dos Tra-
ba lha do res, o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil e o Par ti-
do So ci a lis ta Bra si le i ro em tor no da can di da tu ra do
pre si den te de hon ra do PT, Luis Iná cio Lula da Sil va.
Pou co de po is, Ama zo nas aden sou a fi le i ra de bra si-
le i ras e bra si le i ros que de fen de ram aguer ri da men te
o im pe ach ment do pre si den te ele i to em 1989, Fer -
nan do Col lor.

Nos úl ti mos anos de vida, foi bra vo com ba ten te
da po lí ti ca ne o li be ral do atu al go ver no e man te ve-se
fir me no com pro mis so diá rio de apo i ar as can di da tu-
ras dos par ti dos pro gres sis tas e na de fe sa ir res tri ta
da ban de i ra so ci a lis ta.

João Ama zo nas nos de i xou aos 90 anos de ida -
de, após 67 de mi li tân cia po lí ti ca e de trans for mar o
PCdoB numa si gla for te, es tru tu ra da e or ga ni za da,
“com qua dros ca pa zes e le var a luta so ci a lis ta adi an-
te“, como bem res sal tou o vice-pre si den te na ci o nal
do par ti do, de pu ta do Aldo Re be lo.

Por sua his tó ria de luta, de co e rên cia e par ti ci-
pa ção po lí ti ca, de com ba te ao re tro ces so e pela pos -
tu ra de ho mem que sem pre en xer gou à fren te de seu
tem po, sua me mó ria per ma ne ce rá viva e sua his tó ria
ser vi rá de exem plo a ho mens e mu lhe res que, como

ele, de fen dem a so be ra nia na ci o nal, as li ber da des
de mo crá ti cas e a ple na ci da da nia a todo o povo bra si-
le i ro.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io não res tar
qual quer dú vi da de que as pe que nas em pre sas re-
pre sen tam o seg men to mais ágil de nos sa eco no mia;
exa ta men te por sua quan ti da de, ca pi la ri da de e ge ra-
ção de em pre go. Pe que nas in dús tri as, como grá fi cas
e ce râ mi cas, ou ca sas co mer ci a is, como su per mer ca-
dos e ma ga zi nes, no en tan to, en fren tam di fi cul da des
para se ex pan di rem ou para sa na rem suas fi nan ças
em tem pos de di fi cul da des.

Duas são as ra zões bá si cas: o de sa que ci men-
to da eco no mia, que faz com que as ven das se man -
te nham es ta ci o na das, e a di fi cul da de de aces so ao
cré di to. Se gun do Ro ber to Pis ci tel li, do Con se lho de
Eco no mia do Dis tri to Fe de ral, não tem va li do a pena
o pe que no em pre sá rio ar car com o alto cus to dos ju -
ros, uma vez que o re tor no do in ves ti men to não é ga -
ran ti do.

O pro ble ma é que essa fal ta de in ves ti men tos
no vos por par te das em pre sas, por sua vez, tam bém
en fra que ce o mer ca do, de i xa-o me nos com pe ti ti vo,
per mi te que os pre ços se man te nham em pa ta ma res
mais ele va dos.

Por tan to, é im pe ri o so que o cré di to che gue, a ju -
ros ba i xos e sem com pli ca ções, para o pe que no em -
pre sá rio. A pri me i ra par te des sa pro pos ta vem sen do
per se gui da pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al (BNDES), que tem ofe re ci do cré -
di to a cus tos en tre 4% e 6% ao ano, mais a Taxa de
Ju ros de Lon go Pra zo (TJLP). Entre tan to, as di fi cul da-
des para que esse cré di to che gue ao pe que no in dus-
tri al e ao pe que no co mer ci an te são mu i tas.

A prin ci pal ra zão é a bu ro cra cia, pois os pro ce di-
men tos de apro va ção do cré di to pra ti ca men te in vi a bi-
li zam a to ma da de em prés ti mos. Se gun do Lou ri val
Dan tas, pre si den te da Fe de ra ção das Indús tri as do
Dis tri to Fe de ral, o pe que no em pre sá rio, di an te dos
em pe ci lhos ca das tra is, aca ba lan çan do mão de me -
ca nis mos como o do che que es pe ci al. Ele cita como
exem plo a ba i xa pro cu ra por em prés ti mos em uma li -
nha de cré di to lan ça da pelo Ban co de Bra sí lia. Embo -
ra a taxa fos se de 4% ao ano, acres ci da da TJLP, pra -
ti ca men te nin guém con se guiu aces so ao em prés ti-
mo, pois to dos os pre ten den tes es bar ra ram nas exi -
gên ci as ca das tra is.

Sa be mos que o BNDES tem de mons tra do in te-
res se em fa zer che gar o cré di to aos pe que nos, mas,
com tan tas di fi cul da des, esse in te res se aca ba fi can-
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do ape nas nas in ten ções. É ne ces sá rio, por tan to, que 
os ban cos es ta be le çam um pro ces so de pré-qua li fi-
ca ção dos to ma do res de em prés ti mo, ou seja, ana li-
san do e apro van do os ca das tros com an te ce dên cia,
para, quan do o di nhe i ro (que nem sem pre está dis po-
ní vel) che gar, ser pos sí vel em pres tar aos pe que nos.

Um pro ce di men to des sa na tu re za já foi ina u gu-
ra do em Bra sí lia, com o se tor de su per mer ca dos,
que pros se gue al ta men te aque ci do. Com o ca das tro
pre vi a men te apro va do, o su per mer ca dis ta pode lan -
çar mão de em prés ti mos do BNDES para ad qui rir
gôn do las, car ri nhos e bal cões fri go rí fi cos. Para tan -
to, bas ta di ri gir-se a qual quer ban co, com um car tão
ele trô ni co for ne ci do pela Asso ci a ção Bra si le i ra de
Su per mer ca dos (Abras), e sa car o va lor apro va do.
Esse co mer ci an te po de rá par ce lar esse em prés ti mo
em até 12 me ses.

Pen so que me di das como essa são es sen ci a is
para tor nar o cré di to aces sí vel. Su gi ro, en tão, ao
BNDES que se as so cie a ins ti tu i ções de apo io aos
pe que nos em pre sá ri os (como é o caso do Se brae),
para fir mar con vê ni os como esse e fa zer che gar o
cré di to a quem dele ne ces si ta.

Se gun do in for ma a Ga ze ta Mer can til, o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID) e o
BNDES apro va ram uma li nha de cré di to de 1,8 bi lhão
de dó la res para o seg men to das pe que nas em pre sas.
Po rém não adi an ta nada a exis tên cia de uma li nha de
cré di to como essa, se os pe que nos em pre sá ri os não
pu de rem lan çar mão dela. 

Como de mons tra pes qui sa do Se brae, ape sar
de 57% das pe que nas em pre sas pas sa rem por di fi-
cul da des fi nan ce i ras, 64% de las nun ca ten ta ram ob -
ter em prés ti mos para qui tar dí vi das. Mas, cer ta men te,
essa se ria a via mais ade qua da para sa na rem suas fi -
nan ças. De ou tro modo, o que aca ba ocor ren do é o
en co lhi men to das em pre sas, o em pe nho de bens
pes so a is ou, pior, a fa lên cia.

Fica aqui, pois, o meu ape lo para que o BNDES
de mo cra ti ze as li nhas de cré di to, per mi tin do o aces so
aos pe que nos em pre sá ri os.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje a
esta tri bu na para apla u dir as ati vi da des do Tri bu nal de 
Con tas da União (TCU), que es tão de vi da men te evi -
den ci a das em seu Re la tó rio de Ati vi da des do 3° tri -
mes tre de 2001.

Como to dos sa bem, as de li be ra ções do TCU
são de ex tre ma im por tân cia para o Con gres so Na ci o-
nal por que au xi li am os Se na do res e De pu ta dos Fe de-

ra is em suas in ter ven ções par la men ta res, quer seja
no ple ná rio ou nos tra ba lhos das Co mis sões.

Como ór gão de con tro le ex ter no, o TCU pas sa
hoje por trans for ma ções im por tan tes em sua es tru tu-
ra, com o ob je ti vo de tor nar os seus tra ba lhos ain da
mais efi ci en tes, ou seja, pro cu ran do agi li zar o rito pro -
ces su al e a sis te má ti ca dos atos su je i tos a re gis tro.

Como par te des se pro ces so de mo der ni za ção
de suas ati vi da des, no Re la tó rio do 3° tri mes tre de
2001, al guns da dos já apa re cem com re sul ta dos bem 
mais im por tan tes do que os al can ça dos no ano an te-
ri or. Bas ta di zer que, no exer cí cio men ci o na do, o Tri -
bu nal con se guiu fis ca li zar 304 obras pú bli cas, re pre-
sen tan do um mon tan te de R$7,5 bi lhões. Em ter mos
re pre sen ta ti vos, esse tra ba lho foi 54% ma i or do que o
re a li za do no ano 2000. No que se re fe re ao nú me ro
de pro ces sos apre ci a dos no mes mo pe río do, o per -
cen tu al foi 15% ma i or e, em re la ção a 1999, o au men-
to foi de 35%. Os pro ces sos re la ti vos a au di to ri as au -
men ta ram 76% em re la ção a 2000 e 111% em com -
pa ra ção com 1999.

Por ou tro lado, é im por tan te res sal tar que a agi li-
da de do Tri bu nal foi de ter mi nan te para que o Con-
gres so Na ci o nal, usan do os da dos for ne ci dos, pu des-
se ela bo rar a tem po o Orça men to da União para o
ano 2002. Assim, como po de mos cons ta tar, a mis são
do TCU é de fun da men tal im por tân cia para que o
Con gres so Na ci o nal pos sa de sem pe nhar as suas
atri bu i ções com com pe tên cia, com se gu ran ça e com
trans pa rên cia. Em qual quer de mo cra cia mo der na, o
for ta le ci men to do con tro le ex ter no é de alta re le vân-
cia para o equi lí brio so ci al por que um Esta do efi ci en te
tem, como ta re fa das mais pri mor di a is, o zelo pe los
re cur sos pú bli cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o TCU
tem como fun ção ma i or as se gu rar a efe ti va e re gu lar
ges tão dos re cur sos pú bli cos em be ne fí cio da so ci e-
da de. Por ou tro lado, com a apro va ção da Cons ti tu i-
ção de 1988, fi cou de fi ni do, pelo art. 71, que o TCU
cu i da ria de au xi li ar o Con gres so Na ci o nal no con tro le
dos gas tos pú bli cos.

O TCU tem ju ris di ção so bre 2.532 uni da des in -
te gran tes da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral di re ta e in -
di re ta. Além dis so, Esta dos, Mu ni cí pi os e o Dis tri to
Fe de ral não fo gem ao con tro le do TCU, por quan to,
em re la ção ao uso de re cur sos fe de ra is des cen tra li-
za dos por meio de acor dos, con vê ni os, ajus tes e ou -
tros ins tru men tos afins, es sas uni da des es tão efe ti va-
men te su je i tas ao seu cri vo.

No 3° tri mes tre de 2001, o TCU re a li zou 522 au -
diên ci as re fe ren tes a ir re gu la ri da des em pro ces sos
de con tas. No mes mo pe río do fo ram ex pe di das 1.117
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no ti fi ca ções exi gin do, dos con de na dos por ir re gu la ri-
da des na pres ta ção de suas con tas, o de vi do re co lhi-
men to de suas obri ga ções jun to ao Tri bu nal. No re la-
tó rio em ques tão, 11% das con tas fo ram con si de ra-
das re gu la res, 43% re gu la res com res sal vas e 46%
jul ga das como ir re gu la res.

No caso das con tas jul ga das ir re gu la res, 383
res pon sá ve is fo ram con de na dos ao pa ga men to de
mul ta ou do dé bi to in te gral no va lor de 271,8 mi lhões
de re a is atu a li za dos mo ne ta ri a men te até 30 de agos -
to de 2001. É im por tan te res sal tar que, em ou tros 34
pro ces sos, 97 res pon sá ve is fo ram mul ta dos em cer ca
de 740 mi lhões de re a is pelo não cum pri men to de de -
ci sões do Tri bu nal e ou tras ir re gu la ri da des.

Con vém as si na lar que o Tri bu nal de Con tas tem
sido ex tre ma men te ágil no aten di men to às so li ci ta-
ções fe i tas pelo Con gres so Na ci o nal. Me re ce in clu si-
ve des ta que o grau de pri o ri da de ab so lu ta que o ór -
gão re ser va ao Con gres so. No Re la tó rio de Ati vi da-
des do TCU que co bre todo o 3° tri mes tre de 2001,
cons tam 45 so li ci ta ções fe i tas pelo Con gres so Na ci o-
nal. O TCU in for mou ain da no mes mo Re la tó rio que
exis ti am 70 pro ces sos de in te res se do Par la men to
em an da men to, dos qua is 44 ha vi am sido apre ci a dos
no mes mo pe río do.

O Re la tó rio mos tra igual men te que o TCU tem
mos tra do gran de in te res se em ava li ar os pro gra mas
do Go ver no Fe de ral. Nes se sen ti do, o TCU tem pro -
cu ra do re a li zar au di to ri as ope ra ci o na is e de de sem-
pe nho em di ver sas áre as como agri cul tu ra, edu ca-
ção, as sis tên cia so ci al e sa ú de, que re ú nem pro gra-
mas con si de ra dos de gran de im por tân cia nas di re tri-
zes do Pla no Plu ri a nu al de com ba te à po bre za e que
têm pla ni lha de fun ci o na men to até 2003.

Ou tro as sun to que tem cha ma do a aten ção do
TCU diz res pe i to ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti-
za ção (PND), por se tra tar de ini ci a ti va que trans fe re
vul to sas so mas do pa tri mô nio pú bli co para a ini ci a ti va
pri va da e gru pos es tran ge i ros. Nes se caso, a fis ca li-
za ção do TCU tem sido ex tre ma men te ri go ro sa em
to das as eta pas do pro ces so de pri va ti za ção. Ela ini -
cia-se pelo co nhe ci men to bá si co da em pre sa, pela
ava li a ção de sua ca pa ci da de pa tri mo ni al e se apro-
fun da ain da mais na aná li se da fi xa ção do pre ço mí ni-
mo de ven da, nos de ta lhes so bre o le i lão, e na ava li a-
ção da fis ca li za ção do cum pri men to dos com pro mis-
sos as su mi dos pelo com pra dor. Con vém lem brar que
essa atu a ção do TCU, des de o iní cio do Pro gra ma de
Pri va ti za ções na dé ca da de 1980, tem sido ex tre ma-
men te be né fi ca para o País. De vi do a sua in ter ven-
ção, foi pos sí vel cor ri gir vá ri os er ros de ava li a ção eco -

nô mi co-fi nan ce i ra que re sul ta ram em re tor nos da or -
dem de bi lhões de re a is aos co fres pú bli cos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como pu -
de mos ve ri fi car ao lon go des te pro nun ci a men to, o
TCU vem cum prin do ad mi ra vel men te com suas
ações de con tro le ex ter no gra ças a uma efi ci en te
trans for ma ção ge ren ci al. Em todo o Re la tó rio de Ati vi-
da des que co bre o 3° tri mes tre do ano de 2001, os
avan ços são vi sí ve is. As me lho ri as acon te ce ram em
to das as áre as, no ta da men te na in for má ti ca e na ra ci-
o na li za ção do sis te ma de fis ca li za ção.

Gos ta ria de fi na li zar di zen do que o TCU já pode
ser con si de ra do como uma re fe rên cia de pri me i ra
gran de za na ad mi nis tra ção pú bli ca bra si le i ra, que
tam bém está em avan ça do pro ces so de mo der ni za-
ção, de au men to de efi ciên cia e de pro fun da trans for-
ma ção ge ren ci al de to das as suas ins tân ci as.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) – 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é ine gá vel que
a edu ca ção, no Bra sil, ex pe ri men tou uma no tá vel ex -
pan são nos úl ti mos anos, em con for mi da de com o
pre ce i to cons ti tu ci o nal que a de cla ra ”di re i to de to dos
e de ver do Esta do e da fa mí lia“. Em sua men sa gem
ao Con gres so Na ci o nal, no iní cio da pre sen te ses são
le gis la ti va, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que ali nha-
vou os avan ços ob ti dos por seu go ver no na área edu -
ca ci o nal, des ta can do que a ex pan são do sis te ma se
ace le rou em to das fa i xas e até se apro xi mou da uni -
ver sa li za ção, no caso do en si no fun da men tal.

Essa ex pan são do en si no, Srªs e Srs. Se na do-
res, é in con tes tá vel e al ta men te me ri tó ria. Ne nhum de 
nós des co nhe ce a im por tân cia de um bom e uni ver-
sa li za do sis te ma edu ca ci o nal para pro mo ver a qua li-
da de de vida das pes so as e para dar su por te ao pro -
ces so de de sen vol vi men to de uma Na ção.

No en tan to, no bres co le gas, essa con quis ta não 
nos au to ri za uma ce le bra ção des pre o cu pa da, já que
o nos so sis te ma edu ca ci o nal, co te ja do com a ex pe-
riên cia in ter na ci o nal, tem um fra co de sem pe nho, re -
fle tin do o atra so de uma dé ca da em re la ção aos pa í-
ses com pa drão de de sen vol vi men to se me lhan te ao
nos so.

Essa é a con clu são, por exem plo, dos pes qui sa-
do res Ri car do Paes de Bar ros, Ri car do Hen ri ques e
Ro sa ne Men don ça, to dos do Insti tu to de Pes qui sa
Eco nô mi ca Apli ca da – IPEA, que pro cu ra ram re la ci o-
nar o ní vel de edu ca ção do tra ba lha dor bra si le i ro com
a de si gual da de de ren da, no pla no in ter no; e tam bém
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com a pro du ti vi da de e o ní vel de de sen vol vi men to
bra si le i ro, con fron ta do com os de ou tros pa í ses.

Antes, po rém, de co men tar a re fe ri da pes qui sa,
gos ta ria de fa zer al gu mas bre ves pon de ra ções so bre
a si tu a ção em ge ral da edu ca ção em nos so País.
Impõe-se re co nhe cer, como já sa li en tei, que o Bra sil
deu lar gos pas sos, nos anos mais re cen tes, na ex-
pan são do en si no e no com ba te ao anal fa be tis mo.

O ín di ce de anal fa be tos adul tos no Bra sil, que
era de 20,1% em 1991, des ceu a 13%, em 1999. Ape -
sar dis so, a es co la ri da de mé dia ain da é mu i to ba i xa:
65% dos bra si le i ros com ida de aci ma de 15 anos não
com ple ta ram o pe río do mí ni mo de oito anos de es tu-
dos re co men da do pela Orga ni za ção das Na ções Uni -
das para a Edu ca ção, Ciên cia e Cul tu ra – Unes co.
Além dis so, qua se a me ta de dos es tu dan tes da edu -
ca ção bá si ca, que com pre en de a edu ca ção in fan til, o
en si no fun da men tal e o en si no mé dio, está des lo ca da
das sé ri es cor res pon den tes à sua ida de – vale di zer,
es tão atra sa dos, por mo ti vo de re pe tên cia ou de
aban do no es co lar.

O cu i da do com o edu can do, Sr. Pre si den te,
deve co me çar cedo, na mais ten ra in fân cia. Foi-se o
tem po em que as ins ti tu i ções que aten di am cri an ças
de até seis anos eram con si de ra das pres ta do ras de
as sis tên cia so ci al. Hoje, as cri an ças têm seu pri me i ro
apren di za do nes sa fa i xa etá ria, em cre ches (até três
anos) e em pré-es co las (dos qua tro aos seis anos),
que são res pon sá ve is pela edu ca ção in fan til.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, o nú me ro de cri an-
ças que têm aces so à edu ca ção in fan til é ba i xís si mo.
De acor do com o Cen so Esco lar, 5 mi lhões e 900 mil
cri an ças – me nos de um ter ço con tin gen te com essa
fa i xa etá ria – es tão sen do aten di das nes se ní vel de
en si no. Embo ra não seja obri ga tó ria, a edu ca ção in -
fan til pro pi cia me lhor ren di men to nas eta pas vin dou-
ras, re du zin do de for ma sig ni fi ca ti va os ín di ces de re -
pe tên cia e de eva são es co lar.

No en si no fun da men tal, es ta mos pró xi mos de
atin gir a tão so nha da uni ver sa li za ção. Nada me nos
que 97% das cri an ças e dos ado les cen tes en tre 7 e
14 anos es tão ma tri cu la dos nes sa eta pa, que vai da
1ª à 8ª sé ri es, de acor do com o Cen so Esco lar. De
acor do com a já ci ta da Men sa gem Pre si den ci al, cin co
mi lhões de no vas ma trí cu las fo ram acres cen ta das ao
en si no fun da men tal, en tre 1994 e 1999, re pre sen tan-
do um cres ci men to de 16%. Pa ra le la men te, o nú me ro
de es tu dan tes com atra so es co lar foi re du zi do de
66%, em 1994, para 42%, no ano 2000, e o nú me ro
de es tu dan tes que con clu í ram essa eta pa cres ceu,
no mes mo pe río do, 67%. 

Deve-se res sal tar, aqui, a pre sen ça do Po der
Pú bli co: nove en tre dez alu nos nes sa fa i xa etá ria es -
tu dam em es co las da rede pú bli ca. Dos 35 mi lhões
de es tu dan tes do en si no fun da men tal, 48,6% es tu-
dam nos es ta be le ci men tos da rede mu ni ci pal;
42,3%, na rede es ta du al; e ape nas 9,1% em es co las
par ti cu la res.

Ape sar de o en si no fun da men tal es tar qua se
uni ver sa li za do, a eta pa que apre sen tou ma i or cres ci-
men to na úl ti ma dé ca da foi o en si no mé dio, com um
sal to de 4,5 mi lhões de ma trí cu las, em 1994, para 8,4
mi lhões, no ano pas sa do. Tam bém nes se ní vel de en -
si no a pre sen ça do Po der Pú bli co se des ta ca, res pon-
den do, so ma das as três es fe ras de go ver no, por
86,8% das ma trí cu las. O cres ci men to do nú me ro de
ma trí cu las se ex pli ca, en tre ou tros fa to res, pelo me-
nor ín di ce de re pe tên cia no en si no fun da men tal, mas, 
ain da as sim, a si tu a ção de i xa a de se jar, já que so-
men te um ter ço da po pu la ção na fa i xa etá ria apro pri-
a da está nas es co las de ní vel mé dio.

Essa ex pan são no en si no mé dio se tem re fle ti do
no en si no su pe ri or, que ex pe ri men tou um au men to de 
ma trí cu las de 43,1% en tre 1994 e 1999. Ape sar des -
se cres ci men to, te mos um dos me no res in di ca do res
no que res pe i ta à po pu la ção uni ver si tá ria: pou co mais 
de 11%, con tra 42% na Argen ti na e 24% na Bo lí via.
Há de se ob ser var, ain da, que esse cres ci men to tem
ocor ri do com ma i or in ten si da de na rede pri va da –
16,9% de au men to das ma trí cu las, em 1999, en quan-
to a rede fe de ral mos trou um acrés ci mo de 8,4% e as
es ta du a is ex pan di ram 10,3%. 

Des sas es ta tís ti cas, pode-se con clu ir que a
edu ca ção se ex pan diu mu i to nos úl ti mos anos em
nos so País, mas que, mes mo as sim, tem um lon go
ca mi nho pela fren te, se qui ser mos, mi ni ma men te, al -
can çar o pa ta mar em que es tão os pa í ses de idên ti co
ní vel de de sen vol vi men to. Po de ría mos ain da, aqui,
co men tar a si tu a ção dos cur sos de pós-gra du a ção,
dos pro gra mas de al fa be ti za ção de adul tos, dos cur -
sos su ple ti vos e dos cur sos pro fis si o na li zan tes, en tre
ou tros as pec tos do en si no no Bra sil, mas se me lhan te
abor da gem fu gi ria ao nos so es co po, que é o de cha -
mar a aten ção para o nos so atra so com pa ra ti vo no
sis te ma edu ca ci o nal.

O que se tem ob ser va do, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é que, mal gra do esse cres ci men to
ace le ra do nos úl ti mos anos, ain da es ta mos em si tu a-
ção de in fe ri o ri da de – não em co te jo com as na ções
de sen vol vi das, mas com aque las de pa drão de de-
sen vol vi men to aná lo go ao nos so; e mais, que a edu -
ca ção no Bra sil, efe ti va men te, tem-se ex pan di do ra pi-
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da men te, mas com uma per da qua li ta ti va já au fe ri da
em di ver sas pes qui sas.

Essa de fa sa gem, fre qüen te men te, im pe de que
o ci da dão ve nha a des fru tar in te gral men te de sua ci -
da da nia, oca si o nan do-lhe pre ju í zos de toda or dem e
re per cu tin do ne ga ti va men te no pro ces so de de sen-
vol vi men to na ci o nal. Os pes qui sa do res do IPEA, já
men ci o na dos no co me ço des te pro nun ci a men to, em
seu tra ba lho re cen te men te pu bli ca do que se de no mi-
na Pelo Fim das Dé ca das Per di das: Edu ca ção e De -
sen vol vi men to Sus ten ta do no Bra sil, es cla re cem: ”O
ob je ti vo bá si co des te ar ti go é apre sen tar, para a re a li-
da de bra si le i ra, um di ag nós ti co das re la ções en tre
edu ca ção e de si gual da de que jus ti fi que a ne ces si da-
de de de fi nir uma po lí ti ca de ex pan são ace le ra da da
edu ca ção de modo a as se gu rar as ba ses de um de -
sen vol vi men to sus ten tá vel.“

Ao ana li sar o fun ci o na men to do mer ca do de
tra ba lho, Ri car do Bar ros, Ri car do Hen ri ques e Ro sa-
ne Men don ça iden ti fi ca ram na he te ro ge ne i da de da
es co la ri da de dos tra ba lha do res ”o prin ci pal de ter mi-
nan te do ní vel ge ral da de si gual da de sa la ri al ob ser-
va da no Bra sil“. Con fron tan do com a re a li da de in ter-
na ci o nal, eles pu de ram ain da con clu ir que essa he -
te ro ge ne i da de res pon de, de for ma sig ni fi ca ti va, pelo 
ex ces so de de si gual da de no Bra sil em re la ção ao
mun do in dus tri a li za do. Ou seja: nos pa í ses de sen-
vol vi dos tam bém se ob ser va essa de si gual da de sa -
la ri al de cor ren te dos ní ve is de es co la ri da de e qua li fi-
ca ção, mas não nas pro por ções des me di das que te -
mos no Bra sil.

Lem bran do que a sus ten ta bi li da de do de sen vol vi-
men to so ci o e co nô mi co está vin cu la da à con ti nu i da de
do pro ces so edu ca ci o nal, a pes qui sa re la ta que isso se
dá por duas for mas dis tin tas: de um lado, a ex pan são
edu ca ci o nal au men ta a pro du ti vi da de e con tri bui para o
cres ci men to eco nô mi co, ge ran do ren da e re du zin do a
po bre za; de ou tro, ela pro mo ve ma i or igual da de e mo bi-
li da de so ci al, no seio da clas se obre i ra.

Ao re la ci o nar ex pan são edu ca ci o nal com cres -
ci men to eco nô mi co, re du ção das de si gual da des e da
po bre za, os pes qui sa do res lem bram que “a edu ca ção
é um ati vo que pode ser re pro du zi do e ge ral men te é
ofer ta do à po pu la ção po bre por in ter mé dio da es fe ra
pú bli ca”. Em ou tros ter mos, Sr. Pre si den te, os pes qui-
sa do res de mons tram que a edu ca ção é um me ca nis-
mo dis po ní vel ao Po der Pú bli co para pro mo ver a clas -
se tra ba lha do ra mais ca ren te e para ala van car o de -
sen vol vi men to.

Ao mes mo tem po, aler tam para o fato de que a
me lho ria dos ní ve is de edu ca ção não deve ser per se-
gui da uni ca men te por seus efe i tos eco nô mi cos, por -

que, an tes de mais nada, tra ta-se de um im pe ra ti vo
para o exer cí cio da ci da da nia, com im pac to re le van te,
por exem plo, so bre o cres ci men to po pu la ci o nal, o am -
bi en te fa mi li ar, a que da na mor ta li da de in fan til e a
par ti ci pa ção po lí ti ca.

Com pa ran do da dos atu a is e de pes qui sas re -
cen tes, da re a li da de bra si le i ra e de pa í ses in dus tri a-
li za dos, os es tu di o sos iden ti fi ca ram, na di fe ren ça de
es co la ri da de for mal dos tra ba lha do res, a prin ci pal
ex pli ca ção para o hi a to en tre a ren da per ca pi ta do
Bra sil e das de ma is na ções pes qui sa das. No iní cio
dos anos 90, a ren da per ca pi ta bra si le i ra cor res-
pon dia a um ter ço da mé dia das na ções in dus tri a li-
za das. Eles de mons tram, no tra ba lho, que uma ele-
va ção da edu ca ção for mal aos ní ve is da que les pa í-
ses já per mi ti ria ao Bra sil do brar sua ren da per ca-
pi ta, que pas sa ria a re pre sen tar dois ter ços da mé -
dia da que las na ções.

A pes qui sa faz al gu mas ad ver tên ci as so bre o
de sem pe nho da edu ca ção no Bra sil. Des cre ve, por
exem plo, a evo lu ção da taxa de anal fa be tis mo, que,
até me a dos do sé cu lo pas sa do, caía oito ou nove
pon tos per cen tu a is por dé ca da, e que, na se gun da
me ta de do sé cu lo, con ti nu ou ca in do, mas com me nor
in ten si da de – em mé dia, três pon tos per cen tu a is por
dé ca da. E re ve la que a es co la ri da de mé dia da po pu-
la ção adul ta, que, no iní cio do sé cu lo pas sa do, au-
men ta va um ano a cada dé ca da, ex pe ri men tou igual -
men te uma evo lu ção mais len ta a par tir dos anos 50,
à base de 0,5 ano por dé ca da.

Os au to res des ta cam, no tra ba lho, que o pro-
ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co bra si le i ro, aí
in clu í do o pe río do do cha ma do ”mi la gre eco nô mi co“,
re for ça as con se qüên ci as da he te ro ge ne i da de edu-
ca ci o nal, por es tar, sis te ma ti ca men te, as so ci a do a
um len to pro ces so edu ca ci o nal. ”O pro gres so tec no-
ló gi co cla ra men te ven ceu a cor ri da con tra o sis te ma
edu ca ci o nal. Vi tó ria de Pir ro, anun ci an do um tri un fo
per ver so da so ci e da de bra si le i ra“ – pon ti fi cam.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, os pes qui sa-
do res do IPEA cons ta tam que o Bra sil está com um
atra so, ”em ter mos de edu ca ção, de cer ca de uma dé -
ca da em re la ção a um país com pa drão de de sen vol-
vi men to si mi lar ao nos so“; e lem bram que o cres ci-
men to eco nô mi co não deve ser vis to como um fim em
si mes mo, pois ”o de sen vol vi men to tem de es tar re la-
ci o na do so bre tu do com a vida que le va mos e as li ber-
da des de que des fru ta mos“.

Ape sar de to das as ad ver tên ci as, os pes qui sa-
do res do IPEA afir mam que sua aná li se não deve
con du zir ao ce ti cis mo, uma vez que a de si gual da de
so ci al e eco nô mi ca bra si le i ra, em bo ra ver go nho sa,
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não de cor re de uma fa ta li da de his tó ri ca. Tam bém eu,
Srªs e Srs. Se na do res, con cor dan do com os pes qui-
sa do res, que ro sa li en tar o nos so atra so edu ca ci o nal
para re i vin di car das au to ri da des com pe ten tes a for -
mu la ção e exe cu ção de po lí ti cas que re du zam, em
cur to pra zo, o hi a to en tre o nos so ní vel de de sen vol vi-
men to e o das na ções de sen vol vi das.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar
os tra ba lhos, lem bran do às Sras. e aos Srs. Se na-
do res que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria, a re a li zar-se sex ta-fe i ra, às 9 ho ras, a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 18, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

 Re que ri men to nº 278, de 2002, dos lí de res)

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 18, de
2002 (nº 407/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os
arts. 100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art. 81 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
acres cen ta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ten do

Pa re cer sob nº 424, 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
Ber nar do Ca bral:

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são da pro -
po si ção, para efe i to de vo ta ção em Ple ná rio, a fim de
que cada ma té ria seja apre ci a da se pa ra da men te, por 
tó pi cos, nos se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti vos que
cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100 da par te per ma nen-
te e 86 e 87 da par te tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças pre ten di das
so bre o art. 156 da par te per ma nen te e art. 88 do
ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções pre ten di-
das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu si vas à
CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2002
(Tra mi tan do em con jun to com a 

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva -
ro Dias, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção
Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço
de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi-
os), ten do

Pa re cer sob nº 303, 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
Luiz Otá vio, fa vo rá vel à ma té ria, com as Emen das nºs 
1 e 2-CCJ, que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002,
que tra mi ta em con jun to.

– 3 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 6, DE 2002
(Tra mi tan do em con jun to com a 

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
me ro Jucá, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i-
ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser -
vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item an te ri or).

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 55, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
55, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Le o mar Qu in ta ni lha, que al te ra a re da ção do 
ar ti go 29-A da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li -
mi tes de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci-
pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, 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
Luiz Otá vio, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, e abs ten ções dos Se na do res José Edu ar-
do Du tra e Jef fer son Pé res.
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– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 70, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, do Pro je to de Lei do Se na do nº 70, 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 dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de
ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti-
vos à pro va e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 106, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, 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.

– 7 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 107, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, 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“.

– 8 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 117, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, do 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.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 30 
mi nu tos.)

(OS 15429/02)

PARECER Nº 28, DE 2002-CN

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, so bre os 
avi sos nºs 1/2001-CN e 2/2001-CN, que
tra tam res pec ti va men te dos Re la tó ri os
das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas da
União re fe ren tes ao 4º tri mes tre de 2000
e ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2000.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Em aten ção a pre ce i to cons ti tu ci o nal dis pos to
no art. 71, § 4º, o Tri bu nal de Con tas da União (TCU),
por in ter mé dio dos Avi sos nºs 137-GP/TCU e
248-GP/TCU, re me teu ao Con gres so Na ci o nal os Re -
la tó ri os de Ati vi da des con cer nen tes ao 4º tri mes tre
de 2000 e ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2000.

Os avi sos fo ram re ce bi dos no Con gres so Na ci o-
nal em 20-3-2001 e 11-4-2001, e en ca mi nha dos a
esta Co mis são Mis ta em 21-3-2001 e 16-4-2001.

Nos ter mos re gi men ta is, cou be-nos a hon ro sa
mis são de re la tar a ma té ria.

Cum pre men ci o nar que na sis te má ti ca atu al de
apre sen ta ção dos re la tó ri os do Tri bu nal às Ca sas Le -
gis la ti vas, par ce la im por tan te da fis ca li za ção a ser
exer ci da so bre o Órgão au xi li ar de con tro le ex ter no,
está pres cri ta, de for ma pou co abran gen te, na Lei nº
8.443/92 – Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de Con tas da
União , ver bis:

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

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

Des de logo, cabe res sal tar a au sên cia de re gu-
la men ta ção par la men tar dos di ta mes do ar ti go
trans cri to, ge ran do in se gu ran ça quan to aos pa râ me-
tros de apre ci a ção e tra mi ta ção a se rem uti li za dos
pelo Con gres so Na ci o nal e ao pró prio con te ú do a
ser evi den ci a do nes ses re la tó ri os. A si tu a ção em
tela está a exi gir, por con se guin te, uma ação le gis la-
ti va des ti na da a col ma tar a la cu na em co men to. Nos 
ter mos do ca put do art. 90 já re pro du zi do, essa re-
gu la men ta ção deve ter a na tu re za de re so lu ção do
Con gres so Na ci o nal.
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Ata da 72ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 31 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 do Sr. Edi son Lo bão

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Adir Gen til – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra –
Fran cis co Escór cio – Ge ral do Melo – Gil vam Bor ges
– Iris Re zen de – João Alber to Sou za – José Fo ga ça
– La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Luiz Ota vio –
Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Pe dro Si mon – Ro ber to Fre i-
re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me-
ro Jucá – Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 24 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 149, DE 2002 

Dá nova re da ção ao art. 6º do De cre-
to-Lei nº 1.435, de 16 de de zem bro de
1975.

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

Art. 1º O ca put do art. 6º do De cre to-Lei nº
1.435, de 16 de de zem bro de 1975, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art. 6º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos os pro du tos ela bo ra dos por es ta be le-
ci men tos lo ca li za dos na área de fi ni da pelo § 4º do art. 
1º do De cre to-Lei nº 291, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
com ma té ri as-pri mas de ori gem re gi o nal. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O dis po si ti vo que se pre ten de al te rar per pe tra
uma in con sis tên cia em ter mos de po lí ti ca de de sen-
vol vi men to da Ama zô nia Oci den tal.

Com efe i to, res trin ge a isen ção de Impos to So -
bre Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI so men te à pro du-
ção lo cal que uti li ze ma té ria-pri ma agrí co la e ex tra ti va
ve ge tal de pro du ção re gi o nal, in clu si ve as de ori gem
pe cuá ria.

Não bas tas se con di ci o nar a isen ção à uti li za ção
de ma té ria-pri ma ori un da da pró pria re gião. a nor ma
ain da mais re duz a pos si bi li da de de apro ve i ta men to
do in cen ti vo quan do li mi ta dras ti ca men te o tipo des sa
ma té ria-pri ma.

A li mi ta ção não faz o me nor sen ti do no que se
re fe re à po lí ti ca de po la ri za ção da in dus tri a li za ção em 
Ma na us. A sim ples res tri ção do uso de ma té ria-pri ma
de ori gem lo cal já bas ta ria su fi ci en te men te para im -
pe dir que pro je tos que ori gi na ri a men te fos sem vo ca-
ci o na dos para Ma na us se des lo cas sem para ou tros
pon tos do ter ri tó rio da Ama zô nia Oci den tal.

A con se qüên cia é que a re gião de i xa de apro ve-
i tar suas po ten ci a li da des cen tra das nos seg men tos
agro sil vo pas to ril, da agro in dús tria, da bi o in dús tria e
da re ci cla gem de re sí du os, ape nas para ci tar exem-
plos. Ao con trá rio, so fre a con cor rên cia pre da tó ria de
pro du tos in dus tri a li za dos de ou tras re giões que ali
en tram com isen ção do IPI, en quan to que o pro du to
lo cal so fre a in ci dên cia ple na do tri bu to.

De ou tra par te, a re gião é in du zi da à ex por ta ção
de pro du tos pri má ri os, que vão cons ti tu ir-se em ma té-
ria-pri ma para in dus tri a li za ção em ou tras re giões,
mu i tas ve zes re tor nan do à pró pria Ama zô nia Oci den-
tal como pro du tos aca ba dos.

Esse tipo de flu xo está em aber to con fli to com o
mo der no con ce i to de que o de sen vol vi men to é tan to
mais in cen ti va do quan to mais a pro du ção ex por ta da
con te nha va lor agre ga do, ge ran do em pre go. ren da e
avan ço tec no ló gi co na pró pria re gião.

Os be ne fí ci os fis ca is con ce di dos aos pro du tos
ori un dos de ou tras re giões do País des ti na dos ao
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con su mo na Ama zô nia Oci den tal fo ram cri a dos para
com pen sar o cus to de trans por te por lon gas dis tân ci-
as. Entre tan to, es ses be ne fí ci os não po dem ser vir de
de ses tí mu lo para a ins ta la ção de in dús tria lo cal. Prin -
ci pal men te quan do essa in dús tria lo cal visa o apro ve-
i ta men to de in su mos re gi o na is, ofe re cen do pro du tos
de ma i or va lor agre ga do, evi tan do que a ma té ria-pri-
ma saia in na tu ra para be ne fi ci a men to em ou tras re -
giões, pre ju di can do o de sen vol vi men to sus ten tá vel
da Ama zô nia Oci den tal.

Sala das Ses sões, 31 de maio de 2002. – Mo re i-
ra Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 1.435, DE
16 DE DEZEMBRO DE 1975.

Alte ra a re da ção dos ar ti gos 7º do
De cre to-Lei nº 288, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e 2º do De cre to-Lei nº 356, de 15 de
agos to de 1968, 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 ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i-
ção,

De cre ta:

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

Art 6º Fi cam isen tos do im pos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos os pro du tos ela bo ra dos com
ma té ri as-pri mas agrí co las e ex tra ti vas ve ge ta is de
pro du ção re gi o nal, ex clu si ve as de ori gem pe cuá-
ria, por es ta be le ci men tos lo ca li za dos na área de fi-
ni da pelo § 4º do art. 1º do De cre to-Lei nº 291, de 28 
de fe ve re i ro de 1967.

§ 1º Os pro du tos a que se re fe re o ca put des te
ar ti go ge ra rão cré di to do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos, cal cu la do como se de vi do fos se,
sem pre que em pre ga dos como ma té ri as-pri mas, pro -
du tos in ter me diá ri os ou ma te ri a is de em ba la gem, na
in dus tri a li za ção, em qual quer pon to do ter ri tó rio na ci-
o nal, de pro du tos efe ti va men te su je i tos ao pa ga men-
to do re fe ri do im pos to.

§ 2º Os in cen ti vos fis ca is pre vis tos nes te ar ti go
apli cam-se, ex clu si va men te, aos pro du tos ela bo ra-
dos por es ta be le ci men tos in dus tri a is cu jos pro je tos
te nham sido apro va dos pela Su fra ma.

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

DECRETO-LEI Nº 291,
DE 28 FEVEREIRO DE 1967

Esta be le ce in cen ti vos para o de sen-
vol vi men to da Ama zô nia Oci den tal da Fa -
i xa de Fron te i ras abran gi da pela Ama zô-
nia e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 9º § 2º do Ato Insti tu ci o-
nal nº 4, de 7 de de zem bro de 1966,

De cre ta:

Art 1º Até o exer cí cio de 1972, in clu si ve, não
so fre rá in ci dên cia do im pos to de ren da a par te ou o
to tal dos lu cros ou di vi den dos atri bu í dos às pes so as
fí si cas ou ju rí di cas ti tu la res de ações, co tas ou qui -
nhões de ca pi tal de em pre sas lo ca li za das na Ama -
zô nia, quan do des ti na dos para apli ca ção na fa i xa de
re cur sos pró pri os de pro je tos apro va dos na re gião,
para efe i to de ab sor ção dos re cur sos ori un dos do
im pos to de ren da, de que tra tam o art. 2º des te De -
cre to-Lei e o art. 7º da Lei nº 5.174, de 27 de ou tu bro
de 1966. 

§ 1º Os ti tu la res de ações, co tas ou qui nhões
de ca pi tal, que op ta rem pelo gozo do di re i to de que
tra ta este ar ti go, de ve rão au to ri zar as em pre sas em
ques tão a de po si ta rem no Ban co da Ama zô nia S.A.
o to tal ou a par te dos lu cros ou di vi den dos a que fi ze-
rem jus e que de se ja rem apli car na for ma des te ar ti-
go.

§ 1º Os re cur sos de que tra ta o pa rá gra fo an te-
ri or:

a) se rão de po si ta dos den tro de 60 dias a con tar
da data de vi gên cia do res pec ti vo ba lan ço, sob pena
de per da do be ne fí cio;

b) se rão blo que a dos, de ven do ren der os ju ros
que fo rem pre vis tos no re gu la men to pró prio; e 

c) se rão li be ra dos nos ter mos do mes mo re gu-
la men to, de modo a pos si bi li tar, ex clu si va men te, as
apli ca ções pre vis tas nes te ar ti go, sob a for ma de
ações or di ná ri as ou pre fe ren ci a is, co tas ou qui-
nhões de ca pi tal, que não te rão qual quer ônus de
in trans fe ri bi li da de.

§ 3º O re gu la men to de que tra ta o pa rá gra fo
an te ri or in clu i rá dis po si ções a fim de as se gu rar
para Ama zô nia Oci den tal e para a Fa i xa de Fron te i-
ras abran gi da pela re gião Ama zô ni ca, per cen ta gem
de re cur sos até li mi tes pre vis tos como não im pe di ti-
vos da re ten ção dos re cur sos na re gião, atri bu in-
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do-se à Fa i xa de Fron te i ras par te subs tan ci al, ten do
em vis ta:

a) que sua ma i or ex ten são é com pre en di da pela 
Ama zô nia Oci den tal; e

b) que se re ves te da mais alta pri o ri da de o in-
cen ti vo ao sur gi men to de ati vi da des eco nô mi cas
auto-sus ten ta das na mes ma área.

§ 4º Para os fins des te de cre to-lei a Ama zô nia
Oci den tal é cons ti tu í da pela área abran gi da pe los
Esta dos do Ama zo nas, Acre e Ter ri tó ri os de Ron dô-
nia e Ro ra i ma.
....................................................................................

(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 150, DE 2002

Insti tui pu bli ci da de nas trans fe rên-
ci as de re cur sos da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Os ór gãos trans fe ri do res de re cur sos da
União, con sig na dos na lei or ça men tá ria anu al, para
Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou Mu ni cí pi os, a qual quer tí tu-
lo, pu bli ca rão, até quin ze dias após a san ção da lei or ça-
men tá ria de cada ano, ori en ta ções es pe cí fi cas con ten-
do to dos os pro ce di men tos ne ces sá ri os e su fi ci en tes
para efe ti va ção das trans fe rên ci as, in clu si ve di vul gan do
no pro gra ma ”A Voz do Bra sil“, por no mí ni mo cin co dias 
úte is, que tais re gras já fo ram pu bli ca das.

§ 1º So men te po de rão se be ne fi ci ar das trans fe-
rên ci as de que tra ta este ar ti go as en ti da des que ti ve-
rem apre sen ta do pla no de tra ba lho e do cu men tos exi -
gí ve is até cen to e vin te dias após pu bli ca das, pe los
ór gãos trans fe ri do res dos re cur sos, as ori en ta ções
es pe cí fi cas pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or.

§ 2º Os ór gãos trans fe ri do res dos re cur sos de
que tra ta este ar ti go te rão o pra zo de trin ta dias, de -
cor ri dos da apre sen ta ção do pla no de tra ba lho e do -
cu men tos de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or, para emi -
ti rem sua apre ci a ção fi nal so bre o pla no.

Art. 2º Os ór gãos res pon sá ve is pe las trans fe-
rên ci as de re cur sos da União de ve rão dis po ni bi li zar,
aos in te res sa dos, as ori en ta ções pre vis tas no ar ti go
an te ri or, in clu si ve na Inter net.

Pa rá gra fo Úni co. Os ór gãos res pon sá ve is pe las
trans fe rên ci as de que tra ta este ar ti go de ve rão co mu-
ni car às Assem bléi as Le gis la ti vas, Câ ma ra Dis tri tal e

às Câ ma ras Mu ni ci pa is quan do da li be ra ção des ses
re cur sos, sem pre ju í zo da pu bli ca ção no Diá rio Ofi ci al
da União.

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

Jus ti fi ca ção

O ob je to cen tral da pre sen te pro po si ção é tor nar
obri ga tó ria a di vul ga ção das re gras para ob ten ção,
pe los Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, dos re -
cur sos con sig na dos na lei or ça men tá ria, de for ma
cla ra e em tem po há bil e su fi ci en te para que tais en tes
fe de ra dos pos sam se ha bi li tar a re ce bê-los.

É do co nhe ci men to pú bli co a prá ti ca exis ten te
no Bra sil, em que o go ver no fe de ral im põe aos de ma-
is en tes da Fe de ra ção urna tra je tó ria obs cu ra de luta
pe los re cur sos pú bli cos, o que, de cer ta for ma, aten ta
con tra o pró prio prin cí pio fe de ra ti vo.

A ri gor, so men te uns pou cos pri vi le gi a dos co-
nhe cem to das as exi gên ci as fe i tas pe los di ver sos ór -
gãos do go ver no fe de ral para se ob ter re cur sos e se
efe ti var os pro gra mas go ver na men ta is, con vê ni os, fi -
nan ci a men tos, re pas ses es pe ci a is, sub sí di os, ou
seja, trans fe rên ci as sob to dos os tí tu los, in clu si ve, os
vá ri os re cur sos or ça men tá ri os alo ca dos por emen-
das dos Par la men ta res. Tal vez ape nas os lo bis tas e
os po lí ti cos in ti ma men te re la ci o na dos nos cír cu los do
po der te nham o do mí nio dos me an dros no âm bi to bu -
ro crá ti co da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral.

Essa de tur pa ção acir ra a de si gual da de re gi o-
nal, pois, mu i tos Mu ni cí pi os, pelo sim ples fato de des -
co nhe ce rem as pos si bi li da des de ob ten ção de re cur-
sos, em vis ta da dis tân cia dos gran des cen tros, da
pre ca ri e da de ou mes mo da au sên cia de in fra-es tru tu-
ra pes so al e ma te ri al, não con se guem efe ti var os pro -
gra mas es ta be le ci dos nas leis or ça men tá ri as que, na
ma i o ria das ve zes, des ti nam-se a esse tipo de Mu ni-
cí pio. Por ou tro lado, os gran des Mu ni cí pi os bra si le i-
ros, prin ci pal men te as Ca pi ta is dos Esta dos, pos su-
em co nhe ci men to so bre os re cur sos fe de ra is des ti na-
dos aos pla nos em sua ju ris di ção. Con tu do, pa gam fá -
bu las a em pre sas de con sul to ria ou as ses so ria para
ela bo ra ção dos pro je tos que de mons trem a vi a bi li da-
de da efe ti va ção da que le pro gra ma.

Por tan to, o que se apre sen ta como ab sur do ain -
da ma i or e sa ber que, se por um lado, ine xis te a di vul-
ga ção, por par te dos ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli-
ca Fe de ral, das con di ções es pe cí fi cas para efe ti va-
ção das trans fe rên ci as do di nhe i ro pú bli co, por ou tro
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pris ma, tam bém não é dada am pla pu bli ci da de das
trans fe rên ci as que fo ram efe ti va das, cuja co e rên cia
com os prin cí pi os da le ga li da de, mo ra li da de, im pes-
so a li da de, pu bli ci da de e efi ciên cia, ins cul pi dos no art. 
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, exi ge a di vul ga ção de to -
dos os pro ce di men tos ne ces sá ri os e su fi ci en tes para
es sas trans fe rên ci as, in clu si ve so bre a suas con cre ti-
za ções.

Ade ma is, é in con ce bí vel sa ber que per ma ne ce
ao ar bí trio do go ver no fe de ral a li be ra ção des ses re -
cur sos para as de ma is es fe ras da Fe de ra ção. O pró -
prio go ver no fe de ral, res pon sá vel pe las trans fe rên ci-
as, não fixa re gras cla ras e ob je ti vas, com de fi ni ção
de pra zos para efe ti va ção das trans fe rên ci as, per ma-
ne cen do os in ves ti men tos da União su je i tos às con -
ve niên ci as       po lí ti cas do go ver nan te de plan tão e to -
man do a lei or ça men tá ria anu al mera peça ilus tra ti va.

Por con se guin te, a pre sen te pro po si ção visa
atri bu ir trans pa rên cia às trans fe rên ci as dos re cur sos
da União aos de ma is en tes da Fe de ra ção. O art. 1º
des te pro je to es ta be le ce que a Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral fixe re gras cla ras e ob je ti vas de como se ob -
ter es ses re cur sos, com pré via es ti pu la ção de pra zo
para apre sen ta ção do pro je to, de como o pro je to deve 
ser ela bo ra do e pra zo de jul ga men to das pro pos tas
apre sen ta das.

Evi den te men te que tais re qui si tos de ve rão ser
am pla men te di vul ga dos, a fim de acar re tar a real pu -
bli ci da de dos re cur sos dis po ní ve is para os en tes da
Fe de ra ção. Esta é o sen ti do con ti do no art. 2º e 3º da
pro pos ta. Des ta que-se que as in for ma ções se rão di -
vul ga das, ain da, no pro gra ma ”A Voz do Bra sil“, cuja
au diên cia é in dis cu tí vel pe ran te os Mu ni cí pi os pe que-
nos e dis tan tes des se imen so Bra sil, bem como na in -
ter net.

Ade ma is, acre di ta-se que se tor na rão apli cá ve is
e con cre tos os in ves ti men tos pre vis tos na lei or ça-
men tá ria anu al, vez que ha ve rá uma ver da de i ra di vul-
ga ção dos re cur sos dis po ní ve is, pois a Pro pos ta de -
ter mi na a ne ces si da de de co mu ni ca ção aos Par la-
men tos lo ca is da li be ra ção de re cur sos.

Por tan to, a pre sen te Pro po si ção tem o es co po
de en se jar uma am pla di vul ga ção dos re cur sos que a
União dis po ni bi li za para os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e 
Mu ni cí pi os, pos si bi li tan do ma i or fis ca li za ção e con-
tro le dos gas tos pú bli cos, to lhen do o cli en te lis mo e a
ma ni pu la ção po lí ti ca des ses re cur sos, mo ti vo pelo
qual peço apo io dos meus Pa res.

Sala das Ses sões, 31 de maio de 2002. - Ade-
mir Andra de

(Ás Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos,
ca ben do à úl ti ma a de ci são-ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou quar -
ta-fe i ra úl ti ma, dia 29, 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 212, de 1999,
de au to ria do Se na dor Ge ral do Cân di do, que dis põe
so bre a co mer ci a li za ção de subs ti tu tos do le i te ma ter-
no e ar ti gos de pu e ri cul tu ra cor re la ci o na dos e dá ou -
tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 471, de 1999,
de au to ria do Se na dor Álva ro Dias, que al te ra a Lei nº
8.934, de 18 de no vem bro de 1994, que “dis põe so bre
o Re gis tro Pú bli co de Empre sas Mer can tis e Ati vi da-
des Afins e dá ou tras pro vi dên ci as”, e a 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”, pas san-
do a exi gir fir ma re co nhe ci da nos atos le va dos a ar -
qui va men to e pro va de iden ti da de dos só ci os das em -
pre sas mer can tis e ci vis;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 650, de 1999,
de au to ria do Se na dor José Sar ney, que ins ti tui quo -
tas de ação afir ma ti va para a po pu la ção ne gra no
aces so aos car gos e em pre gos pú bli cos, à edu ca ção
su pe ri or e aos con tra tos do Fun do de Fi nan ci a men to
ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri or (FIES); e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 181, de 2001,
de au to ria do Se na dor Ro meu Tuma, que dis põe so -
bre o di re i to do por ta dor de de fi ciên cia vi su al de in-
gres sar e per ma ne cer em am bi en tes de uso co le ti vo
acom pa nha do de cão-guia.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Assun tos So ci a is e de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, os pro je tos vão à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re cur so 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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RECURSO Nº 8, DE 2002

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

Inter no do Se na do Fe de ral, re que re mos a apre ci a ção
pelo Ple ná rio do Se na do, do Pro je to de Lei do Se na-
do nº 34, de 2000, que ”Alte ra a Lei nº 8.987, de 13 de
fe ve re i ro de 1995, que ”Dis põe so bre o re gi me de
con ces são e pres ta ção de ser vi ços pú bli cos pre vis to
no art. 175 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as“, de ter mi nan do que to das as con ces sões de
ser vi ços pú bli cos se jam pre ce di das de re la tó rio de
im pac to eco nô mi co-so ci al“.

Sala das Ses sões, Osmar Dias – Ney Su as su-
na – Ma ri na Sil va – Amir Lan do – Re gi nal do Du ar-
te – Ma u ro Mi ran da – Tião Vi a na – Ca sil do Ma dal-
ner – Wal deck Orne las – Chi co Sar to ri.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Re-
cur so nº 8, de 2002, que aca ba de ser lido, foi in ter-
pos to no pra zo re gi men tal.

A ma té ria a que se re fe re fi ca rá pe ran te a Mesa
du ran te cin co dias úte is, para re ce bi men to de emen -
das, de acor do com o dis pos to no art. 235, II, “c”, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 278, de 2002,dos Srs. Lí de res)

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 18, de 2002 (nº 407/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os arts.
100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art.
81 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, e acres cen ta os arts. 84, 85,
86, 87 e 88 ao Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as, ten do

Pa re cer sob nº 424, 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 Ber nar do Ca bral:

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são
da pro po si ção, para efe i to de vo ta ção em
Ple ná rio, a fim de que cada ma té ria seja
apre ci a da se pa ra da men te, por tó pi cos, nos
se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti-
vos que cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100
da par te per ma nen te e 86 e 87 da par te
tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças
pre ten di das so bre o art. 156 da par te per-
ma nen te e art. 88 do ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções
pre ten di das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu-
si vas à CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do
ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.
Como é do co nhe ci men to do Ple ná rio, a dis cus-

são da ma té ria obe de ce rá o rito es ta be le ci do pelo
Re que ri men to nº 278, de 2002, apro va do pelo Ple ná-
rio na ses são do dia 21 úl ti mo.

Nes ses ter mos, 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
e ex tra 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 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 Pre si dên-
cia con vo ca ses são ex tra or di ná ria a re a li zar-se, hoje,
às 9 ho ras e 15 mi nu tos para o pros se gui men to da
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias, que 
acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe-
de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do
ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os), ten do

Pa re cer sob nº 303, 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 Luiz Otá vio, fa vo rá vel
à ma té ria, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ,
que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 
2002, que tra mi ta em con jun to.
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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.

Dis cus são, em con jun to, das pro pos tas 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 pros se gui men to da dis cus são.

É o se guin te o Item 3, que tra mi ta em con jun to
com o Item 2:

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 2002

(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
6, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio
o Se na dor Ro me ro Jucá, que acres cen ta o
art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ins ti tui
con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de ilu-
mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item
an te ri or).

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 55, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes
de des pe sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni-
ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, 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 Luiz Otá vio, fa vo rá vel
com a Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta, e
abs ten ções dos Se na do res José Edu ar do
Du tra e Jef fer son Pé res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 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 pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são o pro pos ta e a emen da. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 70, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, do Pro je to de Lei do Se na do nº
70, 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 dis po si-
ti vos do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu-
bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal,
re la ti vos à pro va e dá ou tras pro vi dên ci as.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio
que a ma té ria será sub me ti da a dois tur nos
de dis cus são e vo ta ção, nos ter mos do art.
143 do Re gi men to Co mum.

Co mu ni ca ain da que, após a le i tu ra do pro je to,
foi aber to o pra zo de cin co dias úte is pe ran te a
Mesa para o ofe re ci men to de emen das, nos ter mos
do art. 235 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral. Entre tan to, em face do dis pos to na alí nea “c” do
art. 143 do Re gi men to Co mum, fica fa cul ta da às
Srªs e aos Srs. Se na do res nova opor tu ni da de para
apre sen ta ção de emen das até o en cer ra men to da
dis cus são da ma té ria.

Em dis cus são a ma té ria.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, se rei bem rá pi do. Te mos dis cu ti do e
apro va do pro je tos ori un dos da Co mis são Espe ci al
de Se gu ran ça Pú bli ca, pre si di da pelo Se na dor Iris
Re zen de, que le vou a ter mo a mis são que lhe foi
con fi a da no pra zo es ti pu la do. O De pu ta do Mo ro ni
Tor gan, na con di ção de Re la tor, cum priu o que foi
in di ca do no pe di do da for ma ção da Co mis são.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a res pe i to
do pro je to, cha mo a aten ção de V. Exªs para o Ca pí tu-
lo V – Dos Di re i tos do Ofen di do e das Tes te mu nhas.
Os ofen di dos e as tes te mu nhas, mu i tas ve zes, têm
sido re le ga dos a se gun do pla no na dis cus são dos
pro ces sos, prin ci pal men te na es fe ra cri mi nal. Esse
ca pí tu lo ga ran ti rá às ví ti mas e às tes te mu nhas re ce-
bi men to de tra ta men to dig no e res pe i to so por par te
das au to ri da des com pe ten tes; pro te ção da in te gri da-
de fí si ca, psí qui ca e mo ral, in clu si ve de seus fa mi li a-
res; in for ma ção so bre o re sul ta do do pro ces so de que 
te nham par ti ci pa do; e per ma nên cia em de pen dên ci-
as es pe cí fi cas em que não se per mi ta o aces so de
pes so as que pos sam in ti mi dá-las.

Cha mo a aten ção para esse as pec to por ex pe-
riên cia pró pria, pois, mu i tas ve zes, mi nu tos an tes de
apon tar o mar gi nal, a ví ti ma é as se di a da e pres si o na-
da a não fa zer o re co nhe ci men to, pre ju di can do mu i to
a ação da Jus ti ça na con de na ção da que les que pra ti-
cam o cri me.

Tra ta-se de um item im por tan tís si mo como no vi-
da de nes se pro ces so que o pro je to es pe ci al da Co-
mis são Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca apre sen ta às
Srªs e aos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti-
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

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

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 vo ta ção em pri me-
i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 106, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, 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.

A Pre si dên cia es cla re ce que a ma té ria
será sub me ti da a dois tur nos de dis cus são
e vo ta ção, nos ter mos do art. 143 do Re gi-
men to Co mum.

Co mu ni ca ain da que, após a le i tu ra do pro je to,
foi aber to o pra zo de cin co dias úte is pe ran te a
Mesa para ofe re ci men to de emen das, nos ter mos
do art. 235 do Re gi men to Inter no.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 vo ta ção em pri me-
i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 107, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, 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”.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a ma -
té ria será sub me ti da a dois tur nos de dis cus são e vo -
ta ção, nos ter mos do art.143 do Re gi men to Co mum.

Co mu ni ca ain da que, após a le i tu ra do pro je to,
foi aber to o pra zo de cin co dias úte is pe ran te a Mesa
para o ofe re ci men to de emen das, de acor do com o
art. 235 do Re gi men to Inter no.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 vo ta ção em pri me-
i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 117, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, do 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.
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A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a ma -
té ria será sub me ti da a dois tur nos de dis cus são e vo -
ta ção.

Co mu ni ca ain da que, após a le i tu ra do pro je to,
foi aber to o pra zo de cin co dias úte is pe ran te a Mesa
para o ofe re ci men to de emen das, nos ter mos do art.
235 do Re gi men to Inter no.

Pas sa-se à dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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 vo ta ção em pri me-
i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

O Sr. Se na dor Fran ce li no Pe re i ra en vi ou dis cur-
so à Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no 
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.

30 ANOS DA UNIVERSIDADE DE
ALFENAS – UNIFENAS

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma vi to ri o sa
ini ci a ti va no cam po edu ca ci o nal de Mi nas Ge ra is aca -
ba de com ple tar 30 anos.

É a Uni ver si da de de Alfe nas, a bela ci da de do
Sul de Mi nas, ba nha da pe las as águas da re pre sa de
Fur nas.

Alfe nas é uma ci da de em fran co de sen vol vi-
men to, com mais de 70 mil ha bi tan tes e mu i to ati va
tam bém eco no mi ca men te. Pro duz ar ti gos de ves tuá-
rio, bem como de bor ra cha e de plás ti co, além de pos -
su ir fá bri cas de ce lu lo se e pa pel, de má qui nas e equi -
pa men tos agrí co las e de pro du tos ali men tí ci os.

No se tor agrí co la, con for me da dos de 2000,
des ta ca-se pela pro du ção de cana-de-açú car
(148.980 to ne la das), la ran ja (140 mil to ne la das), café
(30 mil to ne la das) e ba ta ta-in gle sa (21 to ne la das).

Mas é, so bre tu do, tra di ci o nal cen tro de en si no
que atrai es tu dan tes não ape nas de Mi nas, mas de
vá ri os pon tos do ter ri tó rio na ci o nal. Ali está a co nhe ci-
da Esco la de Far má cia e Odon to lo gia, cri a da em
1914, hoje in te gran te do Cen tro Uni ver si tá rio Fe de ral.

As ruas e pra ças de Alfe nas es tão sem pre re ple-
tas de es tu dan tes. São mi lha res, du ran te qua se o ano 
in te i ro.

A Uni ver si da de de Alfe nas, a UNIFENAS, que ins -
ta lou seus pri me i ros cur sos em 1972, ain da sob a de no-

mi na ção de Fa cul da des Inte gra das da Re gião de
Alfe nas, con cen tra a ma i or par te des ses es tu dan tes.

Gra ças a com pe ten te ad mi nis tra ção, foi cres-
cen do e ad qui rin do res pe i to no cam po edu ca ci o nal, o
que le vou o Mi nis té rio da Edu ca ção, em 1988, a re co-
nhe cê-la como Uni ver si da de.

Di ri gi da por meu ami go, o Mag ní fi co Re i tor pro -
fes sor Édson Antô nio Ve la no, sem pre vi gi lan te quan -
to à boa qua li da de do en si no mi nis tra do nos vá ri os
cur sos, a Uni ver si da de de Alfe nas con ta com 2 mil
fun ci o ná ri os e 10 mil alu nos e man tém cam pus tam -
bém em Belo Ho ri zon te, Var gi nha, Po ços de Cal das,
Di vi nó po lis, Cam po Belo e São Se bas tião do Pa ra í so.

A UNIFENAS ofe re ce cur sos de gra du a ção em
Me di ci na, Odon to lo gia, Enfer ma gem, Far má cia, Fi si o-
te ra pia, Fo no a u di o lo gia, Nu tri ção, Su pe ri or de Pró te se
Odon to ló gi ca, Su pe ri or de Ra di o lo gia, Agro no mia,
Me di ci na Ve te ri ná ria, Zo o tec nia, Ciên cia da Com pu ta-
ção, Enge nha ria Ci vil, Di re i to, Admi nis tra ção, Arqui te-
tu ra e Urba nis mo, Psi co lo gia, Pe da go gia, Su pe ri or de
Te le co mu ni ca ções, Sis te ma de Infor ma ção Apli ca do à
Ges tão Empre sa ri al, Sis te ma de Infor ma ção Apli ca do
à Ges tão Fi nan ce i ra e Nor mal Su pe ri or.

As in for ma ções que re ce bo de ami gos al fe nen-
ses são de que a Fa cul da de de Me di ci na da
UNIFENAS ocu pa lu gar de des ta que en tre as fa cul-
da des pri va das do Esta do.

O Hos pi tal Uni ver si tá rio Alzi ra Ve la no, da Fa cul-
da de de Ciên ci as Mé di cas, in for mam meus ami gos,
fi cou em pri me i ro lu gar en tre os hos pi ta is ge ra is do
Sul e do Su do es te mi ne i ros quan to à sa tis fa ção dos
usuá ri os, se gun do pes qui sa re a li za da, no ano de
2000, pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

O Hos pi tal, do ta do de apa re lha gem mo der na,
re ce be pa ci en tes de mais de cem mu ni cí pi os da re-
gião, onde vi vem mais de um mi lhão de pes so as. São
efe tu a dos mais de 25 mil aten di men tos por mês. 

O Hos pi tal ofe re ce aten di men tos nas áre as de
re a bi li ta ção mo to ra, man ten do con vê nio com o Bi o fe-
ed back La bo ra tory do Jack son Me mo ri al Me di cal
Cen ter da Uni ver si da de de Mi a mi.

Seu Insti tu to de Olhos aten de, em mé dia, 200
pa ci en tes por dia. Ofe re ce ain da aten di men tos à po -
pu la ção nas áre as de Fi si o te ra pia e Fo no a u di o lo gia.
As clí ni cas de Odon to lo gia Ge ral as sis tem, gra tu i ta-
men te, cri an ças, adul tos e de sen vol vem cam pa-
nhas de pre ven ção.
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As Fa cul da des de Far má cia re a li zam cam pa-
nhas pre ven ti vas de sa ú de, ofe re cen do aná li ses clí-
ni cas e me di ca men tos pro du zi dos em seus la bo ra-
tó ri os.

As fa cul da des de Arqui te tu ra e Urba nis mo e
de Enge nha ria ela bo ram pro je tos ha bi ta ci o na is
para pre fe i tu ras e ins ti tu i ções fi lan tró pi cas de Alfe -
nas e da re gião.

A Uni ver si da de de Alfe nas, por meio de suas
fa cul da des es pe ci a li za das, pres ta as sis tên cia ain-
da nas áre as de Di re i to, agri cul tu ra e pe cuá ria.

Como se vê, a UNIFENAS, por sua tra je tó ria
vi to ri o sa e pelo re co nhe ci men to que vem ob ten do
em seus vá ri os cur sos, é mo ti vo de or gu lho não
ape nas para o Sul de Mi nas como para todo o Esta -
do. Ao Mag ní fi co Re i tor Édson Antô nio Ve la no, nos -
sos cum pri men tos pe los 30 anos da Uni ver si da de,
ex ten si vos aos cor pos do cen te e dis cen te e à di nâ-
mi ca ci da de de Alfe nas.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) _
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va
ex tra or di ná ria a re a li zar-se hoje, às 9 ho ras e 18
mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 18, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do Re que ri-

men to nº 278, de 2002, dos lí de res)

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 18, de
2002 (nº 407/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os
arts. 100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art. 81 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
acres cen ta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ten do

Pa re cer sob nº 424, 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
Ber nar do Ca bral:

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são da pro -
po si ção, para efe i to de vo ta ção em Ple ná rio, a fim de

que cada ma té ria seja apre ci a da se pa ra da men te, por 
tó pi cos, nos se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti vos que
cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100 da par te per ma nen-
te e 86 e 87 da par te tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças pre ten di das
so bre o art. 156 da par te per ma nen te e art. 88 do
ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções pre ten di-
das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu si vas à
CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2002
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3,
de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Álva ro Dias, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i-
ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser-
vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu -
ni cí pi os), ten do

Pa re cer sob nº 303, 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
Luiz Otá vio, fa vo rá vel à ma té ria, com as Emen das nºs 
1 e 2-CCJ, que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002,
que tra mi ta em con jun to.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 6, DE 2002
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
me ro Jucá, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i-
ção Fe de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser -
vi ço de ilu mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni-
cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item an te ri or).
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– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 55, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o-
mar Qu in ta ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes de des pe-
sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, 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
Luiz Otá vio, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, e abs ten ções dos Se na do res José Edu ar-
do Du tra e Jef fer son Pé res.

– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 70, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, do Pro je to de Lei do Se na do nº 70, 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 dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de
ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti-
vos à pro va e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro
tur no, 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.

– 7 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002

Segun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, 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”.

– 8 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, do 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) _ Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 9 ho ras e 17
mi nu tos.)

Ata da 73ª Sessão Deliberativa Extra or di ná ria,
 em 31 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. Edi son Lo bão, Mo za ril do
Caval can ti, Fran cis co Escór cio, Ro meu Tuma

e Lind berg Cury

Às 9 horas e 18 minutos, acham-se presentes
os Srs. Senadores:

Adir Gen til – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Fran ce li no Pe re i ra –
Fran cis co Escór cio – Ge ral do Melo – Gil vam Bor ges
– Iris Re zen de – João Alber to Sou za – José Fo ga ça
– La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Luiz Ota vio –
Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Pe dro Si mon – Ro ber to Fre i-
re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me-
ro Jucá – Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 24 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2002

(Nº 1.024/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 242, DE 2002

(Nº 1.047/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 243, DE 2002
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
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PARECERES

PARECERES Nº 472 e 473, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
48, de 2002 (nº 5.307/2001, na ori gem), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que ins ti tui a Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral do Vale do São Fran cis co.

Pa re cer nº 472, 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 Jor ge

I – Re la tó rio

Vem, ao exa me do Se na do Fe de ral o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 48; de 2002 (nº 5.307, de 2001, na ori -
gem), de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que ins ti tui a Fun -
da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co.

O pro je to cria a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral
do Vale do São Fran cis co, se di a da na ci da de de Pe -
tro li na, Esta do de Per nam bu co, com o ob je ti vo de mi -
nis trar en si no su pe ri or, de sen vol ver pes qui sa nas di -
ver sas áre as do co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten-
são uni ver si tá ria.

A nova Uni ver si da de, cuja in ser ção re gi o nal fica
ca rac te ri za da me di an te atu a ção mul ti cam pi na re gião
de fi ni da nos ter mos da Lei Com ple men tar nº 113, de
19 de se tem bro de 2001, que au to ri za o Po der Exe cu-
ti vo a cri ar a re gião ad mi nis tra ti va in te gra da de de sen-
vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA e ins ti-
tu ir o Pro gra ma. Espe ci al de De sen vol vi men to do
Pólo Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA, fica au to ri za da a
atu ar na re gião do semi-ári do nor des ti no.

A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co ad qui ri rá per so na li da de ju rí di ca a par -
tir da ins cri ção do seu ato cons ti tu ti vo no re gis tro ci vil
das pes so as ju rí di cas, do qual será par te in te gran te
seu es ta tu to apro va do pela au to ri da de com pe ten te.

A pro po si ção au to ri za o Po der Exe cu ti vo a
trans fe rir para a en ti da de que se ins ti tui bens mó ve is
e imó ve is e acer vos lo ca li za dos no mu ni cí pio de Pe -
tro li na, in te gran tes do pa tri mô nio, da União, da Uni -
ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, da Uni ver si da de
Fe de ral Ru ral de Per nam bu co, do Cen tro Fe de ral de
Edu ca ção Tec no ló gi ca de Per nam bu co e do Cen tro
Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na.

Ade ma is fica tam bém au to ri za da a trans fe rên-
cia à nova Uni ver si da de, do pes so al, dos cur sos e das 
do ta ções or ça men tá ri as das uni da des das ins ti tu i-

ções fe de ra is de en si no aci ma re fe ri das lo ca li za das
na ci da de de Pe tro li na.

Além dis so, a pro pos ta de fi ne os re cur sos fi nan-
ce i ros da en ti da de, au to ri zan do o Po der Exe cu ti vo a
pra ti car os atos ne ces sá ri os à sua ins ta la ção.

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde não re ce beu
emen das.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são ana li sar a pro po si ção no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi-
men ta li da de, bem como so bre os seus as pec tos de
mé ri to en vol ven do a or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, da
União, com pe tin do à Co mis são de Edu ca ção exa mi-
nar a ma té ria do pon to de vis ta subs tan ti vo.

A pro po si ção aten de ao pres su pos to de cons ti-
tu ci o na li da de for mal, ten do em vis ta tra tar de ma té ria
que deve ser dis ci pli na da em lei or di ná ria, de ini ci a ti-
va pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, na for ma do
que dis põem as alí ne as a e e do in ci so II do § 1º do
art. 61 da Cons ti tu i ção. Igual men te, do pon to de vis ta
ma te ri al, não há qual quer re pa ro a fa zer.

Ade ma is, o pro je to não apre sen ta ví ci os de ju ri-
di ci da de e re gi men ta li da de e vem va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

No to can te ao mé ri to, a cri a ção da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran cis co tra-
duz-se, de um lado, na opor tu na e ne ces sá ria con so-
li da ção da pre sen ça da União na re gião de Pe tro li na,
Per nam bu co, que, jun ta men te com Ju a ze i ro, na Ba-
hia, cons ti tui im por tan te pólo de de sen vol vi men to re -
gi o nal. A nova Uni ver si da de, con for me es ta be le ce a
pro po si ção sob exa me terá, cer ta men te, pa pel fun da-
men tal na ar ti cu la ção e no es tu do das ques tões en-
vol ven do não ape nas essa re gião, como todo o
semi-ári do nor des ti no.

De ou tra par te, a ins ti tu i ção da nova en ti da de tam -
bém sig ni fi ca uma ra ci o na li za ção da atu a ção do Go ver-
no Fe de ral na re gião, na me di da em que essa uti li za rá,
para se de sin cum bir de suas atri bu i ções, dos re cur sos
hu ma nos e ma te ri a is já exis ten tes, hoje dis tri bu í dos por
di ver sos ór gãos e en ti da des da União.

III – Voto

Do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei da Câ -
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ma ra nº 48, de 2002, bem como pela sua apro va ção no
to can te ao as pec to de com pe tên cia des ta Co mis são.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Jef fer son Pe res – Osmar
Dias – Fran ce li no Pe re i ra – Fer nan do Ri be i ro –
Ro me ro Jucá – Pe dro Si mon – Mar lu ce Pin to –
Artur da Tá vo la – Be ní cio Sam pa io – José Edu ar-
do Du tra – Luiz Otá vio – José Agri pi no.

PARECER Nº 473, DE 2002
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 48, de
2002, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, tem como
ob je ti vo cri ar a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do
Vale do São Fran cis co.

De acor do com essa pro pos ta, a re fe ri da Fun -
da ção, vin cu la da ao Mi nis té rio da Edu ca ção, com
sede e foro em Pe tro li na, Esta do de Per nam bu co,
des ti na-se à ofer ta de en si no su pe ri or, ao de sen vol-
vi men to da pes qui sa e à pro mo ção da ex ten são uni -
ver si tá ria, ope ran do como uma ins ti tu i ção mul ti-
cam pi, ba se a da em Pe tro li na (PE) e Ju a ze i ro (BA) e 
com au to ri za ção para es ten der sua atu a ção no
semi-ári do nor des ti no.

Fica es ta be le ci do que a Fun da ção Uni ver si da-
de Fe de ral do Vale do São Fran cis co ad qui ri rá per -
so na li da de ju rí di ca a par tir da ins cri ção do seu ato
cons ti tu ti vo no re gis tro ci vil das pes so as ju rí di cas,
do qual será par te in te gran te seu es ta tu to apro va do
pela au to ri da de com pe ten te.

A pro po si ção de ter mi na, tam bém, que o pa tri-
mô nio da nova uni ver si da de será com pos to de bens
e di re i tos que ve nha a ad qui rir e au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a trans fe rir para a en ti da de os bens mó -
ve is e imó ve is lo ca li za dos no mu ni cí pio de Pe tro li-
na, in te gran tes do pa tri mô nio da União, da Uni ver si-
da de Fe de ral de Per nam bu co, da Uni ver si da de Fe -
de ral Ru ral de Per nam bu co, do Cen tro Fe de ral de
Edu ca ção Tec no ló gi ca de Per nam bu co e do Cen tro
Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca de Pe tro li na.

Por fim, o PLC es cla re ce so bre a ori gem dos
re cur sos fi nan ce i ros da Fun da ção e con di ci o na sua
im plan ta ção não só à exis tên cia de do ta ção es pe cí-
fi ca no or ça men to da União, mas, tam bém, ao que

dis põe a Lei nº 9.962 de 2000, que ”dis ci pli na o re gi-
me de em pre go pú bli co do pes so al da ad mi nis tra-
ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Enten de o au tor da pro pos ta que a cri a ção da
Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São
Fran cis co irá su prir a ca rên cia de edu ca ção su pe ri-
or da re gião, além de pro ver as ati vi da des de pes -
qui sa e ex ten são, com ple men ta res ao pro ces so de
en si no.

Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, o PLC
veio a esta Casa re vi so ra, onde já re ce beu pa re cer
fa vo rá vel da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

II – Ana li se

O Pólo for ma do por Ju a ze i ro (BA) e Pe tro li na
(PE), no sub-mé dio São Fran cis co cons ti tui o prin ci-
pal re sul ta do de uma ex pe riên cia vi to ri o sa, con du zi da
pela Co de vasf, que re sul ta do apro ve i ta men to das
águas do rio São Fran cis co para fins de ir ri ga ção, ten -
do dado ori gem a um im por tan te cen tro de fru ti cul tu ra
ir ri ga da, hoje res pon sá vel por 86% das ex por ta ções
na ci o na is de man ga e 95% das de uva, além da pro -
du ção de vi nho, para ci tar ape nas dois ín di ces da
mar can te e ex pres si va eco no mia que se for mou nes -
sa sub-re gião do Nor des te bra si le i ro.

As ci da des de Ju a ze i ro e Pe tro li na, por seu tur no,
con for mam um es tra té gi co aglo me ra do na rede ur ba na
do Nor des te, cuja im por tân cia é re co nhe ci da des de há
mu i to, ten do sido uma das pri o ri da des do pro gra ma de
ci da des de por te mé dio im ple men ta do no iní cio dos
anos oi ten ta em nos so país. Pela sua lo ca li za ção – no
in te ri or do Nor des te – e si tu a ção pri vi le gi a da às mar -
gens do rio São Fran cis co – o pólo Ju a ze i ro Pe tro li na
tem se des ta ca do como um oá sis de de sen vol vi men-
to no vas to ser tão nor des ti no po pu lo so, po bre, seco e
aban do na do.

O di na mis mo, da área pode ser me di do pelo fato
de que a po pu la ção eco no mi ca men te ati va de Pe tro li na
cres ceu 543% en tre 1960 e 1996, pas san do de 10.478
para 67.388 pes so as, en quan to em Ju a ze i ro ele vou-se
de 12.248 pes so as em 1960 para 57.519 em 1996, com 
cres ci men to de 369%, o que in di ca a cri a ção de cer ca
de 100.000 em pre gos ao lon go do pe río do nes se pólo
de ir ri ga ção que é o mais im por tan te do Vale do São
Fran cis co e de todo o Nor des te bra si le i ro, com sig ni fi ca-
ti vos re fle xos po si ti vos em re la ção à ren da.

Todo esse de sen vol vi men to cons ti tui ain da um
pro ces so in com ple to e in con clu so, - por que fal tam-lhe
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vá rios pe rí me tros de ir ri ga ção, como os do Sa li tre
(em Ju a ze i ro) e do Ba i xio de Ire cê (em Xi que-Xi-
que), cu jas obras ape nas co me ça ram, e o de Cruz
das Almas (em Casa Nova), se quer ini ci a do. Do
mes mo modo, a Hi dro via do São Fran cis co, que
ain da não re ce beu os in ves ti men tos in dis pen sá ve-
is à sua ope ra ção co mer ci al.

A cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do Vale do
São Fran cis co vem, pois, con tri bu ir, de modo sig ni-
fi ca ti vo para con so li dar o pa pel do pólo Ju a ze i ro
Pe tro li na como ver da de i ra ca pi tal do São Fran cis-
co e do in te ri or do Nor des te. Não foi sem ra zão que 
o Con gres so Na ci o nal apro vou, ain da re cen te men-
te, a Lei Com ple men tar nº 113, de 19 de se tem bro
de 2001, au to ri zan do o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen vol vi-
men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA e ins ti-
tu ir o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to do
Pólo Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA.

Essa área cons ti tui um exem plo do que pode
e deve ser fe i to no ser tão nor des ti no, par ti cu lar-
men te no Vale do São Fran cis co, para su pe rar o
qua dro de po bre za e sub de sen vol vi men to.

É nes se con tex to – e com esse ob je ti vo – que
se es pe ra, ve nha a atu ar na nova Uni ver si da de,
ob je to do pre sen te pro je to de lei, na me di da em
que seja im plan ta da com base em uma pro pos ta
mo der na e am bi ci o sa – res pon sa bi li da de do Con -
se lho de Insta la ção a que se re fe re o art. 6º – do -
tan do-a de cur sos ade qua dos, apro pri a dos e
adap ta dos para as po ten ci a li da des e as ca rac te-
rís ti cas da re gião, a cujo pro ces so de de sen vol vi-
men to se in te gra rá, como com po nen te es sen ci al,
para tor nar-se ala van ca de mais um es tá gio, que
irá per mi tir a con so li da ção e a sus ten ta bi li da de do
de sen vol vi men to da área.

Do pon to de vis ta es tri ta men te edu ca ci o nal,
con si de ra mos a pre sen te ini ci a ti va do Po der Exe -
cu ti vo opor tu na e me ri tó ria, prin ci pal men te se lem -
brar mos da gran de ca rên cia que nos so País ain da

apre sen ta no que diz res pe i to às ne ces si da des de
qua li fi ca ção pro fis si o nal de seus jo vens, par ti cu-
lar men te no Nor des te, que em bo ra seja re gião po -
pu lo sa e po bre, tem sido pou co con tem pla da com
a pre sen ça e a ação do go ver no fe de ral em re la ção
ao en si no su pe ri or e à pes qui sa ci en ti fi ca e tec no-
ló gi ca.

Com essa per cep ção, já em 1989, en tão de -
pu ta do fe de ral, ao apre sen tar o pro je to de lei n.
1.514, vi san do ins ti tu ir o Pla no de De sen vol vi men-
to para o Vale do São Fran cis co, in cluí en tre seus
dis po si ti vos a pre vi são de um cen tro de en si no e
pes qui sa no pólo Ju a ze i ro/Pe tro li na que, com o
pre sen te pro je to, ago ra se con cre ti za.

O São Fran cis co, aliás, ao lon go da nos sa
His tó ria, tem sido sem pre uma re fe rên cia per ma-
nen te, no pas sa do pelo pa pel de ”rio da uni da de
na ci o nal“ ou, ain da ago ra, no pre sen te, vis to como
um dos ei xos na ci o na is de de sen vol vi men to – mais
po ten ci al que efe ti vo – no âm bi to do Pla no Plu ri a-
nu al ”Avan ça Bra sil“. É cla ra as sim, a per cep ção
na ci o nal da im por tân cia es tra té gi ca des sa área,
cuja iden ti da de re gi o nal, con tu do, ca re ce de ele-
men tos de con so li da ção e in te gra ção, o que a
trans for ma, ain da hoje, numa cons te la ção de
sub-re giões, po la ri za das prin ci pal men te por Mon -
tes Cla ros (MG), Bar re i ras (BA), Pa u lo Afon so (BA)
e Pe ne do (AL), além de Ju a ze i ro/Pe tro li na.

Tra ta-se, por tan to, de uma par ce la do ter ri tó rio
na ci o nal que pre ci sa ser de fi ni ti va e glo bal men te in -
cor po ra da ao nos so pro ces so de de sen vol vi men to,
para o que a cri a ção de cen tros de en si no e pes qui sa
cer ta men te cons ti tui, ao lado de ou tras ini ci a ti vas, um
fa tor es tra té gi co, es sen ci al e di fe ren ci a do.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi no pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 48, de 2002.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos – Wal deck Orné las.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e

or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º  São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té-
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, de 5-2-98:

“c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da-
de e apo sen ta do ria;”

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De-
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen-
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;
(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da ad -
mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art. 84, VI;

LEI Nº 9.962, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2000
Dis ci pli na o re gi me de em pre go pú-

bli co do pes so al da Admi nis tra ção fe de-
ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 113,
 DE 9 DE SETEMBRO DE 2001

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De-
sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju -
a ze i ro/BA e ins ti tu ir o Pro gra ma Espe ci al
de De sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE
e Ju a ze i ro, BA

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

PARECER Nº 474, 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 45, de
2002 (nº 984/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va Apo io,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ta gua tin ga,
Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Lind berg Cury

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.713,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § lº, do da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 8 de no vem bro de
2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Edu ca ti va
Apo io 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 Ta gua tin ga, Dis tri to Fe de ral.

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

É a se guin te à di re ção da Fun da ção Edu ca ti va
Apo io (cf fl. 55):
Di re tor Pre si den te – Fran cis co Maia Fa ri as
Di re tor Vice-Pre si den te – Air ton Maia Fa ri as

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
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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 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 45, de 2002.

Sala da Co mis são, – Ri car do San tos, Pre si-
den te – Lind berg Cury, Re la tor.
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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 CONTEL 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 DEFEVEREIRO 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:
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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 art. 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 475, 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 171, de
2002 (nº 1.391, 2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção João Pa u lo II 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 Pal mas, Esta do
do To can tins.

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 171, de 2002 (nº 1.391, 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 João Pa u lo II
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 Pal mas, Esta do do To can-
tins.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 744, 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 5 de
ju lho de 2001, 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 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 di re ção da Fun da ção João Pa u lo
II (cf. fls. 75/76):

Di re tor Pre si den te – Jo nas Abib
Di re tor Vice-Pre si den te – Wel ling ton Sil va Jar dim
Di re tor Te sou re i ro – João Mi lem Da bul
Di re tor Se cre tá rio – João Dias de Lima
Di re tor Encar re ga do de Ra di o di fu são – Lu zia de
Assis Ri be i ro San ti a go.

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 sua re la to ra, De pu ta da Nair Xa vi er Lobo.

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 171, 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 João Pa u lo II
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, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

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

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 476, 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 176, de
2002 (nº 1.520/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio JK FM Ltda. 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 Ta-
gua tin ga, Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Lind berg Cury

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 176, de 2002 (nº 1.520, 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 JK 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 Ta gua tin ga, Dis tri to Fe de ral.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 993 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 364,
de 5 de ju lho 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 Rá dio JK FM Ltda, (cf. Fl. 7):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Pa u lo Octá vio Alves Pe re i ra 160.000
• Anna Chris ti na Ku bits chek Bar ba rá Pe re i ra40.000

To tal de Co tas 200.000

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 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 a 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 176, 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 JK 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 a ou tor ga da per mis são, opi na mos pela Apro-
va çao 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, 28 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Lind berg Cury, Re la-
tor.
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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.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 241 a 250, de 2002, li dos an te ri-
or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art. 122, in -
ci so II, le tra b, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 48, de 2002, cu jos pa re ce res fo ram li dos
an te ri or men te, fi ca rá so bre a mesa du ran te cin co dias 
úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art.
235, II, “d”, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia re ce beu da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção so li ci ta ção para au tu-
ar os Avi sos:

Avi so nº 38, de 2002-CN (nº 712/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
das De ci sões nºs 131 e 132, de 2002 (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó ri os e Vo tos que as fun -
da men tam, re fe ren tes às au di to ri as re a li za das na Su -
pe rin ten dên cia Re gi o nal do Incra/PI e na Com pa nhia
Hi dro e lé tri ca do São Fran cis co – CHESF (TCs nºs
017.149/2001-0 e 004.499/2001-1), e

Avi so nº 39, de 2002-CN (nº 1.332/2002, na ori -
gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
da De ci são nº 500, de 2002 (Ple ná rio), bem como dos 
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re -
fe ren te ao le van ta men to de au di to ria re a li za da na
Inven ta ri an ça do DNER/RN e no DNIT (TC nº
003.389/2002-3).

Re ce beu, ain da, do Pre si den te do Tri bu nal de
Con tas da União, os Avi sos:

Avi so nº 41, de 2002-CN (nº 1.399/2002, na ori -
gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
da De ci são nº 538, de 2002-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria em
pro je to de apro ve i ta men to hi dro a grí co la do Rio Bál -
sa mo, no Mu ni cí pio de Pal me i ra dos Índi os/AL, re a li-
za do na SEINFRA/AL (TC nº 004.458/2002-7), e

Avi so nº 42, de 2002-CN (nº 1.386/2002, na ori -
gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia
da De ci são nº 541, de 2002-TCU (Ple ná rio), bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, re fe ren te ao re la tó rio de le van ta men to de
au di to ria re a li za da no DNIT, no 15º DRF e na
GEINFRA/MA (TC nº 004.928/2001-7).

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os avi -
sos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia re ce beu, do Pre si den te do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so nº 511, de 2002, na ori gem, de 27
do cor ren te, acu san do o re ce bi men to do Pa re cer nº
361, de 2002, da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le, so bre de ci são da que la Cor te de Con tas re fe ren te à 
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de nún cia de ir re gu la ri da des no Tri bu nal Re gi o nal do
Tra ba lho da 13ª Re gião, com sede na Pa ra í ba.

Infor ma, ain da, que o re fe ri do ex pe di en te foi au -
tu a do sob o nº TC-006.864/2002-5, e en vi a do à Uni -
da de Téc ni ca da que la Cor te, em cuja cli en te la se in -
se re o men ci o na do Tri bu nal Re gi o nal.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 22, de 1999, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item úni co:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 278, de 2002, dos Srs. Lí de res.)

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 18, de 2002 (nº 407/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os arts.
100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art.
81 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, e acres cen ta os arts. 84, 85,
86, 87 e 88 ao Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as, ten do

Pa re cer sob nº 424, 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 Ber nar do Ca bral:

– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são
da pro po si ção, para efe i to de vo ta ção em
Ple ná rio, a fim de que cada ma té ria seja
apre ci a da se pa ra da men te, por tó pi cos, nos
se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti-
vos que cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100
da par te per ma nen te e 86 e 87 da par te
tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças
pre ten di das so bre o art. 156 da par te per-
ma nen te e art. 88 do ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções
pre ten di das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu -
si vas à CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do
ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.

Como é do co nhe ci men to do Ple ná rio, a dis-
cus são da ma té ria obe de ce rá ao rito es ta be le ci do
pelo Re que ri men to nº 278, de 2002, apro va do pelo
Ple ná rio, na ses são do dia 21 úl ti mo, nes tes ter mos:
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões or di ná ri as e ex tra 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.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.

Exª a pa la vra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, com doze Se na do res em ple ná rio,
dis cu ti mos o fu tu ro do País, dis cu ti mos a CPMF, que
já foi apro va da, a meu ver, com ab so lu ta ir res pon sa bi-
li da de pela Câ ma ra dos De pu ta dos e pe las Co mis-
sões.

Che ga às mi nhas mãos um do cu men to do IEDI,
que nos diz o se guin te quan to à re ces são bra si le i ra
na in dús tria:

Quem ain da en con tra-se em re ces são
é a in dús tria, que acu sou ta xas ne ga ti vas de 
cres ci men to nos úl ti mos dois tri mes tres: –
1,6% no 4º tri mes tre de 2001 e – 1,5% no 1º 
tri mes tre de 2002. Nos úl ti mos cin co tri mes-
tres, a in dús tria de cli nou em 4, uma evi dên-
cia de que mu i to mais do que os de ma is se -
to res da eco no mia, a in dús tria so freu (e ain -
da so fre) o im pac to dos fa to res que le va ram
à re tra ção eco nô mi ca em 2001.

Ape sar de ter cres ci do re la ti va men te ao tri mes-
tre an te ri or, o PIB do 1º tri mes tre des te ano foi in fe ri or
ao pe río do cor res pon den te de 2001 em 0,7%.

A se gun da ca rac te rís ti ca é que a in dús tria é
quem está pu xan do para ba i xo o vi gor da re cu pe ra-
ção. A agro pe cuá ria tem sido o se tor lí der, e o se tor
ser vi ços, em bo ra te nha de cli na do sua ex pan são,
man tém ta xas po si ti vas de cres ci men to.

Con ti nua o IEDI, em tex to que re ce bi esta ma -
nhã pelo cor re io ele trô ni co:

Sal vo pe los efe i tos que ain da se fa zem
pre sen tes na cri se de ener gia (so bre o seg -
men to de ser vi ços in dus tri a is e de uti li da de
pú bli ca), o prin ci pal fa tor que hoje blo que ia
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o cres ci men to in dus tri al é o fra co mer ca do
con su mi dor (...).

E o Se na do Fe de ral dis cu te e apro va, Sr. Pre si-
den te, essa Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men-
ta ção Fi nan ce i ra, que de pro vi só ria não tem nada
mais, trans for man do-se em con tri bu i ção de fi ni ti va. A
CPMF dre na R$1,6 bi lhão por mês da eco no mia, re -
cur sos des ti na dos ao pa ga men to das fa mo sas dí vi-
das in ter na e ex ter na. É di nhe i ro re ti ra do do co mér cio
e dos sa lá ri os, o que tem como con se qüên cia me nos
em pre go, re ces são eco nô mi ca, de pres são do sis te-
ma eco nô mi co bra si le i ro. Sem a me nor som bra de dú -
vi da, es ta mos indo pelo ca mi nho da “ar gen ti ni za ção”.

Ou tro e-mail, en vi a do por Pe dro da Paz Fer re i-
ra, cha ma-me a aten ção para o fato de que, atu al-
men te, o fi nan ci a men to de uma em pre sa bra si le i ra
che ga a 40% de ju ros ao ano – de uma em pre sa! E a
taxa de ju ros vai de 7% a 13% ao mês para o fi nan ci a-
men to da pes soa fí si ca, che gan do a 150% e 180% ao 
ano. Pois bem, a mar gem de lu cro lí qui do de uma em -
pre sa bra si le i ra, ex cep ci o nal men te bem co lo ca da no
mer ca do e bem ad mi nis tra da, não ul tra pas sa 15%.
Isso trans for ma o Bra sil no úni co país em que o em -
prés ti mo, ao in vés de im pul si o nar o cres ci men to eco -
nô mi co das em pre sas, en ter ra-as em uma cova rasa,
le van do-as, de ma ne i ra sin ge la, à se pul tu ra.

E o Pe dro Ma lan e o Pre si den te da Re pú bli ca di -
zem ao Se na do Fe de ral que, se não apro var mos a
CPMF, se gu ra men te es ta re mos indo pelo ca mi nho da 
Argen ti na. Que san ta e des ca ra da hi po cri sia, Sr. Pre -
si den te! Será que o Bra sil não sabe quem nos le vou a
uma dí vi da in ter na de cer ca de R$740 bi lhões? Será
que essa re ces são cla ra que o País está vi ven do não
pode ser en ten di da pe los Par la men ta res do Se na do
Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos? Re pi to: hoje,
se gu ra men te, a taxa de ju ros dos che ques es pe ci a is
va ria de 7% a 13% ao mês, con tra uma re mu ne ra ção
na ca der ne ta de pou pan ça de 0,67% ao mês. Será
que é tão di fí cil, Se na dor Edu ar do Su plicy, en xer gar-
mos que a CPMF é o dre no, é a san gues su ga, é o ins -
tru men to da re ces são?

Sr. Pre si den te, se V. Exª abrir os jor na is de hoje,
vai ve ri fi car, com toda a cla re za, que o Exér ci to bra si-
le i ro está fun ci o nan do em meio ex pe di en te, por que
não tem re cur sos para fun ci o nar em ex pe di en te in te i-
ro; que a Ma ri nha sus pen deu, um dia por se ma na, as
suas ati vi da des, por que não tem re cur sos para fun ci-
o nar; que a Ae ro náu ti ca tem os aviões no chão por
fal ta de com bus tí vel.

Se for um pou co mais adi an te e olhar os da dos
es ta tís ti cos do IBGE, V. Exª terá opor tu ni da de de ve ri-

fi car que 54 mi lhões de bra si le i ros vi vem, hoje, aba i xo
do ní vel da po bre za: 33% de uma po pu la ção de 174
mi lhões de ha bi tan tes. Nós es ta mos numa si tu a ção
pior do que a da Argen ti na, que, Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Go ver no, an tes da pre ci pi ta ção da cri -
se, ti nha um de sem pre go de 18,5%, e o Esta do de
São Pa u lo, tem, hoje, de sem pre go dos tra ba lha do res
que ti nham em pre go an te ri or men te de 21,5%. Esta-
mos ca mi nhan do num ca mi nho mu i to ruim.

Nós es ta mos ace i tan do elo gi os e di re ções do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. E um pou co an tes de
a Argen ti na che gar à ban car ro ta, o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal nos di zia que Car los Me nem era o me -
lhor Pre si den te do mun do. E Ca val lo, que ha via vin te
anos es ta va à fren te da eco no mia ar gen ti na, pois co -
me çou no Ban co Cen tral, des fi la va pelo Bra sil, na
com pa nhia de José Ser ra, nos gran des res ta u ran tes
de São Pa u lo, en quan to Me nem, pelo me nos uma vez
por mês, jan ta va ou al mo ça va no Pa lá cio da Alvo ra da.

Vi, da tri bu na do Se na do, al guns Se na do res, di -
ze rem que o Bra sil es ta va cer to, por que o ca mi nho da
Argen ti na es ta va cer to. Des ta tri bu na, um Se na dor do 
meu Par ti do, ade ren te ao Go ver no, fez o elo gio da po -
lí ti ca eco nô mi ca bra si le i ra, por que se guia o mes mo
ca mi nho da Argen ti na. Ain da não es cu tei, Srs. Se na-
do res, a au to crí ti ca; es tou ven do uma ab so lu ta fal ta
de vi são em pro fun di da de e, no âma go, in di fe ren ça
com a so be ra nia na ci o nal e com o pa tri o tis mo.

Mas, Se na dor Ro me ro Jucá, eu, que es ti ve na
Argen ti na há mu i to pou co tem po, ouvi no tí ci as de que
Se na do res e Par la men ta res ar gen ti nos não po di am
mais fre qüen tar res ta u ran tes, por que os ou tros co-
men sa is, com seus ta lhe res, ba ti am nas lou ças e nos
co pos até que eles se re ti ras sem. E duas ca sas de
De pu ta dos ar gen ti nos fo ram in cen di a das em Bu e nos
Ai res, por que o povo não to le ra va mais a in di fe ren ça
com a eco no mia na ci o nal, o avan ço do de sem pre go,
o de ses pe ro que leva à vi o lên cia, à mar gi na li da de e à
cri mi na li da de.

Esta mos ca mi nhan do exa ta men te nes se sen ti-
do. Na Argen ti na, pelo me nos, há um es bo ço de re a-
ção. Ontem, na Re pú bli ca Argen ti na, vo tou-se o fim
da Lei de Sub ver são Eco nô mi ca. O que é a Lei de
Sub ver são Eco nô mi ca? É uma lei que fa ci li ta aos ju í-
zes ar gen ti nos co lo ca rem na ca de ia, nas gra des, os
cri mi no sos fi nan ce i ros, os cri mi no sos do co la ri-
nho-bran co, os gran des in ter ven to res, re pre sen tan-
tes das mul ti na ci o na is na eco no mia de um país que
san gra em vida, a ca mi nho de uma mor te sin gu lar: a
mor te pela má con du ção da sua eco no mia. Apro ve i to
o Esta dão para dar este es cla re ci men to:
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A Lei de Sub ver são Eco nô mi ca foi cri -
a da em 1974 e per mi te que a Jus ti ça pro-
ces se com fa ci li da de fun ci o ná ri os pú bli cos,
em pre sá ri os e ban que i ros en vol vi dos em
ca sos de cor rup ção, fra u des e gra ves de li tos
con tra a eco no mia na ci o nal.

O FMI [o mes mo que man da no Ma lan
e no Fer nan do Hen ri que] con si de ra que a lei 
ca u sa “in se gu ran ça ju rí di ca” nos in ves ti do-
res es tran ge i ros e por isso exi giu sua re vo-
ga ção. Na opi nião pú bli ca, a eli mi na ção da
lei ca u sou a sen sa ção de que a im pu ni da de
na Argen ti na au men ta rá mais ain da.

É evi den te que o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o-
nal está dan do aos re pre sen tan tes do ca pi tal in ter-
na ci o nal uma car ta de pi ra ta, uma car ta de cor sá rio,
uma au to ri za ção para es po li ar. A re a ção ar gen ti na
qua se foi de fi ni ti va. A lei foi apro va da no Se na do por
35 vo tos con tra 34, e de sem pa tou a fa vor dos pi ra tas
e dos cor sá ri os o Pre si den te do Se na do ar gen ti no.
Mas a re sis tên cia no Ple ná rio foi de 50% dos Par la-
men ta res.

E não vejo re sis tên cia, no Ple ná rio do Se na do
Fe de ral, ao as sal to da CPMF, que, in sis to, re ti ra
R$1,6 bi lhão da eco no mia, o que sig ni fi ca me nos mo -
vi men to no co mér cio, me nos em pre go. E não vejo re -
a ção no Se na do da Re pú bli ca. Será que, para ter-
mos, como na Argen ti na, a me ta de dos Se na do res
com pro me ti dos com o povo, pre ci sa mos es pe rar que
Par la men ta res se jam ex pul sos de res ta u ran tes pela
in dig na ção po pu lar e que ca sas de Par la men ta res
bra si le i ros se jam in cen di a das nas ca pi ta is? Que ex -
tra or di ná ria fal ta de sen si bi li da de, que ti bi e za, que fal -
ta de pro fun di da de na aná li se nos faz vo tar a pror ro-
ga ção des sa Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men-
ta ção Fi nan ce i ra, que de pro vi só ria não tem mais
nada, mas que, se gu ra men te, nos co lo ca num ca mi-
nho ex tre ma men te di fí cil?

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.Exª
me per mi te um apar te, Se na dor Ro ber to Re quião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Em se gui da, Se na dor.

Leio, hoje, o Cló vis Ros si, o pon de ra do Cló vis
Ros si, ana lis ta pro fun do, ex tre ma men te mo de ra do,
que nos diz que o ín di ce de de sem pre go em São Pa u-
lo dá cer ta ra zão a um le i tor que lhe es cre ve ad ver tin-
do so bre o caos da eco no mia bra si le i ra: su pe rou os
20% e, por tan to, não está mu i to lon ge do ín di ce ar -
gen ti no, de18,3%. Hoje, o ín di ce de de sem pre go ar -
gen ti no é su pe ri or a 25%, e o ín di ce de su bem pre go e 
de mi sé ria é su pe ri or a 20%. A Argen ti na está indo

para um ín di ce de su bem pre go ou de mi sé ria que atin -
ge 50% da sua po pula ção. E va mos pelo mes mo ca mi-
nho. Com uma di fe ren ça:na Argen ti na, exis te pro tes to,
o povo está na rua, o Par la men to vi bra, re cla ma, pro -
cu ra ca mi nhos; e, no Bra sil, o que ve mos é ab so lu ta
pas si vi da de ins ti tu ci o nal. Pa re ce que há um des li ga-
men to to tal do Par la men to dos in te res ses e do so fri-
men to do povo. O Par la men to fun ci o na como se es ti-
ves se numa ga i o la dou ra da, onde pa pa ga i os do bico
de ouro can tam loas às in ter ven ções do Fun do Mo ne-
tá rio Inter na ci o nal e aos de sa cer tos do Go ver no.

Onde va mos pa rar? Pa ra re mos cer ta men te na
des mo ra li za ção to tal da ins ti tu i ção par la men tar no
Bra sil. Onde está a re sis tên cia? Onde está a re sis tên-
cia do Par ti do dos Tra ba lha do res, das Opo si ções?
Como é que ela se con fi gu ra? Não é pos sí vel que só
eu es te ja no ple ná rio do Se na do en xer gan do e len do
es ses da dos! Ri go ro sa men te, não é pos sí vel! É ina -
cre di tá vel, mas me so cor ro do nos so fa mo so dra ma-
tur go: toda una ni mi da de é bur ra. E eu aqui es tou ten -
tan do mos trar ao Bra sil que não exis te no ple ná rio do
Se na do una ni mi da de. Tal vez exis ta sub mis são.

Cer ta vez, um ex pe ri men ta do Lí der do Go ver no
dis se nes ta Casa que um bom dis cur so con ven ce
Par la men ta res, muda as opi niões, mas não muda o
voto, por que ele já foi acer ta do pela con ve niên cia po -
lí ti ca, an te ri or men te.

Sei que es tou fa lan do ao Bra sil e mu i to pou co ao 
Se na do da Re pú bli ca, mas que ro mar car uma po si-
ção, ins pi ra da por tudo aqui lo que te nho, no pe i to e na 
alma, de pa tri o tis mo e de na ci o na lis mo. É pre ci so que 
al guém diga que a CPMF é a con ti nu i da de da es po li a-
ção, é o ca mi nho da re ces são, e que o Bra sil se gue,
sem a me nor som bra de dú vi da, a tri lha da Argen ti na.

Sr. Pre si den te, um pou co mais de tem po ape-
nas.

Ou tro dia, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res,
apre sen tei um re que ri men to con vo can do o Mi nis tro
das Re la ções Exte ri o res, Cel so La fer, o chan ce ler,
num fran cês mais cas ti ço, o ho mem dos ca rim bos,
para vir nos ex pli car uma de nún cia do ex-Mi nis tro da
Fa zen da Ru bens Ri cu pe ro. A de nún cia nos di zia que
o Bra sil es ta va uti li zan do, como ta ri fa bá si ca para ne -
go ci a ção com a Alca, a ta ri fa mí ni ma, de i xan do de
lado os 35% a par tir dos qua is de fen de ría mos a po si-
ção da in dús tria na ci o nal, re du zin do-os ou não con -
for me cir cuns tân ci as e con ve niên ci as do nos so País. 

Fui pra ti ca men te ad mo es ta do pelo Se na dor Jef -
fer son Pé res, que aca bou con cor dan do com a con vo-
ca ção, mas que, com aque le seu je i to sé rio e equi li-
bra do, dis se-me: – Se na dor Ro ber to Re quião, vou
con cor dar com a con vo ca ção, mas que ria lem brar a V.
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Exª que o Pre si den te da Re pú bli ca já des men tiu a
afir ma ção do Mi nis tro Ru bens Ri cu pe ro. Sua Exce-
lên cia já dis se que isso não exis te.

E hoje, no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, uma es -
pé cie de Diá rio Ofi ci al da Re pú bli ca, leio:

O Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res,
Cel so La fer, dis se on tem que o Bra sil de fen-
de a uti li za ção das ta ri fas apli ca das nas ne -
go ci a ções para a Área de Li vre Co mér cio
das Amé ri cas (Alca), por que as sim de ter mi-
na a le gis la ção do Acor do Ge ral de Tari fas e 
Co mér cio (Gatt). A afir ma ção foi uma res-
pos ta às crí ti cas do em ba i xa dor Ru bens Ri -
cu pe ro à ori en ta ção dada aos ne go ci a do res
bra si le i ros.

Se gun do Ri cu pe ro, o Bra sil de ve ria co -
me çar as ne go ci a ções a par tir das ta ri fas
con so li da das na Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio (OMC), que são de 35%, e não
pe las ta ri fas apli ca das, de 14%.

Como vêem os Srs. Se na do res, o Pre si den te
da Re pú bli ca, que des men tiu o ex-Mi nis tro Ru bens
Ri cu pe ro, não tem ne nhu ma idéia do com por ta men to
do Ma lan, do Armí nio Fra ga e do Mi nis tro das Re la-
ções Exte ri o res Cel so La fer. Não tem ne nhu ma idéia
da ori en ta ção que o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res for ne ce aos seus ne go ci a do res. E quan do o Pre si-
den te da Re pú bli ca diz que a não apro va ção do
CPMF é o caos, te mos que ter o mes mo en ten di men-
to a que nos in duz a de cla ra ção do chan ce ler.

O Pre si den te da Re pú bli ca com por ta-se como
um au tis ta, em vi a gens ma ra vi lho sas a Ma dri, acom -
pa nha do de 100 pes so as, com te le fo nes ce lu la res, e
em que di plo ma tas do Ita ma raty são des ta ca dos para 
acom pa nhar as ma da mes aos ca be le i re i ros. É a fes -
ta, o he do nis mo e a ab so lu ta fal ta de con ta to com o
Bra sil real.

Se na dor Edu ar do Su plicy, com o má xi mo pra zer
con ce do-lhe um apar te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
ape nas ao Se na dor Edu ar do Su plicy que seja bre ve
em seu apar te.

O ora dor já ex ce deu o seu tem po, e mu i to, mas
ou vi rá com ale gria o apar te de V. Exª, Se na dor Edu ar-
do Su plicy.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Vá lá, Sr.
Pre si den te, es ta mos em um mo men to his tó ri co. Nes -
ta sex ta-fe i ra, va mos re a li zar duas ses sões, o que é
iné di to no Se na do e na his tó ria do Bra sil, é algo me re-
ce que fi que mos aqui pelo me nos até às 14 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia re co lhe a pa la vra de V. Exª como uma con tri-
bu i ção.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, na ver da de o Se -
na dor Ro ber to Re quião se ex ce deu no me lhor sen ti-
do da pa la vra, por que trou xe para a nos sa sex ta-fe i ra,
en tre o Cor pus Chris ti e o sá ba do, um de ba te vi go ro-
so a res pe i to da CPMF e de ques tões im por tan tes
para o Bra sil e para a Argen ti na. S. Exª res sal ta uma
no tí cia im por tan te hoje, ou seja, como, com o voto de
de sem pa te do Pre si den te do Se na do ar gen ti no, re vo-
gou-se a cha ma da Lei de Sub ver são, que, pelo que
en ten de mos, ti nha como fi na li da de fa ci li tar o pro ces-
so e a pri são de em pre sá ri os e di re to res de em pre sas
que ti ves sem co me ti do atos con tra a eco no mia po pu-
lar ou de li tos fi nan ce i ros. Estra nho mu i to que o Se na-
do ar gen ti no te nha acor da do e que essa te nha sido
uma exi gên cia do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal que, 
ao mes mo tem po, não exi giu que pro ce di men tos se -
me lhan tes se jam ado ta dos con tra aque les que co me-
tem de li tos co muns na Argen ti na. Tam bém ao sa li en-
tar o pro ces so re ces si vo, o ele va do ín di ce de de sem-
pre go da eco no mia, S. Exª ana li sa os cor tes de gas -
tos que o Go ver no de ci de em fun ção da de mo ra na
vo ta ção da CPMF. Entre tan to, é pre ci so sa li en tar que,
para cer tos ti pos de gas tos, o Go ver no não re a li za
cor tes, es pe ci al men te os gas tos em pu bli ci da de. Se -
gun do le van ta men to fe i to por De pu ta do do PCdoB,
em ver da de, 75% dos gas tos com pu bli ci da de pre vis-
tos no Orça men to do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so já fo ram re a li za dos, em con tra po si ção a cor -
tes nas For ças Arma das, em pro je tos de sa ne a men to
bá si co e ou tros no Fun do de Com ba te à Po bre za. Se -
na dor Ro ber to Re quião, é im por tan te que ve nha mos
a ana li sar em pro fun di da de, sim, os efe i tos da CPMF
na eco no mia bra si le i ra, so bre tu do res sal tan do que o
tí tu lo “pro vi só ria” é cada vez me nos ade qua do. O Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so per deu a opor tu-
ni da de, ao lon go des ses oi tos anos, de re a li zar uma
re for ma tri bu tá ria com efe ti va ra zo a bi li da de e ra ci o na-
li da de. Por essa ra zão, sem pre está re a li zan do mo di-
fi ca ções no sis te ma tri bu tá rio de ma ne i ra pro vi só ria.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, o pi ra ta era um sa que a dor
au tô no mo dos ma res do mun do, mas o cor sá rio de ti-
nha a car ta de cor sá rio, dada pela Ra i nha da Ingla ter-
ra. Assim, ti nha a li cen ça para sa que ar os na vi os mer -
can tes es pa nhóis. Ago ra, o Se na do ar gen ti no dá aos
sa que a do res in ter na ci o na is a car ta de cor sá rio para
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agir no ter ri tó rio ar gen ti no. Não são mais pas sí ve is do
al can ce rá pi do pe los ju í zes ar gen ti nos. E isso foi, por
um voto ape nas, obra do Se na do da re pú bli ca ar gen-
ti na. Vai aca bar o Se na do bra si le i ro dan do tam bém
car ta de cor sá rio ao Exe cu ti vo.

Cha mo a aten ção das Srªs e dos Srs. Se na do-
res para o fato de ne nhum Par la men tar do Go ver no
ter vin do sus ten tar uma con tra po si ção ao que es tou
di zen do: o Bra sil está fa li do; a Ae ro náu ti ca não voa; o
Exér ci to tra ba lha em meio ex pe di en te; a Ma ri nha can -
ce lou um dia por se ma na; 21% dos tra ba lha do res de
São Pa u lo es tão de sem pre ga dos; 54 mi lhões de ha bi-
tan tes no Bra sil vi vem aba i xo do ní vel de po bre za, de -
sem pre ga dos ou, quan do em pre ga dos, ga nhan do
me nos de R$80,00 por mês. E que rem im por ao País
a CPMF! É a nova der ra ma. É a der ra ma que ca u sou
a re be lião de Ti ra den tes e dos mi ne i ros. Mas, se te-
mos hoje uma der ra ma, fal ta-nos um Ti ra den tes.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Fran cis co Escór cio, com pra zer, con ce-
do-lhe o úl ti mo e fi nal apar te que me é per mi ti do nes -
ta ses são.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Ro ber to Re quião, V. Exª não é o úni co a de fen-
der esse pon to de vis ta. Esta va aqui ou vin do aten ta-
men te o seu pro nun ci a men to, e sou so li dá rio a tudo o
que V. Exª está di zen do. E que ro até aju dá-lo. Che ga-
ram-me, ago ra, da dos de que ocu pa mos hoje o se-
gun do lu gar em nú me ro de de sem pre ga dos no mun -
do. Em pri me i ro, está a Índia.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Em
nú me ros ab so lu tos, não é? Não é re la ti va men te à po pu-
la ção. Em nú me ros ab so lu tos, so mos o se gun do.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Está -
va mos em nono lu gar. Então, a luz ver me lha co me çou
a se acen der. Eu já di zia nes ta Casa ou tro dia que a
nos sa di fe ren ça para a Argen ti na é que ain da te mos
cré di to com o FMI. Mu i to obri ga do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Fran cis co Escór cio, V. Exª, o Se na dor Ro-
meu Tuma, nos so Pre si den te, o Se na dor Edi son Lo -
bão, e eu, to dos nós apren de mos na es co la que éra -
mos a oi ta va po ten ci al eco nô mi ca do mun do. Ca í mos
para a dé ci ma pri me i ra po si ção. O Bra sil par ti ci pa va
com a mi se rá vel quan tia de 1,2% do co mér cio mun di-
al. Hoje, es ta mos par ti ci pan do com 0,7%, 0,8% – ou
seja, per de mos um ter ço do co mér cio mun di al. A
Amé ri ca La ti na in te i ra par ti ci pa com mais ou me nos

1,5%. O Bra sil está cres cen do para ba i xo, como di zia
mi nha avó, como rabo de bur ro.

Sr. Pre si den te, peço a com pre en são de V. Exª,
con ce den do-me mais tem po, para co lo car à dis po si-
ção dos Lí de res do PSDB e do Go ver no a pa la vra
para que me apar te i em e con tes tem os da dos que
apre sen tei. Estou di zen do que a CPMF é um cri me
con tra o País; que ela san gra o Bra sil em vida, e não vi
por par te da Li de ran ça go ver nis ta um ar gu men to que
se pu des se con tra por aos ar gu men tos que ali nhei,
um ar gu men to que pu des se ate nu ar a mi nha po si ção
nes te de ba te. O Go ver no Fe de ral está sem de fe sa
nes te Ple ná rio, por que a sua po si ção é ri go ro sa men-
te in de fen sá vel!

Sr. Pre si den te, ape sar de cha má-los à co la ção,
não apa re ce ram. Não há de fe sa a fa vor da CPMF.
Nin guém pode de fen der essa bar ba ri da de, mas o rolo 
com pres sor das con ve niên ci as vai apro vá-lo no Se-
na do, como apro vou na Câ ma ra Fe de ral. É o in te res-
se do País sen do atro pe la do por um Con gres so que
não re fle te, não apro fun da e que se com por ta nes te
caso com a mais ab so lu ta e ser vil sub mis são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Luiz Otá vio, para dis -
cu tir.

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.
Se na do ras e Srs. Se na do res, o Lí der do meu Blo co, o
no bre Se na dor Ge ral do Melo, não se en con tra pre-
sen te, e o no bre Se na dor Ro me ro Jucá, 1º Vice-Lí der
do Go ver no, tam bém se au sen tou. Então, como
Vice-Lí der do Go ver no, não pos so de i xar de me ma ni-
fes tar, em nome do nos so Go ver no, em nome da Li -
de ran ça , em nome do Se na dor Artur da Tá vo la.

Com tran qüi li da de, ve nho de fen der a CPMF. Pri-
me i ro, por que é com esse im pos to que te mos con di-
ção de fis ca li zar e ve ri fi car as con tas de to dos os bra -
si le i ros, in de pen den te men te de par ti do ou clas se so -
ci al. Quem tem con ta em ban co, quem tem con tro le
da sua con ta sabe que, a qual quer mo men to, a Re ce i-
ta Fe de ral, o apa ra to do Go ver no pode fis ca li zar a ori -
gem e o des ti no da que le re cur so.

O Bra sil é um país que se en con tra em de sen-
vol vi men to, que bus ca a ra zão e a jus ti ça. Lo gi ca-
men te, aque les que têm as suas con tas fan tas mas,
aque les que usam de ar ti fí ci os para con se guir pa tri-
mô nio, aque les que usam a má qui na pú bli ca para
fim pes so al re al men te são con tra a CPMF, por que
po dem, sem ela, uti li zar os re cur sos de acor do com
seus in te res ses.
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Qu an to aos ser vi ços, bus can do ser bas tan te ob -
je ti vo, eu di ria o se guin te: há fal ta de re cur sos em vá ri-
os se to res do Go ver no. E a pa ra li sa ção do re co lhi men-
to da CPMF im pos si bi li ta a exe cu ção de obras do Go -
ver no e tor na im pra ti cá ve is as emen das par la men ta-
res, não só as emen das in di vi du a is dos Par la men ta res
do Con gres so Na ci o nal, mas tam bém as emen das de
Ban ca da de to dos os Esta dos. To dos os Esta dos da
Fe de ra ção têm pre vi são de re cur sos, den tro do Orça -
men to da União, para obras, ser vi ços e, prin ci pal men-
te, para o aten di men to à área so ci al. Até mes mo a
área de se gu ran ça, aí in clu í dos Ma ri nha, Exér ci to e
Ae ro náu ti ca, en con tra-se nes sa di fi cul da de.

O Bra sil é um país de li de ran ça na Amé ri ca La ti-
na, ten do gran de po der eco nô mi co e o ma i or nú me ro
de ha bi tan tes, mas tem seus pro ble mas, e nin guém
nega os pro ble mas do Bra sil.

Se er ra ram o Go ver no Fe de ral, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que e sua equi pe eco nô mi ca ao op ta-
rem pelo Mer co sul e não pela Alca, como fez o Mé xi-
co, que ago ra se en con tra em si tu a ção bem mais con -
for tá vel que a do Bra sil, essa foi uma op ção de cor ren-
te de um es tu do: op tou-se por uma ver ten te que, na -
que le mo men to, pa re cia a me lhor.

No en tan to, nin guém pode ne gar a es ta bi li da de
eco nô mi ca, a for ça da nos sa de mo cra cia di an te de
qual quer pro ble ma, seja em re la ção ao Le gis la ti vo, ao 
Ju di ciá rio ou ao Exe cu ti vo, em to das as es fe ras de go -
ver no, fe de ral, es ta du a is e mu ni ci pa is. Não se pode
ques ti o nar a aber tu ra e a ma nu ten ção da nos sa de -
mo cra cia. O Go ver no tem sido aber to e o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que tem sido um lu ta dor, um ba ta lha-
dor. E vai con ti nu ar as sim: já fala, in clu si ve, no pro ces-
so de tran si ção que acon te ce rá quan do for ele i to um
novo go ver no, seja ele de opo si ção ou de si tu a ção. O
Pre si den te já ace i ta que quem ven cer as ele i ções
par ti ci pe do go ver no para fa zer a tran si ção. Quem di -
ria isso al guns anos atrás? Quem di ria que se ria pos -
sí vel aqui ques ti o nar quem quer que fos se?

Ain da on tem, a TV Se na do trans mi tiu mo men-
tos da vida de Jus ce li no Ku bits chek. Ti ve mos opor tu-
ni da de de re lem brar que JK foi im pe di do de re tor nar a 
Bra sí lia quan do, numa de suas vi a gens para seu sí tio,
pró xi mo a Lu ziâ nia, seu avião teve uma pane me câ ni-
ca. Mes mo se tra tan do de uma si tu a ção de emer gên-
cia, o co man dan te teve o seu pe di do para ater ri zar
em Bra sí lia ne ga do.

Ima gi nem isso hoje! Hoje, é per mi ti do a qual-
quer Se na dor usar da pa la vra para ques ti o nar A, B ou 
C. Esta mos dis cu tin do quem será o can di da to a Vice
do Par ti do dos Tra ba lha do res, por que Lula en con-
tra-se à fren te nas pes qui sas – isso já es ta mos acos -

tu ma dos a ver, só que as ele i ções se rão re a li za das no 
dia 6 de ou tu bro e mu i ta água ain da ro la rá por de ba i-
xo da pon te. Se es tão dis pu tan do tão ar du a men te a
can di da tu ra à Vice-Pre si dên cia na cha pa do Par ti do
dos Tra ba lha do res, isso só en ri que ce rá a dis pu ta.
Com cer te za, te re mos a opor tu ni da de de ver o novo
go ver no, seja de que par ti do for, con ti nu ar lu tan do
para que a CPMF e ou tras ta xas con ti nu em a exis tir.

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

do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu-

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que sex ta-fe i ra esta nos sa! Esta mos
na se gun da ses são para vo tar mos a CPMF, em ple na
sex ta-fe i ra, quan do nor mal men te nós, V. Exª - um dos
mais as sí du os - e mais al guns vêm aqui para dar quo-
rum para abrir os tra ba lhos e fa zer uma da que las
ses sões tran qüi las, quan do po de mos apro fun dar o
dis cur so, por que são pou cos os pre sen tes. Hoje, sex -
ta-fe i ra, já está acon te cen do uma se gun da ses são.
Isso vai pas sar para a his tó ria do Se na do, pois, a não
ser du ran te a Cons ti tu in te, não me lem bro de oca sião
em que o Se na do te nha re a li za do duas ses sões na
sex ta-fe i ra.

Há mu i tas co i sas so bre as qua is que ro fa lar, Sr.
Pre si den te. Cla ro que fa la rei so bre a CPMF, mas não
pos so de i xar de, pri me i ro, ex ter nar o meu voto de pro -
fun do pe sar pela mor te de Má rio Lago. 

Má rio Lago era uma des sas cri a tu ras pro fun das
da his tó ria des te País, o co mu nis ta ado ra do por to-
dos, o ho mem que ti nha uma fi lo so fia de vida de gran -
de pro fun di da de, da bus ca do bem co mum, e que teve 
a dig ni da de de man ter os seus ide a is des de o iní cio
da sua mo ci da de até o mo men to da sua mor te - aliás,
até mes mo de po is de sua mor te, pois, a seu pe di do,
quan do o ca i xão saiu de sua casa, seus ami gos can -
ta ram a Inter na ci o nal So ci a lis ta.

Má rio Lago mor reu. Mor reu como mor reu João
Ama zo nas, ou tro gran de nome e gran de lí der da his -
tó ria bra si le i ra, do qual se pode di ver gir, mas ao qual
não se pode de i xar de re co nhe cer a ex tra or di ná ria ca -
pa ci da de e a ex tra or di ná ria li de ran ça - ho mem que,
por qua se qua ren ta anos, pre si diu, do exí lio, do cár -
ce re, na vi o lên cia do ar bí trio do re gi me mi li tar, o seu
par ti do, o PC do B, tão di fe ren te do atu al PPS, que se -
ria o an ti go Par ti do Co mu nis ta Bra si le i ro.

Ontem foi en ter ra do o ex-De pu ta do Fe de ral Ge -
tú lio Dias, do meu Esta do, o Rio Gran de do Sul, um
ho mem de gran de ca pa ci da de de tra ba lho, con si de-
ra do o ma i or ora dor da Câ ma ra de mu i tos tem pos
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para cá, que hon rou e dig ni fi cou o seu man da to nas
ho ras mais dra má ti cas. Foi um dos fun da do res do
cha ma do Gru po Au tên ti co do MDB. Que bom se os
nos sos lí de res do PMDB se es pe lhas sem no tra ba lho
de Ge tú lio Dias e de co le gas que, como ele, fi ze ram a
bra vu ra da nos sa gen te!

Mas te nho que fa lar so bre a CPMF. Te nho a obri -
ga ção de di zer como nas ceu esse im pos to.

Esta Casa vo tou o im pe ach ment do Pre si den te
Col lor, e as su miu o Pre si den te Ita mar Fran co - fui seu
Lí der de Go ver no. Di zia-se que, se Ita mar es ta va go -
ver nan do, ele não es ta va go ver nan do em nome do
povo, por que o povo lhe ti nha es co lhi do como Vice e
não como Pre si den te. Mas se esta Casa, por ma i o ria
es ma ga do ra, aten den do a um le van te da so ci e da de
bra si le i ra, ti nha cas sa do o man da to do Pre si den te e
ti nha de ter mi na do que Ita mar as su mis se, ele es ta va
as su min do em nome do Con gres so Na ci o nal, que,
por tan to, ti nha a res pon sa bi li da de de lhe dar co ber tu-
ra e apo io, e ele ti nha a res pon sa bi li da de de ou vir, de
aten der, de ca mi nhar jun to com o Con gres so Na ci o-
nal. E isso foi fe i to.

Lem bro-me de um en con tro his tó ri co – e lá es ta-
va João Ama zo nas –, quan do nos re u ni mos, os pre si-
den tes de to dos os par ti dos do Bra sil, lá no Pa lá cio da 
Alvo ra da, com Ita mar Fran co, Pre si den te da Re pú bli-
ca. Nes sa re u nião, fir ma mos uma es pé cie de Pac to
Mon cloa, pelo qual cri a mos um sis te ma em que os
pre si den tes dos par ti dos con vo ca ri am uma re u nião
com o Pre si den te da Re pú bli ca em qual quer cri se que 
as sim o exi gis se e, in ver sa men te, o Pre si den te da
Re pú bli ca ti nha a prer ro ga ti va de con vo car os pre si-
den tes dos par ti dos em qual quer cri se que jul gas se
im por tan te. Gra ças a Deus, o am bi en te foi de tal en -
ten di men to e tal con cór dia no Go ver no Ita mar Fran co
que isso não foi ne ces sá rio.

No Go ver no Ita mar Fran co, o Pla no Real foi cri a-
do e vo ta do. Como Lí der do Go ver no, não pro me ti ne -
nhum car go, ne nhum fa vor, ne nhu ma van ta gem. O Sr. 
Fer nan do Hen ri que Car do so, en tão Mi nis tro da Fa-
zen da, veio de ze nas de ve zes à Câ ma ra e ao Se na-
do, como os ou tros Mi nis tros, de ba ter e dis cu tir vá ri os
as sun tos. Mais de ses sen ta emen das do Par la men to
fo ram apro va das, al te ran do o Pla no Real.

Na que le mo men to, sur giu a pro pos ta do im pos-
to so bre che ques, im pul si o na da pela idéia hu ma nis ta
de ga ran tir que a área da sa ú de pu des se dis por das
ver bas ne ces sá ri as para com ba ter a do en ça e a mi -
sé ria do nos so povo. Esse im pos to vi go ra ria por tem -
po de ter mi na do: até o úl ti mo dia do man da to do en -
tão Pre si den te Ita mar Fran co. Nes se es pa ço de tem -
po, o Go ver no fi ca ria com a res pon sa bi li da de de fa -

zer uma re for ma tri bu tá ria, há tan to cha ma da e tão
ne ces sá ria e de can ta da re for ma tri bu tá ria, que, in fe-
liz men te, não acon te ceu. E o im pos to foi vo ta do por
pra zo de ter mi na do.

Impres si o na o fato de es tar mos no úl ti mo ano
do man da to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so e es tar mos vo tan do pela ter ce i ra, quar ta ou
quin ta vez, não sei, a pror ro ga ção des se im pos to pro -
vi só rio. Ago ra, in clu si ve com a aqui es cên cia da Opo -
si ção, por que pas sa rá a vi go rar para o ano que vem e
o se guin te. Jus ti ça seja fe i ta. A Opo si ção diz – e pen -
so que é ló gi ca ao fazê-lo – que, se não mais fos se co -
bra da a CPMF, não ha ve ria sus ten ta ção fi nan ce i ra
para mu i tos pro je tos no pró xi mo ano. Tan to o é que
diz que, em 2003, o im pos to vi go ra rá, mas, em 2004,
será co bra do ape nas um per cen tu al ne ces sá rio para
exer cer o im por tan te pa pel de fis ca li zar a fra u de e a
bur la na tri bu ta ção, pois esse im pos to é o úni co, bom
ou ruim, cer to ou er ra do, que to dos pa gam. Os tra fi-
can tes de co ca í na, os vi ga ris tas, os co mer ci an tes
am bu lan tes e o ca i xa dois das em pre sas e de in dús-
tri as são obri ga dos a pa gar a CPMF, por que, ao mo vi-
men tar o di nhe i ro, au to ma ti ca men te esta é co bra da.

E fica a per gun ta: será que nes ses oito anos de
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so a re for ma tri bu-
tá ria não po de ria ter sido fe i ta e, as sim, não ter mos
que vol tar a co brar o im pos to so bre che ques? E digo
isso por que o per cen tu al da CPMF que ca be ria aos
Esta dos e Mu ni cí pi os não são des ti na dos àque les en -
tes da Fe de ra ção, ou seja, o Go ver no Fe de ral fica
com essa ver ba só para si, de i xan do de lado os Mu ni-
cí pi os e os Esta dos.

Por que, en tão, não saiu essa re for ma tri bu tá-
ria?

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi-
te-me V.Exª um apar te, no bre Se na dor Pe dro Si mon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe
da rei, Se na dor Ro ber to Re quião.

Oito anos, tran qüi lo, se re no, sem ne nhu ma cri se
ins ti tu ci o nal, épo ca em que o Pre si den te ti nha a ma i-
o ria ab so lu ta e to tal na Câ ma ra dos De pu ta dos, no
Se na do Fe de ral, en fim, no Con gres so Na ci o nal. Por
que, en tão, não saiu a re for ma tri bu tá ria? No iní cio do
seu man da to, o pres tí gio do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so foi às al tu ras, gra ças ao êxi to es -
pe ta cu lar do Pla no Real, que re du ziu a in fla ção a ín di-
ces in sig ni fi can tes e ga ran tiu o de sen vol vi men to do
País. O nome de Sua Exce lên cia ad qui riu uma po pu-
la ri da de enor me em to das as pes qui sas. Mas ao in-
vés de fa zer a re for ma tri bu tá ria, a re for ma po lí ti-
co-par ti dá ria e a re for ma das ins ti tu i ções, Sua Exce -
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lên cia fez a re for ma da lei que lhe per mi tiu a re e le i ção.
Jo gou seu man da to, jo gou di nhe i ro, apos tou, uti li-
zou-se de rá dio e te le vi são, gas tou di nhe i ro para mu -
dar uma tra di ção da nos sa His tó ria que nem a Di ta du-
ra Mi li tar con se guiu mu dar, pois o Con gres so Na ci o-
nal só ele gia um ou tro ge ne ral ao tér mi no do man da to
do an te ri or. Nem os Pre si den tes di ta do res, no me a-
dos, ti ve ram a co ra gem de fa lar em re e le i ção. Veio
Cas tel lo Bran co, Cos ta e Sil va, Emí lio Gar ras ta zu Mé -
di ci, Ernes to Ge i sel, João Bap tis ta Fi gue i re do, um a
um fo ram ele i tos, mas nin guém pen sou em se re e le-
ger, e se pen sou, os mi li ta res não ace i ta ram. Pois o
Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so con se guiu isso,
o que vai mar car a sua bi o gra fia, pois vai ser o úni co
Pre si den te do Bra sil que foi re e le i to, por que se per mi-
tiu a re e le i ção. Este foi o ma i or erro da vida do Se nhor
Fer nan do Hen ri que Car do so, da sua bi o gra fia: não
apro ve i tou o pres tí gio e a cre di bi li da de que ti nha – o
Con gres so lhe ba i xa va a ca be ça; nin guém ti nha au to-
ri da de para res pon der à Sua Exce lên cia – para pro-
mo ver as re for mas ne ces sá ri as ao País. Des gas-
tou-se po li ti ca men te para ga ran tir a sua re e le i ção,
não se pre o cu pan do com as re for mas que iri am me -
lho rar o País.

Mas ain da há um fato mais gra ve: a Câ ma ra dos
De pu ta dos de sig nou uma co mis são, cujo pre si den te
foi o De pu ta do Ger ma no Ri got to. Ele e ou tros par la-
men ta res per cor re ram o Bra sil in te i ro, fa zen do re u-
niões com Go ver na do res, Se cre tá ri os de Fa zen da,
Se cre tá ri os de Sa ú de, mem bros do Go ver no Fe de ral,
Pre fe i tos, a fim de ve ri fi ca rem as di fe ren ças exis ten-
tes: São Pa u lo que ren do tri bu tar o au to mó vel na fon -
te, por que ele é que pro du zia; o Pi a uí que ren do que o
im pos to fos se pago no con su mo, por que ele é que
com pra va o car ro. Ou seja, ha via dis pu tas e di fe ren-
ças enor mes. Mas o De pu ta do Ger ma no Ri got to e
sua equi pe con se gui ram ela bo rar um pro je to em que
hou ve en ten di men to de to dos. E o pro je to foi para a
Ordem do Dia. O que fez, en tão, o Pre si den te da Re -
pú bli ca, por de ci são pró pria ou aten den do a um pe di-
do do Mi nis tro da Fa zen da, não sei? Instru iu seus Lí -
de res no sen ti do de bo i co tar o re fe ri do pro je to. Ou
seja, Sua Exce lên cia não de i xou que se vo tas se a re -
for ma tri bu tá ria.

Ouço o apar te de V. Exª, Se na dor Ro ber to Re -
quião, com o ma i or pra zer.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na-
dor Pe dro Si mon, é evi den te que a sua abor da gem,
como sem pre, é cor re tís si ma. A CPMF se jus ti fi cou
em um de ter mi na do mo men to para re sol ver o pro ble-
ma da Sa ú de, só que não se pode tor nar per ma nen te,
pois para fis ca li zar os des vi os de di nhe i ro bas ta uma

pe que na fra ção da CPMF, su fi ci en te para co brir a
des pe sa ad mi nis tra ti va com a ve ri fi ca ção. O Go ver no
só é bom, Se na dor Pe dro Si mon, quan do o povo é fe -
liz, e este só é fe liz quan do tem em pre go e ren da. A
CPMF dre na a ren da na ci o nal de uma for ma sim ples-
men te fan tás ti ca, au xi li an do o pro ces so re ces si vo in -
dus tri al que es ta mos vi ven do. Por ou tro lado, Se na-
dor, per doe-me a fran que za, mas não apa nha o ca i xa
dois dos po lí ti cos la drões e dos fi nan cis tas de so nes-
tos, por que essa gen te tra ba lha em dó lar, em es pé cie.
O di nhe i ro da cor rup ção de um cor rup to es co la do, de
um cor rup to de quar ta ou quin ta ge ra ção, como exis te
hoje, ja ma is de i xa rá ras tro em uma con ta ban cá ria.
Isso é para la drão zi nho in fe ri or, para pre fe i ti nho, que
leva co mis são de pe que nos em pre i te i ros. O dó lar é
pago em es pé cie, é en te sou ra do ou man da do, por
cabo, para o ex te ri or, via Pa ra guai, por exem plo,
como re ve la mos, in clu si ve com a sua par ti ci pa ção, na 
CPI dos Pre ca tó ri os, com a si mu la ção de com pras
em che que no co mér cio de Ci u dad del Este.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E o Pro -
cu ra dor que man dou o dos siê com o nome das pes -
so as le vou um tiro e foi trans fe ri do.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Hoje,
está em Bra sí lia. Aliás, o Pro cu ra dor Cel so Três, que
tra ba lhou no Pa ra ná du ran te mu i to tem po, al mo çou
co mi go on tem e ti ve mos opor tu ni da de de con ver sar
so bre al guns as sun tos, os qua is que ro fa lar com V.
Exª de po is que des cer da tri bu na. A ver da de é que
uma pe que na alí quo ta de CPMF, su fi ci en te ape nas
para re mu ne rar as des pe sas ad mi nis tra ti vas, já es ta-
be le ce ria al gum con tro le; o res to é as sal to, é der ra-
ma, e não po de mos en trar nes se bar co. E essa his tó-
ria de que a CPMF ga ran te a pos si bi li da de de en con-
trar os cri mi no sos do co la ri nho é ab so lu ta men te ilu só-
ria. O trá fi co de dó lar, as con tas do ex te ri or por cabo
não fun ci o nam des sa ma ne i ra, não de i xam ras tros na 
CPMF, que é ape nas um pro ces so a mais para ace le-
rar a re ces são, pa gar o re fi nan ci a men to e ro lar essa
dí vi da ab sur da. É mu i to ruim para o Bra sil a co bran ça
da CPMF. É por isso que os Lí de res do Go ver no se
au sen ta ram do ple ná rio de po is que eu os cha mei à
co la ção para um de ba te. É ri go ro sa e ab so lu ta men te
in jus ti fi cá vel a CPMF do pon to de vis ta dos in te res ses
de um País que pre ci sa cres cer. O pró xi mo go ver no
não pre ci sa de re cur sos para gran des pro je tos. O
gran de pro je to é res ta be le cer o cres ci men to eco nô-
mi co do País, com ren da e em pre go.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço a V. Exª pelo apar te, do qual con cor do em par te.

Se na dor Ro ber to Re quião, V. Exª tem toda a ra -
zão quan do diz que as re mes sas para o ex te ri or, as
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con tas que es tão nos pa ra í sos fis ca is não são atin gi-
das pela co bran ça da CPMF. Mas uma par te de las é
atin gi da. V. Exª par ti ci pou des te tra ba lho co nos co.
Nós le va mos mu i to tem po para con se guir que a Jus ti-
ça abris se as con tas da CPMF para a Re ce i ta. O Su -
pre mo Tribu nal Fe de ral, numa ati tu de im pres si o nan-
te, di zia que o si gi lo fis cal im pe dia essa aber tu ra.
Como V. Exª deve se lem brar, ti ve mos que mu dar a
lei, al te ra mos a le gis la ção para per mi tir que a Re ce i ta
Fe de ral não fi cas se, no fi nal do ano, com in for ma-
ções, por exem plo, como a de que o Pe dro Si mon pa -
gou R$1 mi lhão de CPMF, mas sem sa ber de onde vi -
e ram os re cur sos. Isso era o que a Re ce i ta que ria sa -
ber. De po is que vo ta mos a lei, o Tri bu nal foi obri ga do
a en tre gar essa in for ma ção.

E o que é mais fan tás ti co é que, da lis ta de con -
tri bu in tes da CPMF, os mil pri me i ros não pa ga ram im -
pos to de ren da, pois es ta vam isen tos. Não sei se a
Re ce i ta já fez a com pa ra ção dos da dos, mas a ver da-
de é esta: os mil ma i o res con tri bu in tes da CPMF fo-
ram isen ta dos do pa ga men to do im pos to de ren da!

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na-
dor Pe dro Si mon, os li vros que re la ci o nam as con tas
CC-5, con tas de bra si le i ros não-re si den tes que en vi-
am re cur sos para o ex te ri or, não le va ram a nada, por -
que não se in ves ti gou nada. Inclu si ve, os três vo lu mes
fo ram rou ba dos, de sa pa re ce ram do meu ga bi ne te –
ain da bem que o seu ga bi ne te e o Mi nis té rio Pú bli co
ain da têm es ses li vros. Por tan to, te mos uma ver da de
ab so lu ta para con tra por a essa con ver sa ma cia do
vice-Lí der do Go ver no. Há cin co vo lu mes, com al guns
mi lha res de con tas, que não fo ram ob je to de in ves ti-
ga ção, in clu si ve os da Edi to ra Abril, da Fun da ção Vic -
tor Ci vi ta, que de nun ci ei do ple ná rio do Se na do. Não
fo ram in ves ti ga dos, por que não há a in ten ção de in-
ves ti gar. O Ban co Cen tral fun ci o na mais ou me nos
como o FMI, na Argen ti na: car ta de cor sá rio para os
es pe cu la do res in ter na ci o na is. O pes so al do mer ca do
fi nan ce i ro não pode ser atin gi do, não in te res sa onde
hou ve ram o seu di nhe i ro - se é di nhe i ro mal ha vi do ou 
não -, têm que ter a pro te ção do Ban co Cen tral. São
os fa mo sos re pre sen tan tes do mer ca do. No fim,
quem paga a con ta so mos nós, Par la men ta res. Va-
mos aca bar sen do va i a dos e ex pul sos de res ta u ran-
tes no Bra sil.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª se
re fe riu ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Ontem de
ma dru ga da – que pena que foi ape nas de ma dru ga da
– as sis ti, na TV Se na do, a um his tó ri co da vida de
Jus ce li no Ku bits chek.

Nes se his tó ri co, ele ci tou um fato de que já não
mais me lem bra va. Ele com prou um sí tio pró xi mo de

Bra sí lia e, em um dia de chu va, vin do em seu avião
para cá, pe diu li cen ça para pou sar no ae ro por to da ci -
da de, mas a tor re dis se que es pe ras se um pou co pois 
ti nha que ver as or dens. Veio a or dem: “não pode des -
cer”. O pi lo to ar gu men tou que es ta va na imi nên cia de
po der cair e a bor do es ta va o ex-Pre si den te da Re pú-
bli ca. “Não pode. Siga ca mi nho”, foi a res pos ta. E ele
se guiu ca mi nho.

O Dr. Jus ce li no Ku bits chek rom peu com o Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, por que, se as sim não ti -
ves se pro ce di do, não te ria cons tru í do Bra sí lia e as in -
dús tri as de que gos ta ria. E as pa la vras dele me emo -
ci o na ram: “Ape sar de to das aque las ame a ças que me 
fi ze ram, nada acon te ceu”. No mo men to em que sen ti-
ram que a po si ção do Bra sil era fir me, Jus ce li no Ku -
bits chek con se guiu im ple men tar o seu pro je to e de-
sen vol ver o seu pla no.

O Sr. Adir Gen til (PFL – SC) – V. Exª me per mi-
te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con ce-
do, com pra zer, o apar te ao ilus tre Se na dor Adir Gen -
til, meu vi zi nho de San ta Ca ta ri na.

O Sr. Adir Gen til (PFL – SC) – Se na dor Pe dro
Si mon, a an ti güi da de é boa, por que en si na as pes so-
as. E V. Exª mos tra cla ra men te que apren deu mu i to
bem. O pro nun ci a men to de V. Exª, que es cu tei aten ta-
men te, dá-me a lu ci dez e a tran qüi li da de para di zer
que a gran de ta re fa que te mos não é sa ber se a
CPMF irá co i bir os abu sos fi nan ce i ros, ou seja, fa zer
com que as pes so as cor rup tas não fi quem à mar gem
do Fis co, mas sim a pró pria ra zão da CPMF, que é fi -
nan ci ar a Sa ú de e a Pre vi dên cia So ci al, além de com -
ba ter a po bre za. Na ver da de, os 0,38% bus cam fi nan-
ci ar es sas três ques tões no Bra sil, e te mos que nos
ater a isso. Te mos con di ções, hoje, de ab di car da
CPMF e, com isso, de i xar mos de ter esse fi nan ci a-
men to? Essa é a gran de dú vi da que pa i ra no ar. Sou
obri ga do a con cor dar com o Se na dor Ro ber to Re-
quião quan do diz que a gran de ra zão pela exis tên cia
da CPMF não é a fis ca li za ção das con tas. Mas sou
obri ga do, tam bém, a con cor dar com o Go ver no, que,
in fe liz men te, como bem dis se V. Exª, por não ter fe i to
uma re for ma tri bu tá ria que pos si bi li tas se ao País
cres cer sem one rar a pro du ção, não tem con di ções
de ab di car de al guns im pos tos que esta Casa aca ba
por ter que cri ar. Por tan to, Se na dor Pe dro Si mon, V.
Exª trou xe para de ba te uma gran de ques tão: o Go ver-
no tem ou não con di ções de ab di car des se im pos to?
A CPMF será pro gres si va e, em 2003, será des ti na da
so men te ao com ba te à po bre za. Agra de ço pelo apar -
te que V. Exª me con ce deu.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço o im por tan te apar te do Se na dor Adir Gen til. V. Exª
tem ab so lu ta cor re ção: a ques tão é se o Go ver no
pode ou não ab di car des se im pos to. Po rém, Se na dor,
o Go ver no não quer fa zer a re for ma tri bu tá ria. E por
quê? Por que nun ca, na his tó ria do Bra sil, o Go ver no
Fe de ral ar re ca dou tan to quan to está ar re ca dan do.
Nun ca a taxa de con tri bu i ção do povo bra si le i ro para
o Go ver no Fe de ral foi tão alta como é hoje. E, numa
re for ma tri bu tá ria, não po de mos au men tar os im pos-
tos, mas dis tri bu ir de uma for ma um pou co mais ra ci o-
nal a ar re ca da ção: os Mu ni cí pi os e os Esta dos mais e
a União con tri bu i rá um pou co me nos. Assim, ha ve rá
uma ra ci o na li za ção na re ce i ta e na des pe sa.

Hoje, mu i to do que deve ser fe i to pela pre fe i tu ra
é fe i to pela pre fe i tu ra, pelo Go ver no do Esta do e pelo
Go ver no Fe de ral. Os três Po de res fa zem a mes ma
co i sa, e nin guém faz nada. O en si no pri má rio está a
car go da pre fe i tu ra, do Go ver no do Esta do e do Go-
ver no Fe de ral. Com es tra das e hos pi ta is, ocor re o
mes mo. De for ma que há uma sé rie de ór gãos pa ra le-
los, um em cima do ou tro, res pon sá ve is pelo mes mo
se tor, e o Go ver no Fe de ral não quer abrir mão dis so.
Dos qua tro anos de man da to, um pre fe i to, um bom
prefe i to, gas ta pelo me nos um para suas vin das a
Bra sí lia, onde cor re os mi nis té ri os para con se guir
van ta gens e fa vo re zi nhos, uma as si na tu ra aqui, uma
as si na tu ra ali. Com a re for ma tri bu tá ria, isso ter mi na.

Na Eu ro pa, nos Esta dos Uni dos e em pa í ses
de sen vol vi dos, o di nhe i ro des ti na do às pre fe i tu ras,
aos mu ni cí pi os e aos Esta dos fica nos pró pri os lo ca is,
não em pos se do Go ver no Fe de ral. No Bra sil, o Po der
Exe cu ti vo tem o con tro le po lí ti co to tal e ab so lu to dos
go ver na do res e dos pre fe i tos.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Pe dro Si mon, per mi te V. Exª um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Antes de o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no pro nun ci-
ar-se, gos ta ria de pe dir a S. Exª que seja bre ve, pois o
ora dor já ul tra pas sou em mais de oito ve zes o tem po
re gi men tal per mi ti do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Oito ve -
zes não, em oito mi nu tos.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
rei bre ve, Sr. Pre si den te. É que o Se na dor Pe dro Si -
mon abor da um as sun to da ma i or im por tân cia, ex tre-
ma men te opor tu no, can den te: a re for ma tri bu tá ria e a
CPMF.O Go ver no atu al não quis fa zer a re for ma tri bu-
tá ria, em bo ra te nha tido as me lho res con di ções po lí ti-
cas pos sí ve is para fazê-lo. E não a fez pela ra zão que
S. Exª, o Se na dor Pe dro Si mon, nos apon tou: a ar re-
ca da ção, que nun ca es te ve tão ele va da na his tó ria
des te País. Mas o pró xi mo go ver no terá que fazê-la,

pois se tra ta de uma ques tão li ga da à re to ma da do
pro ces so de de sen vol vi men to, à ins ta la ção de um
Esta do de jus ti ça so ci al, quer di zer, de um Esta do de
mais jus ti ça so ci al; en fim, por uma sé rie de ra zões. E,
nes sa re for ma tri bu tá ria, é ób vio que a CPMF vai de -
sa pa re cer como im pos to ar re ca da dor. Isto é, ela não
terá, cer ta men te, a fun ção ar re ca da do ra, po rém,
deve con ti nu ar exis tin do como um im pos to des ti na do
a aler tar, a de nun ci ar a so ne ga ção, com uma alí quo ta
mí ni ma ca paz de, con fe rin do da dos de mo vi men to fi -
nan ce i ro com os da dos de de cla ra ção, mos trar onde
está a so ne ga ção, que é gi gan tes ca nes te País – e V.
Exª mes mo apon tou o fato de que os mil ma i o res con -
tri bu in tes da CPMF es ta vam fora do Impos to de Ren -
da. Apro ve i to tam bém para co men tar, Sr. Se na dor,
um fato. A Argen ti na está vi ven do uma si tu a ção que
to dos es ta mos ob ser van do e de plo ran do. O es ta do
de sub mis são é tal que, até on tem, a Argen ti na ti nha
uma lei que pu nia a cor rup ção dos em pre sá ri os e dos
ban que i ros que so ne ga vam...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Que re -
me ti am o di nhe i ro para fora.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Exa ta men te, que re me ti am o di nhe i ro para fora ile gal-
men te. E, on tem, o Con gres so da Argen ti na foi obri -
ga do a re vogar essa lei, quer di zer, foi obri ga do a
abrir o país à cor rup ção e à so ne ga ção, por que o
FMI es ta va com medo de que ban que i ros pu des sem
ser pre sos e acu sa dos. Por isso, exi giu - o Se na do
ar gen ti no, com ape nas um voto con trá rio, con cor dou
– a re vo ga ção da lei. A que pon to che gou aque la na -
ção! Pre ci sa mos ob ser vá-la para nos aca u te lar.
Será que, um dia, che ga re mos a esse pon to de sub -
mis são? Fi quei es tar re ci do com essa no tí cia e apro -
ve i to o ex ce len te dis cur so de V. Exª para fa zer esse
co men tá rio à par te, à mar gem. Foi de primen te a ati -
tu de do Se na do ar gen ti no.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de-
ço a V. Exª pelo apar te e en cer ro, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
No bre Se na dor, eu só gos ta ria de fa zer uma re ti fi ca-
ção: V. Exª não ul tra pas sou o seu tem po em oito ve -
zes, mas em qua tro, por que dis pu nha de 10 mi nu tos e 
já está há 40 mi nu tos na tri bu na.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obri ga-
do, Sr. Pre si den te.

Eu ape nas que ro des ta car a par te fi nal do apar -
te do no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Ontem, re al-
men te, foi um dia trá gi co para o Par la men to ar gen ti no.
Te nho até mu i ta pena dos Se na do res da que le país.
Na rua, são pe dras, ofen sas e a ter rí vel re vol ta do
povo. Den tro de casa, no Par la men to, uma pres são
de tal or dem que nos faz pen sar que, se não ti ves sem
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fe i to aqui lo, es ta ri am abrin do ca mi nho para uma nova
di ta du ra. A que pon to che ga o ca pi ta lis mo in ter na ci o-
nal! A que pon to es ta mos che gan do! Aon de es ta mos
che gan do e para aon de es ta mos ca mi nhan do?

Há quan to tem po não as sis ti mos, pela te le vi são,
a um de ba te do Con se lho de Se gu ran ça da ONU? Há
quan do tem po não te mos co nhe ci men to de uma de ci-
são do Con se lho de Se gu ran ça da ONU? A úl ti ma foi
de ter mi nar que os is ra e len ses vol tas sem. Eles não
vol ta ram, e fi cou por isso mes mo. Ali se re u nia o Con -
se lho de Se gu ran ça do Pre si den te Bush, uma enor -
mi da de de gen te, os seus as ses so res, e ele man da va
a CIA re sol ver a ques tão da Ca xe mi ra, en tre o Pa-
quis tão e a Índia. Aliás, há al gum tem po es ta mos as -
sis tin do ao Pre si den te Bush e aos ame ri ca nos to ma-
rem par te do co man do. Só fal ta pe dir a ex tin ção da
ONU e do Con se lho de Se gu ran ça. Cá en tre nós,
hoje, a ONU e o Con se lho de Se gu ran ça fun ci o nam
para o mun do como a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras
fun ci o na para o Bra sil. Te mos a hon ra de ter um ir mão
nos so aqui do Se na do, José Sar ney, na que le ór gão,
que sa be mos da im por tân cia, mas com con se qüên-
cia zero para a so ci e da de bra si le i ra.

Pois a de ci são de on tem na Argen ti na foi to ma-
da por im po si ção do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
E fico pen san do, meu que ri do Se na dor, que foi bom
não ter mos do ta do to das as me di das que o Go ver no
quis. Foi este Se na do que im pe diu a pri va ti za ção da
Pe tro brás. Inclu si ve, para vo tar a al te ra ção da Cons ti-
tu i ção, veio a car ta do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
– e jus ti ça seja fe i ta! –, ga ran tin do que, em seu go ver-
no, não ha ve ria a pri va ti za ção nem da Pe tro brás, nem 
do Ban co do Bra sil, nem da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de-
ral. Mas, se a si tu a ção do Bra sil for como a da Argen ti-
na, ou seja, se a dí vi da ex ter na ti ver aque le cres ci-
men to e a dí vi da in ter na acom pa nhar – Deus me per -
doe, não vai acon te cer! – como se ria a vo ta ção nes te
Se na do? Ha ve ria, pelo me nos, a di fe ren ça de um
voto? Ou se ria como são tra di ci o nal men te as vo ta-
ções ra di ca is nas qua is o Go ver no tem in te res se e a
Opo si ção está do ou tro lado, e, no má xi mo, o que a
Opo si ção con se gue é 21 vo tos dos 81 Se na do res?

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si-
mon, 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) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Melo,
para dis cu tir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, en quan to o Se na dor Ge ral do Mel lo se
en ca mi nha à tri bu na ...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª está pe din do para fa lar como?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ape nas para in for mar, por que o mun do in te i ro está
acom pa nhan do, que o Se ne gal aca bou de ven cer a
par ti da con tra a Fran ça na es tréia da Copa do Mun do.
A Fran ça, que é cam peã do mun do, não con se guiu
do brar o Se ne gal, que ven ceu de 1 x 0.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, ape lo para V. Exª não in clu ir o de ba te es por ti vo no
tem po que será atri bu í do ao meu pro nun ci a men to.

Não po de ria de i xar de su bir a tri bu na, em pri me-
i ro lu gar, para fa zer um agra de ci men to mu i to sin ce ro
ao no bre Se na dor Ro ber to Re quião, por que o seu
dis cur so, na ver da de, é um aler ta quan to aos ris cos
de que o Bra sil ve nha a se trans for mar em uma nova
Argen ti na. Por tan to, vim à tri bu na ini ci al men te para
agra de cer a S. Exª pelo apo io que ma ni fes tou às te -
ses que nós do PSDB es ta mos apre sen tan do, ao
tem po em que cha ma mos a aten ção para a im por tân-
cia de o Bra sil evi tar os ca mi nhos que nos fa çam per -
cor rer os ca mi nhos que a Argen ti na, in fe liz men te,
per cor reu.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na-
dor Ge ral do Melo, gran de Se na dor, gran de tri bu no e
meu ami go, cre io que o de ba te que ini ci a mos nes ta
ma nhã, com a pre sen ça de V. Exª na tri bu na, é o de
que o Bra sil pre ci sa. O ca mi nho da aven tu ra, Se na dor
Ge ral do Melo, está sen do tri lha do; o ca mi nho da
aven tu ra é a ele va ção de uma dí vi da in ter na bra si le i ra
de R$67 bi lhões para R$740 bi lhões. O ca mi nho está
tra ça do, e o Bra sil pre ci sa de uma mu dan ça res pon-
sá vel, ra di cal; de um go ver no que seja ca paz de fa zer
o que faz Ge or ge Bush, nos Esta dos Uni dos: bate na
mesa e diz que é pre si den te dos ame ri ca nos, para
de fen der-lhes o tra ba lho e a em pre sa.Não é a ale ga-
ção de que a in com pe tên cia de um fu tu ro go ver no
nos le va rá à cri se; é a in com pe tên cia do atu al Go ver-
no, o ca mi nho mal es co lhi do, a de pen dên cia, como
ins tru men to de de sen vol vi men to. Não es tou nem fa -
lan do em cor rup ção, por que ela é aces só ria nes te
pro ces so; falo de uma vi são dou tri ná ria equi vo ca da
que nos com pro me teu pro fun da men te, ele van do as
dí vi das in ter na e ex ter na. Esta mos a pon to de mer gu-
lhar no mes mo bu ra co onde se en con tra a Argen ti na.
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O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Obri ga do, Se na dor Ro ber to Re quião.

To dos ou vi mos o dis cur so de V. Exª. Agra de ço
pelo seu es for ço de re pe tir sin te ti ca men te a ma ni fes-
ta ção que já fez da tri bu na. Ago ra, eu gos ta ria de ter a
opor tu ni da de de fa zer a mi nha.

É mu i to fá cil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, se di zer que um de ter mi na do ce ná rio exis ten te
no Bra sil é de cul pa, de res pon sa bi li da de do Go ver no
que aí está. Pre ci sa ría mos co me çar a apre ci ar este
as sun to do co me ço.

Em pri me i ro lu gar, o Bra sil de hoje não foi cons -
tru í do pelo atu al Go ver no. O Bra sil de hoje, com seus
pro ble mas, com as suas van ta gens, com o seu pro -
gres so e com o seu atra so, com a sua ri que za e com a 
sua mi sé ria, é fru to do que fi ze mos com ele, to dos
nós, bra si le i ros, ao lon go de 500 anos de His tó ria. E
se se de se ja ana li sar um go ver no com a au to ri da de
que só um jul ga men to jus to pode con fe rir, sem pa i-
xão, sem com pro mis so com re sul ta dos po lí ti cos ou
ele i to ra is, te mos que co me çar des te pon to. Não foi o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so quem des co-
briu o Bra sil e quem fez a sua His tó ria. O pa pel do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so foi o de re ce-
ber o Bra sil da for ma como lhe foi en tre gue e ten tar
con du zi-lo den tro da pro ce la que aí está, da tor men ta
que en vol ve o mun do, com se gu ran ça, fa zen do com
que os bra si le i ros – não to dos, por que isso não se
con se gui ria em oito anos –, se pos sí vel, a ma i o ria de -
les; se im pos sí vel, o ma i or nú me ro – me lho ras sem de
vida e que, ao me lho ra rem de vida, es ti ves sem tam -
bém au men tan do a ca pa ci da de de o Bra sil fa zer com
que ou tros bra si le i ros, em ma i or nú me ro, em ma i o res
pro por ções, vi es sem a me lho rar no fu tu ro.

Para ava li ar o Go ver no, pre ci sa ría mos, por tan-
to, ve ri fi car como es ta va o Bra sil no iní cio des te Go-
ver no e como ele está hoje. O Bra sil está con vi ven do
com di fi cul da des e pro ble mas. Ain da ago ra, em apar -
te, o Se na dor Ro ber to Re quião fa la va no cres ci men to
da dí vi da ex ter na. Já ouvi fa lar da dí vi da pú bli ca, ex -
ter na e in ter na; já ouvi fa lar aqui na enor mi da de des -
sa dí vi da com pa ra da com o PIB. Tudo pre ci sa ser ob -
ser va do e com pre en di do.

A dí vi da bra si le i ra, por exem plo, equi va le a mais
da me ta de do nos so PIB. Isso é gra ve? Sim, é gra ve.
Isso é mu i to? Sim, é mu i to. Po rém, o que é gra ve e o
que é mu i to não é o fato de ter mos uma dí vi da que ul -
tra pas se 50% do PIB; o que é gra ve é ter mos essa dí -
vi da exi gí vel num pra zo cur to, por que a si tu a ção eco -
nô mi ca de um país como a Bél gi ca, por exem plo, é
mu i to boa, e a Bél gi ca não deve a me ta de do seu Pro -
du to Inter no Bru to, mas o equi va len te a dois PIBs. A
dí vi da da Bél gi ca não tem a im por tân cia dra má ti ca

que atri bu í mos à dí vi da ex ter na bra si le i ra em fun ção
do seu pra zo de exi gi bi li da de. A taxa de ju ros paga
pela Bél gi ca tem a ver com o ris co Bél gi ca, tem a ver
com os ní ve is de pre ço nas ope ra ções do mer ca do fi -
nan ce i ro in ter na ci o nal.

Por isso, con si de ra mos tão im por tan te que os
fun da men tos da eco no mia bra si le i ra se jam pre ser va-
dos e que de ter mi na dos pa râ me tros da for ma ta ção
eco nô mi ca do Bra sil se jam man ti dos. For ta le cen do
esta eco no mia, po de re mos re du zir o ris co Bra sil e,
con se qüen te men te, as ta xas de ju ros.

Por tan to, não po de mos as su mir uma po si ção
con tra di tó ria de di zer que aqui lo que se faz para con -
so li dar os fun da men tos da eco no mia, por que im pli ca
sa cri fí ci os in ter nos, não deve ser fe i to. Ao mes mo
tem po, não po de ría mos es tar con vi ven do com as ta -
xas de ju ros in ter na ci o na is que pa ga mos em al guns
ca sos, em bo ra seja tam bém ne ces sá rio di zer que a
taxa mé dia de ju ros que one ra a dí vi da ex ter na bra si-
le i ra não é tão alta quan to pa re ce.

Se apro fun dar mos a dis cus são des te as sun to,
não po de rei tra tar do tema prin ci pal que me trou xe a
esta tri bu na, já que es ta mos dis cu tin do a CPMF.

Ouvi, de uma das vo zes mais res pe i tá ve is da
po lí ti ca bra si le i ra - na mi nha opi nião é o Se na dor Pe -
dro Si mon, não ape nas o ami go que ri do, nem o Go-
ver na dor mais ex pe ri en te com quem con vi vi, quan do
tam bém era Go ver na dor e com quem apren di tan to;
não ape nas o co le ga Se na dor de pos tu ra dig na,
exem plar e ina ta cá vel, mas aque le ho mem pú bli co
bra vo - a se guin te afir ma ção: “O Go ver no não fez a re -
for ma tri bu tá ria por que não quis”.

Enquan to S. Exª afir ma va isso, eu per gun ta va a
mim mes mo: “Será que se pode afir mar isso re al men-
te”? Esta mos num re cin to do Par la men to bra si le i ro. A
nos sa ta re fa – e não a do Go ver no – é mu dar a lei na -
qui lo em que deva ser mu da da ou de fa zer a lei que se 
tor nou ne ces sá ria e que ain da não te nha sido fe i ta.

O Go ver no en vi ou ao Con gres so Na ci o nal um
pro je to de re for ma tri bu tá ria. Se V. Exª me per gun tar
se o pro je to en vi a do era bom, res pon de rei que, na mi -
nha opi nião, não era. Se o pro je to não era bom, por
que não o me lho ra mos? E o que fi ze mos nós com
esse pro je to? Onde está a for ça, a nor ma re gi men tal
que dá ao Go ver no, ao Po der Exe cu ti vo, a au to ri da de
ou o po der para vir aqui en ga ve tar al gum pro je to?

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Pe dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Em pri me i ro
lu gar, agra de ço e re tri buo a gen ti le za de V. Exª. Na
ver da de, V. Exª é que vem cres cen do e se im pon do, e
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até me im pres si o na mu i to pelo bri lhan tis mo e pela
com pe tên cia de sua atu a ção na tri bu na.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
É ge ne ro si da de de V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Não, V.Exª é 
um ar tis ta que, em vez de fa zer como nós, que vi bra-
mos e ba te mos, vai se re no, de va gar zi nho, elo gi an do,
mas vai bo tan do no fí ga do da pes soa: quan do ela
nota, já está indo a no ca u te. Digo-lhe, com pro fun da
sin ce ri da de: hoje, V. Exª é um dos me lho res de ba te-
do res que eu co nhe ço no Con gres so Na ci o nal.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Mu i to obri ga do, Se na dor. Fico mu i to co mo vi do em ou -
vir isso.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª ana li-
sa o se guin te: onde está es cri to que o Po der Exe cu ti-
vo pode de ter mi nar que qual quer lei, que qual quer
pro je to pos sa ser vo ta do no Con gres so Na ci o nal? O
Con gres so é que tem au to no mia de vo tar ou não. V.
Exª quer con clu ir o se guin te: se não vota é por que
não quis vo tar. Mas, Se na dor, va mos ter a sin ce ri da de
de ad mi tir que o Con gres so, nes tes úl ti mos vin te
anos, vota o que o Po der Exe cu ti vo quer. 

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
E quem é que está cer to?

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Tem sido as -
sim.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
E quem é que está cer to?

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Qu an do o
Po der Exe cu ti vo não quer, não vo ta mos. Omis são
nos sa? Co var dia nos sa? Pode ser que sim. Medo
nos so? Pode ser que sim. Fal ta de in de pen dên cia
nos sa? Pode ser que sim, mas a ver da de é que quem
diz o que deve ser vo ta do e o que não deve ser vo ta do
é o Con gres so Na ci o nal. Com re la ção à re for ma tri bu-
tá ria, o Con gres so Na ci o nal con se guiu um êxi to fan -
tás ti co. V. Exª diz, com ra zão, que o Po der Exe cu ti vo
man dou um pro je to de re for ma tri bu tá ria – bom ou
mau, mas man dou. Pois, em cima des sa pro pos ta,
hou ve uma co mis são na Câ ma ra, pre si di da pelo De -
pu ta do Ri got to, que du ran te pra ti ca men te um ano ou -
viu céus e ter ra, no Bra sil e no ex te ri or, e con se guiu
um mi la gre: que o pro je to fos se ace i to por to dos os
Go ver na do res, pela as so ci a ção dos Pre fe i tos e pe los
Mi nis tros da área eco nô mi ca. Qu an do foi a ple ná rio
para ser vo ta do, veio a or dem do Go ver no: “Re ti rem!
O Go ver no não quer.”

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) -
Obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. Não es tou di zen do
a V. Exª, nem à Casa – e não di ria isso –, que o Go ver-
no se te nha apli ca do à ta re fa de usar sua for ça po lí ti-
ca para dar ce le ri da de à apre ci a ção da re for ma tri bu-

tá ria. O que es tou di zen do, com ou tras pa la vras, é o
mes mo que V. Exª aca bou de di zer. O Go ver no, de
qual quer for ma, man dou a sua pro pos ta para o Po der
Le gis la ti vo. No en tan to, por qual quer ra zão, mes mo
por es sas ra zões que V. Exª deu, de ti mi dez ou de co -
var dia – o jul ga men to, cada um que o faça –, a re for-
ma tri bu tá ria não ca mi nhou no Con gres so Na ci o nal.
Eu mes mo nada fiz para que ela ca mi nhas se. Não sei
se al guém, aqui, terá fe i to al gu ma co i sa, dado um úni -
co pas so, mes mo que fos se para ser der ro ta do pela
for ça do Go ver no.

Se o Go ver no tem tan ta for ça por um lado, e se,
por ou tro, es ta mos ou al guém está aqui tão con ven ci-
do de que essa re for ma pre ci sa va ter sido vo ta da, en -
tão era pre ci so que aque les que de fen dem tan to a ne -
ces si da de da re for ma ti ves sem se em pe nha do e lu ta-
do, den tro do Con gres so, para que ela fos se fe i ta. E
eu, sin ce ra men te, não vi isso.

O Sr. Adir Gen til (PFL – SC) – Se na dor Ge ral do
Melo, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Com pra zer, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Eu gos ta ria de pe dir, no va men te, que V. Exª fos se bre -
ve, por que o ora dor já ul tra pas sou bas tan te o tem po
que lhe é des ti na do re gi men tal men te.

O Sr. Adir Gen til (PFL – SC) – Se rei bre ve, Sr.
Pre si den te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Não me dê uma no tí cia tão tris te, Sr. Pre si den te.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS.) – Veja a com -
pe tên cia do no bre Lí der: pen sei que S. Exª es ta va re -
cém co me çan do, tal a ca te go ria com que fala.

O Sr. Adir Gen til (PFL – SC) – Se na dor Ge ral do
Melo, quan do fa la mos da ne ces si da de de uma re for-
ma tri bu tá ria – que é con sen so en tre to dos os Se na-
do res – e fi ze mos um com pa ra ti vo com a CPMF, na
ver da de, que ría mos cha mar a aten ção para o fato de
que, hoje, so mos obri ga dos a vo tar a CPMF por que
não te mos ou tra fon te de fi nan ci a men to para ata car
três se to res de ex tre ma im por tân cia: sa ú de, pre vi dên-
cia e fun do de com ba te à po bre za. Qu e re mos res sal-
tar que, por de fi ciên cia des ta Casa ou do Exe cu ti vo,
não foi fe i ta uma re for ma tri bu tá ria e, ago ra, o Con-
gres so tem que bus car uma sa í da para o fi nan ci a-
men to des ses três se to res. É cla ro que, ao vo tar fa vo-
ra vel men te a es sas pro pos tas, fá-lo-emos por que não 
te mos a re for ma tri bu tá ria tão al me ja da por esta
Casa. Era isso que que ría mos di zer a V. Exª.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Agra de ço o Se na dor Adir Gen til. Qu e ro ape nas res -
sal var que es tou mu i to mais atin gi do, pes so al men te,
pela crí ti ca que eu mes mo fiz do que V. Exª, que não
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teve an tes opor tu ni da de de par ti ci par ou de re a li zar
ne nhum es for ço em fa vor da re for ma tri bu tá ria, já que
é re cém-che ga do ao Se na do Fe de ral.

Já que fui ad ver ti do pela Mesa com re la ção ao
tem po, que ria co lo car uma ques tão con cre ta so bre a
re for ma tri bu tá ria – e tal vez até cho que a Casa com a
opi nião que da rei. Sou a fa vor da re for ma tri bu tá ria,
sim. Sou a fa vor e pen so que ela pre ci sa ser fe i ta, sim, 
mas acho que isso não tem nada a ver com a CPMF.

Se na dor Adir Gen til, per doe-me, mas nis so di -
ver gi mos. Eu, por exem plo, não sou a fa vor da CPMF
por ca u sa dos três pon tos que V. Exª ci tou, mas por -
que acre di to que, na es tru tu ra tri bu tá ria do Bra sil,
esse é o me lhor tri bu to que pa ga mos.

A CPMF é um ins tru men to de fis ca li za ção. O
que dis se o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que o fu tu ro
Go ver no fará a re for ma tri bu tá ria e a CPMF vai-se
man ter, não como um ins tru men to ge ra dor de re ce i ta,
mas como ins tru men to fis ca li za dor, para mim é um
gran de equí vo co. A ca pa ci da de de a CPMF ge rar
para a Re ce i ta a pos si bi li da de de fis ca li za ção é uma
das suas van ta gens, mas há uma ou tra mu i to ma i or:
além de se des co brir a so ne ga ção, esse é um tri bu to
in so ne gá vel. Se um tra fi can te de dro gas, com seu di -
nhe i ro mal ga nho, não qui ser pa gar esse tri bu to, ele
só terá um ca mi nho: guar dar seu di nhe i ro em ba i xo do 
col chão. Se uma des sas in fe li zes que pas sam a no i te
pe los ca mi nhos do lo ro sos da pros ti tu i ção para ge rar
di nhe i ro não qui ser pa gar a CPMF so bre esse va lor,
terá que guar dá-lo em ba i xo do col chão. Toda ati vi da-
de eco nô mi ca in for mal, se não qui ser pa gar a CPMF,
tem que fi car à mar gem do sis te ma fi nan ce i ro e não
usar ban co ne nhum para ope rar com o seu di nhe i ro.
Esse é um tri bu to in so ne gá vel.

Em se gun do lu gar, esse é um tri bu to jus to, por -
que quem mo vi men tar, por exem plo, R$100 na sua
con ta, vai pa gar R$0,38; quem mo vi men tar R$1 mi -
lhão vai pa gar R$3,8 mil – dis tri bui-se a car ga tri bu tá-
ria de for ma pro por ci o nal à ca pa ci da de fi nan ce i ra de
cada um.

Acho, po rém, que a in tro du ção da CPMF no sis -
te ma tri bu tá rio bra si le i ro tem um in con ve ni en te: o de
se so mar à car ga tri bu tá ria que já te mos, que, to dos
con cor da mos, é bru tal men te ele va da.

Se se de se ja mo der ni zar o Sis te ma Tri bu tá rio
Bra si le i ro, há de ser me di an te a ex tin ção de tri bu tos
ana crô ni cos, ju rás si cos, an ti qua dos, inú te is, di fí ce is
de fis ca li zar, que exi gem que o Go ver no te nha uma
es tru tu ra ope ra ci o nal de con tro le e fis ca li za ção qua se
tão cara quan to o di nhe i ro ar re ca da do. Esses tri bu tos
de vem ser co lo ca dos no lixo e subs ti tu í dos por tri bu-
tos mo der nos como a CPMF. Na mi nha opi nião, o “P”
da si gla CPMF de ve ria sig ni fi car “per ma nen te” e não

“pro vi só ria”. Essa Con tri bu i ção de ve ria ocu par o lu gar
de tri bu tos inú te is, an ti qua dos e im pa gá ve is que aí
es tão. A CPMF, por tan to, é um avan ço tri bu tá rio e não 
um re tro ces so. Esse é o meu pon to de vis ta.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Se me per mi te o Pre si den te, con ce do o apar te a V.
Exª com mu i to pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Qu e ro no va men te re pe tir que o ora dor já ul tra pas sou
em duas ve zes o tem po pre des ti na do. Peço que V. Exª 
seja bre vís si mo em seu apar te, Se na dor Fran cis co
Escór cio.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se rei
bre vís si mo, Sr. Pre si den te. Por que o Go ver no não faz 
essa pro pos ta? Se esse di nhe i ro sai do bol so do con -
tri bu in te – e V. Exª está di zen do que isso acon te ce –,
cabe a V. Exª, que é Lí der do Go ver no, su ge rir ao Go -
ver no que faça essa pro pos ta ur gen te men te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Fran cis co Escór cio. Faço ape -
nas uma bre ve cor re ção. Não sou Lí der do Go ver no.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – E mes mo
as sim sei que V. Exª tem fe i to di ver sas ve zes essa su -
ges tão ao Go ver no. O Lí der não o fez. V. Exª não pode 
ser cul pa do.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O meu dis cur so já res pon deu a essa in da ga ção. To -
dos so mos fa vo rá ve is à re for ma tri bu tá ria, e ape nas
acre di to que, quan do esta for fe i ta, deve-se man ter a
CPMF e eli mi nar ou tros im pos tos.

Eu que ria di zer – é im por tan te fa zer esta cor re-
ção – que não sou Lí der do Go ver no. Sou Lí der da
Ban ca da do meu Par ti do, o PSDB, do Blo co/PSDB –
PPB, pois, para hon ra mi nha, o PPB, que man tém um
blo co par la men tar com o meu Par ti do, tam bém me
un giu com a sua con fi an ça. Em as sim sen do, li de ro a
Ban ca da dos dois Par ti dos nes ta Casa.

Encer ro, Sr. Pre si den te, di zen do que fico ex tre-
ma men te fe liz de ver um as sun to como esse en se jar
um de ba te com essa pro fun di da de. Quis ape nas con -
tri bu ir para evi tar que o ca lor des se de ba te nos con -
du zis se a al gu ma in jus ti ça ou a al gu ma de for ma ção
da re a li da de, sa ben do que es ta mos de ba ten do em
pre sen ça da so ci e da de e que de ve mos ofe re cer a
quem acom pa nha os nos sos de ba tes a opor tu ni da de
de ou vir os ar gu men tos de um lado e do ou tro.

Por essa ra zão, vim a esta tri bu na. Exis tem ain -
da no de ba te da CPMF mu i tos in gre di en tes que nos
le va rão a dis cus sões aca lo ra das – a ques tão da no-
ven te na, os pro ce di men tos que vi rão a se guir –, mas
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sin ce ra men te foi uma con tri bu i ção ao es cla re ci men to
da opi nião pú bli ca e des ta Casa o de ba te de hoje.

De mi nha par te, vol tan do à ques tão da Argen ti-
na, de i xo um pon to para re fle xão. Qu an do ve mos o
Go ver no ado tar me di das para o for ta le ci men to do sis -
te ma fi nan ce i ro bra si le i ro, do sis te ma ban cá rio, e re a-
li zar um pro gra ma como o Pro er, con clu í mos que o
Go ver no evi tou – e dis se ao País que es ta va evi tan-
do ou ten tan do evi tar – um de ter mi na do tipo de pro -
ble ma que se ria mu i to gra ve para o País. Mas, como
aque le pro ble ma foi evi ta do, a sua dra ma ti ci da de e a
sua for ça não fo ram vis tas pela so ci e da de. Não vi ve-
mos o pro ble ma para que o Go ver no o re sol ves se,
pois fo ram to ma das me di das que evi ta ram que o vi -
vês se mos.

A úni ca co i sa que se pôde ver fo ram as me di das
to ma das pelo Go ver no e se gos ta ram ou não des sas
me di das, por que não há como com pa rar a si tu a ção
em que es ta mos hoje com a si tu a ção em que es ta ría-
mos se aqui lo não ti ves se sido fe i to. E, hoje, a úni ca
com pa ra ção pos sí vel é en tre a si tu a ção em que es ta-
mos e a si tu a ção em que está a Argen ti na, por que
aqui ti ve mos co ra gem de to mar me di das que de sa-
gra da ram.

Re cor do-me de que o Pro er foi vis to com mu i tas
sus pe i tas e crí ti cas, a pon to de le var o Con gres so Na -
ci o nal a re a li zar uma CPI que ter mi nou sen do, na ver -
da de, um gran de apla u so ao Pro er. Mas o que fi ze-
mos aqui evi tou que o Bra sil de hoje es ti ves se vi ven-
do o pro ble ma da Argen ti na de hoje. É pre ci so que se
te nha a ho nes ti da de de re co nhe cer isso e que se te -
nha, para com a opi nião pú bli ca e com a so ci e da de, a
ati tu de de le al da de de não ado tar me di das ou po si-
ções de ma gó gi cas, por que são po li ti ca men te con ve-
ni en tes; ao con trá rio, é ne ces sá rio que te nha mos a
co ra gem e a hu mil da de de re co nhe cer que o que foi
fe i to pelo Bra sil pos si bi li tou que es ti vés se mos na si tu-
a ção em que nos en con tra mos hoje e não na si tu a ção
em que está a Argen ti na.

Não es tou di zen do que es ta mos no me lhor dos
mun dos.

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

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, já es tou con clu in do.

Não es tou ig no ran do a tra gé dia que vi vem mi -
lhões de bra si le i ros mi se rá ve is. Não es tou ig no ran do
o dra ma que re pre sen ta o de sem pre go no País. Estou 
re co nhe cen do que, se não ti vés se mos fe i to o que fi -
ze mos, a si tu a ção que vi ve mos hoje se ria mu i to pior,
e a Argen ti na é a pro va real do que aca bo de afir mar.

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 para dis cu tir.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to
da dis cus são.

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. Fran cis co Escór cio.

O SR. PRESIDENTE (Fran cis co Escór cio) – Vol -
ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, por vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
ses são, em que se dis cu tiu bas tan te a CPMF, que ro
tra zer, nes te meu pro nun ci a men to, um tema que tem
um pou co a ver com essa ques tão tri bu tá ria, com a
ques tão de in cen ti vos, que é exa ta men te a ques tão
da Zona Fran ca de Ma na us.

Te mos, co in ci den te men te, lido em al guns se to-
res da im pren sa na ci o nal po si ci o na men tos e de nún ci-
as con tra a Zona Fran ca de Ma na us. Re pre sen to aqui
um Esta do da Ama zô nia Oci den tal, que, por tan to,
está sob a ju ris di ção da Zona Fran ca de Ma na us, que, 
na ver da de, não de ve ria mais ter esse tí tu lo, pois ela é 
hoje uma agên cia de de sen vol vi men to da Ama zô nia
Oci den tal e be ne fi cia os Esta dos de Ron dô nia, do
Acre, de Ro ra i ma, do Ama zo nas e tam bém do Ama -
pá, no qual exis te uma zona de li vre co mér cio.

Para fa zer jus ti ça, devo lem brar que as pa la vras
que vou di zer aqui são ex tra í das de um ar ti go as si na-
do pelo Su pe rin ten den te da Zona Fran ca de Ma na us,
o Sr. Ozi as Mon te i ro Ro dri gues, em res pos ta a uma
ma té ria pu bli ca da no jor nal O Glo bo. O ar ti go, cons -
tan te da co lu na Opi nião, foi pu bli ca do no dia 13 de
maio. Vou ler al guns tó pi cos, vi san do re por a re a li da-
de do que é a Zona Fran ca de Ma na us nes te mo men-
to e a sua im por tân cia na só para a Ama zô nia Oci den-
tal, mas para o Bra sil.

Diz o ar ti go:

A Zona Fran ca de Ma na us (ZFM),
mais do que ‘uma área de li vre co mér cio de
im por ta ção e ex por ta ção e de in cen ti vos fis -
ca is es pe ci a is’, como de fi ne o art. 1º do De -
cre to-Lei nº 288/67, é um mo de lo de de sen-
vol vi men to so ci o e co nô mi co para uma re gião
que apre sen ta um qua dro ge o po lí ti co de
des van ta gem em re la ção às de ma is re giões
do Bra sil.
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Ba se a da subs tan ti va men te no Pólo
Indus tri al de Ma na us (PIM), a Zona Fran ca
de Ma na us não é as sim tão fran ca, con si de-
ran do-se que o Esta do do Ama zo nas con tri-
bu iu, em 2001, com 58,15% de toda a ar re-
ca da ção de tri bu tos e con tri bu i ções fe de ra is
da Re gião Nor te, cons ti tu in do-se num es ta-
do ex por ta dor lí qui do de tri bu tos. Con se-
qüen te men te, é uma das pou cas uni da des
da Fe de ra ção a apre sen tar su pe rá vit fis cal.
O efe i to do PIM tam bém faz com que o
Ama zo nas seja su pe ra vi tá rio no Ba lan ço
Pre vi den ciá rio Pú bli co, ou seja, ar re ca da
mais do que paga em be ne fí ci os pre vi den-
ciá ri os.

A ló gi ca do mo de lo da Zona Fran ca de 
Ma na us veio na es te i ra da po lí ti ca go ver na-
men tal bra si le i ra da dé ca da de 50, com a in -
dús tria au to mo bi lís ti ca, de subs ti tu i ção de
im por ta ções. Logo, os in cen ti vos fis ca is não
fo ram al te ra dos para tor ná-la ‘Zo na de
Incen ti vo à Impor ta ção’, mas fo ram cri a dos
na ló gi ca da subs ti tu i ção de im por ta ções.

Essa tra je tó ria man te ve-se até 1990,
quan do o Bra sil pas sou a ado tar uma po lí ti-
ca eco nô mi ca aber ta, para adap tar-se ao
mer ca do glo ba li za do. Assim, o mo de lo tem
sido com pe ten te na sua adap ta ção às po lí ti-
cas eco nô mi cas im ple men ta das no País,
tor nan do-se ca paz de en fren tar de sa fi os
nos mer ca dos in ter no e ex ter no.

Afir mar que, não fos se a ZFM, o sal do
da ba lan ça co mer ci al do Bra sil se ria su pe ra-
vi tá rio é con clu ir so bre aná li se sim plis ta e
equi vo ca da. Nes ta li nha, pode-se afir mar
que, não fos se a exis tên cia do mo de lo subs -
ti tu i dor de im por ta ções, o dé fi cit da ba lan ça
co mer ci al bra si le i ra se ria acres ci do de
US$70 bi lhões, re pre sen ta do pe las ven das
dos pro du tos do Pólo Indus tri al de Ma na us
para o mer ca do in ter no, no pe río do de 1995 
a 2001. Se gu ra men te, se os bens pro du zi-
dos no PIM, es pe ci al men te os do seg men to
ele tro e le trô ni co, fos sem fa bri ca dos em qual -
quer ou tro pon to do ter ri tó rio na ci o nal, as
im por ta ções se ri am re a li za das em mon tan te
equi va len te ao que é atu al men te efe tu a do
pelo PIM, por que os com po nen tes im por ta-
dos ain da não são pro du zi dos no Bra sil.

So bre as isen ções fis ca is, o ar ti cu lis ta
cita o pró prio O Glo bo como fon te de in for-
ma ção de que ‘en tre 94 e 97, o Go ver no de -

i xa ra de ar re ca dar US$64 bi lhões da ZFM’.
Esse nú me ro é ir re al, já que nem mes mo a
re nún cia to tal da União al can çou tal va lor,
que nos anos de 1994 a 1997 so mou
US$47,9 bi lhões, de acor do com o De mons-
tra ti vo de Be ne fí ci os Tri bu tá ri os, ela bo ra do
pela Re ce i ta Fe de ral. Nes se pe río do, a re-
nún cia da Zona Fran ca de Ma na us foi de
cer ca de US$8 bi lhões, con si de ran do-se a
exo ne ra ção/re du ção do Impos to de Impor ta-
ção (II), do Impos to so bre Pro du tos Indus tri-
a li za dos (IPI), vin cu la do à im por ta ção, e IPI
nas ope ra ções in ter nas.

(...)
Qu an to ao equi lí brio da ba lan ça co-

mer ci al, não se pode con fun dir esse con ce i-
to com o de or ça men to cam bi al, su ge rin do
so lu ções que, em fa vor de um, se de ses tru-
tu re o ou tro. Con si de ran do-se que 100%
das mo to ci cle tas, pro du tos ele tro e le trô ni cos
de en tre te ni men to, for nos de mi cro on das,
re ló gi os de pul so e con cen tra dos de re fri ge-
ran tes pro du zi dos no Bra sil são fa bri ca dos
na ZFM, e não são su fi ci en tes para o abas -
te ci men to to tal do mer ca do in ter no, quem
su pri ria essa de man da, caso fos se ado ta da
a su ges tão de li mi tar em 20% o des ti no da
pro du ção da ZFM para o mer ca do in ter no?”

Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que a ín te gra
do ar ti go do Dr. Ozi as Mon te i ro Ro dri gues seja par te
in te gran te do meu pro nun ci a men to.

E cha mo a aten ção de V.Exªs para o fato de que
será re a li za da, no pe río do de 10 a 13 de se tem bro de
2002, a I Fe i ra Inter na ci o nal da Ama zô nia, que se re -
a li za rá em Ma na us e de ve rá se tor nar uma re fe rên cia
na cap ta ção de in ves ti do res e im por ta do res não só
para os pro du tos do Pólo Indus tri al de Ma na us, mas
tam bém para os pro du tos de toda a Ama zô nia bra si-
le i ra, pois os nove Esta dos des sa re gião es ta rão ex -
pon do os seus pro du tos. Espe ra-se, com esse even to,
uma sig ni fi ca ti va ele va ção do co e fi ci en te ex por ta dor
des sa re gião, a par tir do Pólo Indus tri al de Ma na us,
que é o cen tro di nâ mi co, cu jos efe i tos são ir ra di a dos
para o in te ri or de toda a Ama zô nia.

Peço tam bém, Sr. Pre si den te, que uma pu bli ca-
ção fe i ta pela Ga ze ta Mer can til, sob o tí tu lo “Opor tu-
ni da des da Ama zô nia Oci den tal e Ama pá”, pu bli ca da
no dia 10 de maio, seja tam bém par te in te gran te do
meu pro nun ci a men to, que tem como sub tí tu lo “Uma
ter ra fér til para o in ves ti men to pri va do”. A Su fra ma
mos tra a em pre en de do res as pos si bi li da des de ga-
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nho em pro je tos de sen vol vi dos na Ama zô nia, ba se a-
da em es tu do da Fun da ção Ge tú lio Var gas, que ana li-
sa a po ten ci a li da de dos se to res de tu ris mo, agro flo-
res tal, pis ci cul tu ra, bi o in dús tria, pro du tos na tu ra is e
ar te sa na tos.

Qu e ro tam bém, Sr. Pre si den te, fa zer re fe rên cia
aqui, den tro do en fo que so bre a Zona Fran ca de Ma -
na us, ao li vro de au to ria do Sr. Se ra fim Cor rêa, um
ilus tre ama zô ni da, que faz uma aná li se so bre toda a
his tó ria, os mi tos e a re a li da de da Zona Fra ca de Ma -
na us, cujo tí tu lo é exa ta men te este: Zona Fran ca de
Ma na us – His tó ria, Mi tos e Re a li da de.

Cha mo a aten ção para al guns tó pi cos do li vro:
Pri me i ro mito: A Zona Fran ca de Ma na us é um

pa ra í so fis cal. Isso é o que se alar de ia e a re a li da de é
jus ta men te o con trá rio, a Zona Fran ca de Ma na us é o
pa ra í so do Fis co, por que, lá, a ar re ca da ção tri bu tá ria
fe de ral é mu i to im por tan te, sen do que o Esta do do
Ama zo nas, so zi nho, é res pon sá vel por 55,52% da ar -
re ca da ção fe de ral na Ama zô nia;

Se gun do mito: A Zona Fran ca de Ma na us pre ju-
di ca a ba lan ça co mer ci al. Na re a li da de, a Zona Fran -
ca de Ma na us equi li bra a ba lan ça co mer ci al, como já
de mons trei na le i tu ra do ar ti go do Dr. Ozi as;

Ter ce i ro mito: Os con tri bu in tes bra si le i ros pa-
gam a re nún cia fis cal da Zona Fran ca de Ma na us. Na
re a li da de, se gun do o au tor, os con tri bu in tes bra si le i-
ros são be ne fi ciá ri os da re nún cia fis cal da Zona Fran -
ca de Ma na us. O au tor apre sen ta um qua dro de mons-
tra ti vo, em que mos tra que, na ver da de, a Zona Fran -
ca de Ma na us con tri bui para que haja ma i or jus ti ça
fis cal no País;

Qu ar to mito: A re nún cia fis cal da Zona Fran ca
de Ma na us é gran de e im pli ca per da de ar re ca da ção.
Na ver da de, a re nún cia fis cal da Zona Fran ca de Ma -
na us é pe que na e re sul ta em ga nho de ar re ca da ção;

Qu in to mito: Se não hou ves se re nún cia fis cal,
ha ve ria au men to de ar re ca da ção na ci o nal. No en tan-
to, a re a li da de é que, se não hou ves se re nún cia fis cal,
não ha ve ria qual quer ar re ca da ção, con for me afir mei
que só o Esta do do Ama zo nas res pon de por 55,52%
da ar re ca da ção fe de ral na Ama zô nia;

Sex to mito: O Go ver no Fe de ral trans fe re mu i tos
re cur sos para o Ama zo nas. Na re a li da de, o Go ver no
Fe de ral suga mu i tos re cur sos do Ama zo nas. O au tor
tam bém ane xa uma ta be la de mons tra ti va do que afir-
ma, ou seja, que o Ama zo nas é o cam peão de ar re ca-
da ção de tri bu tos fe de ra is na re gião;

Sé ti mo mito: Não exis tem con tro les so bre os in -
cen ti vos fis ca is da Zona Fran ca de Ma na us. Na re a li-
da de, exis tem tan tos con tro les so bre os in cen ti vos fis -
ca is da Zona Fran ca de Ma na us que até con tra ri am a
ló gi ca e o bom sen so;

Oi ta vo mito: O Pólo Indus tri al de Ma na us re su-
me-se a gal pões onde par tes e pe ças são mon ta das.
Na re a li da de, o Pólo Indus tri al de Ma na us é o mais
im por tan te com ple xo in dus tri al no Nor te-Nor des te do
Bra sil;

Nono mito: A Zona Fran ca de Ma na us pro vo ca
mi gra ções do in te ri or da Ama zô nia e do Nor des te, re-
sul tan do no in cha ço da ci da de de Ma na us. Na re a li da-
de, as cor ren tes mi gra tó ri as para Ma na us de cor rem da
fal ta de op ção no lo cal de ori gem dos imi gran tes;

Dé ci mo mito: A pro du ção de com po nen tes na
Zona Fran ca de Ma na us é mais in cen ti va da do que
em São Pa u lo. Na re a li da de, a pro du ção de com po-
nen tes em São Pa u lo é mu i to mais in cen ti va da do que 
na Zona Fran ca de Ma na us;

Por fim, Sr. Pre si den te, o dé ci mo pri me i ro e úl ti-
mo mito que se le van ta con tra a Zona Fran ca de Ma -
na us é que a pror ro ga ção do pra zo dos in cen ti vos fis -
ca is da Zona Fran ca de Ma na us de pen de de emen da
cons ti tu ci o nal. Na re a li da de, a pror ro ga ção do pra zo
dos in cen ti vos fis ca is de pen de ape nas de um de cre to
pre si den ci al.

Sr. Pre si den te, eu quis tra zer esse tema, hoje,
ao co nhe ci men to do Se na do e da Na ção, por que
pode ser até com pre en sí vel que for ças po de ro sas da
in dús tria bra si le i ra e cer ta eli te in te lec tu al do País se
opo nham à exis tên cia da Zona Fran ca de Ma na us,
mas quem co nhe ce a re a li da de da Zona Fran ca de
Ma na us não pode e não deve fi car con tra a sua exis -
tên cia. Na ver da de, re pi to, a Zona Fran ca de Ma na us
não de ve ria ter mais esse nome, mas o de Agên cia de 
De sen vol vi men to da Ama zô nia Oci den tal, já que a
Ama zô nia é mu i to gran de, e a Ama zô nia Ori en tal,
cujo Esta do mais im por tan te é o Pará, é mu i to di fe ren-
te da Ama zô nia Oci den tal, da qual fa zem par te os
Esta dos de Ro ra i ma, que te nho a hon ra de re pre sen-
tar nes ta Casa; do Ama zo nas; do Acre; de Ron dô nia e 
tam bém do Ama pá, exa ta men te por que tem uma
zona de li vre co mér cio.

Qu e ro vol tar a esse as sun to de po is, opor tu na-
men te, para dis cu ti-lo me lhor, por que o que se an te ci-
pa, o que se pre vê é uma nova onda de tra ba lhos con -
tra a exis tên cia da Zona Fran ca, que é im por tan te –
re pi to – não só para a Ama zô nia, mas para todo o
Bra sil.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.:
(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. Fran cis co Escór cio de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª so li ci tou a ane xa ção de
al guns do cu men tos e será aten di do nos ter mos do
§2º do art. 210 do Re gi men to Inter no.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 313, de 2002

Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos
218 e 219 do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, a in ser ção em ata de voto de
pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do Se-
nhor Má rio Lago, ocor ri do no úl ti mo dia
30 de maio de 2002.

Jus ti fi ca ção

De po is de tes te mu nhar qua se um sé cu lo de gol -
pes, car na va is e ele i ções, fa le ceu em casa, aos 90
anos, ví ti ma de en fi se ma pul mo nar.

Alguns po dem até co nhe cê-lo pe los
seus úl ti mos pa péis te le vi si vos, como o dou -
tor Mo li na, que in ter pre tou em ”Bar ri ga de
Alu guel“ e re cen te men te em ”O Clo ne“, no-
ve las de Gló ria Pe rez. Mas Má rio Lago, nas -
ci do em 1911, era um mul ti-ar tis ta.

Ator, can tor e com po si tor de su ces sos
como ”Ai, Que Sa u da de da Amé lia“ (1942) e 
”Ati re a Pri me i ra Pe dra“ (1944), o ator foi
tam bém mi li tan te do Par ti do Co mu nis ta Bra -
si le i ro e che gou a ser pre so por vá ri as ve-
zes.

Seu pri me i ro po e ma, ”Re ve la ção“, foi
es cri to em 1926 e pu bli ca do na re vis ta
”Fon-Fon“, numa épo ca em que ain da era
es tu dan te. For mou-se em di re i to em 1933,
mas exer ceu a pro fis são por ape nas três
me ses.

Escre veu re vis tas para te a tro e es tre ou
como le tris ta em par ce ria com ”Me ni na, Eu
Sei de Uma Co i sa“, com Cus tó dio Mes qui ta.
Com ele tam bém com pôs seu pri me i ro su-
ces so na ci o nal, ”Nada Além“, gra va do por
Orlan do Sil va, em 1938.

Tra ba lhou pela pri me i ra vez em rá dio
na Pan-Ame ri ca na, em São Pa u lo, mas tam -
bém fez par te do elen co da rá dio pa u lis ta na
May rink Ve i ga e da ca ri o ca Na ci o nal.

No ci ne ma, atu ou em ”Ter ra em Tran-
se“, de Gla u ber Ro cha (1967) e ”São Ber-
nar do“, de Leon Hirs zman (1973). Seu pri-
me i ro li vro, ”Na Re lan ça do Tem po“, data de 
1976. A se qüên cia veio com ”Ba ga ço de Be -
i ra-Mar“, em 1977, os dois pela edi to ra Ci vi-
li za ção Bra si le i ra.

Sua bi o gra fia, ”Má rio Lago – Bo e mia e
Po lí ti ca“, foi es cri ta por Mô ni ca Ve lo so e lan -
ça da como ho me na gem a seu ani ver sá rio
de 80 anos, em 1991. A can ção ”O Mar e o
Lago“ foi com pos ta por Gil ber to Gil, em
1985.

26. nov. 1911 – Nas ce, na rua do Re sen de, no
Rio, o ator, com po si tor, po e ta, es cri tor e ra di a lis ta
Má rio Lago, fi lho do ma es tro e vi o li nis ta Antô nio
Lago e de Ma ria Vi cên cia Croc cia

1918 – É in ter na do na San ta Casa ví ti ma de gri pe
es pa nho la. Co me ça a es tu dar pi a no com Lu cí lia Vil -
la-Lo bos, mu lher do ma es tro He i tor Vil la-Lo bos

1923 – Entra para o Co lé gio Pe dro 2º, tra di ci o nal co -
lé gio ca ri o ca. Li de ra uma gre ve de es tu dan tes con-
tra o uso obri ga tó rio de ca ne tas. É o co me ço de sua 
mi li tân cia po lí ti ca

1924 – De sis te do pi a no, pois o es tu do lhe exi ge
mu i ta dis ci pli na. Entre tan to, con ti nua a ou vir da casa 
do seu vi zi nho, o ma es tro Vil la-Lo bos, o som da fla-
u ta, do sa xo fo ne e do vi o lão de Car to la e Pi xin gui-
nha, que cos tu mam vi si tar a casa do mú si co

1926 – Pu bli ca seu pri me i ro po e ma, “Re ve la ção”, na 
re vis ta “Fon-Fon”, Co me ça a tra ba lhar no jor nal O
Ra di cal

1928 – Ter mi na o cur so gi na si al

1930 – Entra para a fa cul da de de di re i to da Uni ver si-
da de do Bra sil, onde co nhe ce a dou tri na co mu nis ta.
Co me ça a ler os li vros mar xis tas in di ca dos por seus
co le gas Be nig no Ro dri gues Fer nan des e Fran cis co
Man ga be i ra. Inte gra o So cor ro Ver me lho, gru po que
pres ta as sis tên cia a pre sos po lí ti cos

1932 – Em 21 de ja ne i ro, é pre so pela pri me i ra vez.
Após um co mí cio na por ta da fá bri ca de te ci dos Ma -
vi lis, da Amé ri ca Fa bril, é sur pre en di do pela po lí cia
pró xi mo a uma ban de i ra do PCB. Fica dois dias na
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ca de ia. Nes ta épo ca pas sa a ser co nhe ci do no par ti-
do pelo nome de ”com pa nhe i ro Pá dua“

1933 – Em fe ve re i ro, es tréia como au tor de te a tro de 
re vis ta, com a peça ”Flo res à Cu nha“. Ter mi na a fa-
cul da de e exer ce a pro fis são de ad vo ga do por três
me ses. Como fun ci o ná rio pú bli co, che ga a ser no-
me a do mem bro do con se lho do Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), mas não toma
pos se

1935 – Estréia como com po si tor com a mar cha de
Car na val ”Me ni na, Eu Sei de Uma Co i sa“, sua pri-
me i ra par ce ria com Cus tó dio Mes qui ta. A mú si ca é
gra va da por Má rio Reis, no ano se guin te

1936 – Má rio Lago e Cus tó dio Mes qui ta es cre vem a 
peça ”Sam bis ta da Ci ne lân dia“, que al can ça 200
apre sen ta ções

1937 – Tor na-se mem bro do Cor dão do Bola Pre ta,
um dos clu bes car na va les cos mais po pu la res do
Rio. Em fe ve re i ro, en tra em car taz a peça ”Ma mãe
Eu Qu e ro“, re sul ta do de mais uma par ce ria com
Cus tó dio Mes qui ta. A peça ”Rumo ao Ca te te“ é en-
ce na da em ju lho

1938 – A mú si ca ”Nada Além“, par ce ria com Cus tó-
dio Mes qui ta, tor na-se su ces so na ci o nal na voz de
Orlan do Sil va. Lago tra ba lha como re da tor-che fe do
De par ta men to de Esta tís ti ca do Esta do do Rio de
Ja ne i ro

1940 – Uma de suas mais fa mo sas com po si ções
em par ce ria com Ro ber to Ro bert, ”Au ro ra“, é gra va-
da pela du pla Joel e Ga ú cho. A mú si ca tem re per-
cus são in ter na ci o nal na in ter pre ta ção de Car men
Mi ran da

1942 – O di re tor te a tral Jo racy Ca mar go con vi da
Lago a su bir ao pal co no lu gar do galã prin ci pal da
peça ”O Sá bio“, que não es ta va sa tis fa zen do o di re-
tor. Assim, por aca so, Má rio Lago tor na-se ator.
Com põe, em par ce ria com Ata ul fo Alves, o sam ba
”Ai, que Sa u da de da Amé lia“. Se gun do Lago, a
‘Amé lia’ da mú si ca se ria Amé lia dos San tos Fer re i ra,
la va de i ra que tra ba lha va na casa de Aracy de Alme i-
da e de seu ir mão, o ba te ris ta Alme i di nha, e que era 
ca paz de fa zer qual quer sa cri fí cio por sua fa mí lia ou
por qual quer pes soa que a ela re cor res se

1944 – Co me ça a tra ba lhar na Rá dio Pan-Ame ri ca-
na, de São Pa u lo, a con vi te de Odu val do Vi an na. Na 
rá dio, faz os pro gra mas de au di tó rio ”Roda Gi gan te“
e ”Enig mas Mu si ca is“. A mú si ca ”Ati re a Pri me i ra

Pe dra“, par ce ria com Ata ul fo Alves, é gra va da e faz
enor me su ces so

1945 – Pas sa a tra ba lhar na Rá dio Na ci o nal, do Rio

1947 – Em 23 de mar ço, co nhe ce Zeli Cor de i ro, fi lha
do di ri gen te co mu nis ta Hen ri que Cor de i ro, em um
co mí cio do Par ti do Co mu nis ta no Lar go da Ca ri o ca.
Em no vem bro, os dois se ca sam

1948 – É de mi ti do da Rá dio Na ci o nal. Co me ça a tra -
ba lhar na rá dio May rink Ve i ga. Escre ve a no ve la ra-
di o fô ni ca ”Per ti nho do Céu“

1949 – É pre so na re da ção do jor nal clan des ti no A
Clas se Ope rá ria. Após ser li ber ta do, de i xa a rá dio
May rink Ve i ga. Em ju lho, co me ça a tra ba lhar na rá-
dio Ban de i ran tes, em São Pa u lo, após con vi te de
Dias Go mes

1950 – Com o PCB na ile ga li da de, é can di da to a de -
pu ta do es ta du al pelo PST (Par ti do So ci al Tra ba lhis-
ta) pa u lis ta. Du ran te a cam pa nha, faz um dis cur so
in fla ma do onde cha ma o go ver na dor de São Pa u lo,
Ade mar de Bar ros, de ca lhor da. Má rio aca ba de mi ti-
do pois Ade mar é dono da rá dio Ban de i ran tes. Vol ta
a tra ba lhar na Rá dio Na ci o nal

1951 – Pro duz o pro gra ma ”Dr. Infe zu li no“. Ao lado
de Pa u lo Gra cin do, é um dos nar ra do res da fa mo sa
no ve la cu ba na ”O Di re i to de Nas cer“. Co me ça a es -
cre ver o se ri a do ”Pre sí dio de Mu lhe res“ que vai ao
ar di a ri a men te, du ran te cin co anos

1952 – Tor na-se pro du tor do pro gra ma ”Mar le ne
Meu Bem“

1953 – Com põe, com Cho co la te, a mú si ca ”É Tão
Gos to so, Seu Moço“, gra va da por Nora Ney. Par ti ci-
pa do fil me ”Ba lan ça, Mas Não Cai“, de Pa u lo Van-
der lei

1954 – Estréia no pro gra ma ”Câ me ra Um“, na TV
Rio. Com põe, em par ce ria com Lú cio Alves, o sam-
ba ”Só Erran do o Por tu guês“

1955 – Lago pas sa a pro du zir o pro gra ma de va ri e-
da des ‘Vi tri ne Wa li ta“, que vai ao ar três ve zes por
se ma na. Tam bém atua no pro gra ma ”Te a tro Mo i nho
de Ouro“, da TV Rio

1957 – Vi a ja para a en tão União So vié ti ca em com -
pa nhia de seu cu nha do, o jor na lis ta Hen ri que João
Cor de i ro

1964 – Em abril, é pre so em sua casa, em Co pa ca-
ba na, no Rio, pelo De par ta men to de Ordem Po lí ti ca
e So ci al (Dops) e le va do para a ilha das Flo res. É
trans fe ri do para o pre sí dio Fer nan des Vi a na, na Frei 
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Ca ne ca, e fica pre so por 58 dias. É de mi ti do da Rá -
dio Na ci o nal por ter sido da di re to ria do Sin di ca to
dos Ra di a lis tas. Pas sa por si tu a ção fi nan ce i ra di fí cil.
Para sus ten tar a fa mí lia, co me ça a tra ba lhar em fo-
to no ve las

1966 – Em mar ço, é con tra ta do como ator pela TV
Glo bo. Seu pri me i ro pa pel na emis so ra é o de Otto
Von Lu cher, um po de ro so co ro nel na zis ta, na no ve la
”She ik de Aga dir“. Tra ba lha no fil me ”O Pa dre e a
Moça“, de Jo a quim Pe dro

1967 – Faz o pa pel de um ofi ci al do Exér ci to no fil-
me ”Ter ra em Tran se“, de Gla u ber Ro cha

1968 – Adap ta para a IV Tupi de São Pa u lo o se ri a-
do ”Pre sí dio de Mu lhe res“. Atua no fil me ”Bra vo Gu -
er re i ro“, de Gus ta vo Dahl e es tréia na peça ”Os
Incon fi den tes“, que tem di re ção de Flá vio Ran gel,
po e sia de Ce cí lia Me i re les e mú si ca de Chi co Bu ar-
que. No dia 14 de de zem bro, um dia após a edi ção
do Al-5, Lago é pre so an tes de en trar em cena na
peça ”Inspe tor, Ve nha Co mi go“. É li ber ta do no dia
31 de de zem bro

1969 – Em 25 de fe ve re i ro, é pre so por ter fe i to a
tra du ção de um li vro so bre o Vi et nã. Vol ta à pri são
na épo ca da vi si ta do se na dor nor te-ame ri ca no Nel -
son Rock fel ler ao Bra sil

1971 – Atua na no ve la ”Sel va de Pe dra“, de Ja ne te
Cla ir, como um ho mem que toca bum bo pe las ruas

1972 – Encar na um rico in dus tri al na no ve la ”Mi nha
Doce Na mo ra da“

1973 – Atua no fil me ”São Ber nar do“, de Leon Hirs-
zman

1974 – Escre ve a peça ”Foru Qu a tro Ti ra den te na
Con ju ra ção Mi ne i ra“

1975 – Pu bli ca obra de pes qui sa fol cló ri ca, in ti tu la da
”Chi co Nu nes das Ala go as

1976 – Por sua atu a ção como o per so na gem Atí lio,
na no ve la ”O Ca sa rão“, de La u ro Cé sar Mu niz, re ce-
be o prê mio de me lhor ator pela Asso ci a ção Pa u lis ta
de Crí ti cos de Arte (APCA). Pu bli ca o li vro ”Na Ro-
lan ça do Tem po“

1977 – Lan ça o li vro ”Ba ga ço de Be i ra-Estra da“.
Inter pre ta Antô nio Gal ba na no ve la ”Nina“, de Wal ter
Ge or ge Durst. Com o per so na gem, re ce be o prê mio
de me lhor ator da Asso ci a ção Pa u lis ta de Crí ti cos
Te a tra is

1978 – Atua na no ve la ”Dan cing Days“, de Gil ber to
Bra ga. Sua atu a ção como Albe ri co lhe ren de o Gol fi-

nho de Ouro, prê mio do Mu seu da Ima gem e do
Som (MIS)

1979 – Lan ça o li vro ”Ma nus cri to do He rói co Empre -
ga di nho de Bor del“ e tam bém ”Re mi nis cên ci as do
Sol Qu a dra do“, em que re la ta seus me ses de pri são
nos pri me i ros dias do re gi me mi li tar

1980 – Má rio Lago e ou tras 35 pes so as são anis ti a-
dos e re in te gra dos à Rá dio Na ci o nal

1981 – Tra ba lha na no ve la ”Bri lhan te“, de Gil ber to
Bra ga

1984 – Escre ve o li vro in fan til ”O Mons tri nho Me do-
nhen to“

1985 – Atua na sé rie ”Gran de Ser tão: Ve re das“, no
pa pel do com pa dre Qu e le mem

1986 – Pu bli ca o li vro ”Meia Por ção de Sa ra pa tel“.
Tra ba lha na no ve la ”Cam ba la cho“, de Síl vio de
Abreu. Em no vem bro, é ope ra do da ve sí cu la

1988 – Atua na mi nis sé rie ”O Pa ga dor de Pro mes-
sas“, de Dias Go mes

1989- Par ti ci pa da cam pa nha ele i to ral de Luiz lná cio
Lula da Sil va para a Pre si dên cia da Re pú bli ca

1990 – Em 11 de ja ne i ro, é sub me ti do a uma ci rur-
gia no ab do me para a re ti ra da de um ane u ris ma da
veia aor ta. Atua na no ve la ”Bar ri ga de alu guel“, de
Gló ria Pe rez

1991 – Em co me mo ra ção aos seus 80 anos, cria um 
show com mú si cas e his tó ri as de sua au to ria in ti tu-
la do ”Ca u sos e Can ções de Má rio Lago“. É lan ça do
o dis co ”Nada Além“. Re ce be o tí tu lo de Ci da dão
Be ne mé ri to do Rio de Ja ne i ro. Lan ça o li vro ”Se gre-
dos de Fa mí lia“, que re ú ne po e si as, crô ni cas e fo to-
gra fi as dele e dos fi lhos

1992 – Em de zem bro, es tréia o show ”Má rio Lago –
Suas His tó ri as, Suas Mú si cas“

1994 – Atua na no ve la ”Pá tria Mi nha“, de Gil ber to
Bra ga

1996 – Faz o show ”Má rio Lago – His tó ri as e Mú si-
cas“

1997 – Em 11 de ju nho, mor re sua mu lher, Zeli Cor -
de i ro

1998 – Tra ba lha na mi nis sé rie ”Hil da Fu ra cão“. Par ti-
ci pa no va men te da cam pa nha de Lula para Pre si-
dên cia da Re pú bli ca. Em no vem bro, lan ça o li vro ”16 
Li nhas Cra va das“
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2000 – É in ter na do no Hos pi tal Sa ma ri ta no, no Rio,
com pro ble mas res pi ra tó ri os

2001 – Em ju nho, é re lan ça do o seu li vro ”Re mi nis-
cên ci as do Sol Qu a dra do“. Em ju lho, mor re Amé lia
dos San tos Fer re i ra, a mu lher que ins pi rou o sam ba
”Ai que Sa u da des da Amé lia“. Em 26 de no vem bro, a
rua Jú lio de Cas ti lho, em Co pa ca ba na, pára para ho-
me na ge ar o seu mo ra dor mais ilus tre nos seus 90
anos. Lago par ti ci pa da fes ta, ouve o ”Pa ra béns pra
Você“ e diz es tar ”tor cen do para che gar aos 100 anos“

2002 – Em 16 de ja ne i ro, re ce be em sua casa, das
mãos do pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Aé -
cio Ne ves, a me da lha do Mé ri to

Sala das Ses sões, 31 de maio de 2002. – Edu-
ar do Su plicy – Ro ber to Re quião – Edi son Lo bão
– Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O re que-
ri men to de pen de de vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

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, Srªs e Srs. Se na do res, de po is de
tes te mu nhar qua se um sé cu lo de gol pes mi li ta res,
car na va is, ele i ções, de ter par ti ci pa do ati va men te da
luta por ma i or igual da de, pelo di re i to de to dos os ci da-
dãos bra si le i ros, de ter apre sen ta do sua mú si ca e sua 
po e sia e de tam bém ter exer ci do a pro fis são de ator,
Má rio Lago nos de i xa aos 90 anos, ví ti ma de en fi se-
ma pul mo nar.

Alguns po dem tê-lo co nhe ci do pe los seus úl ti-
mos pa péis na te le vi são, como o Dr. Mo li na, que in ter-
pre tou em “Bar ri ga de Alu guel”, e, re cen te men te, em
“O Clo ne”, no ve las de Gló ria Pe rez. Mas Má rio Lago,
nas ci do em 1911, na ver da de, era um mul ti ar tis ta.

Ator, can tor e com po si tor de su ces sos como “Ai,
que Sa u da de da Amé lia” (1942) e “Ati re a Pri me i ra Pe -
dra” (1944), tam bém foi um mi li tan te do Par ti do Co mu-
nis ta Bra si le i ro e che gou a ser pre so por vá ri as ve zes.

Seu pri me i ro po e ma, “Re ve la ção”, foi es cri to em
1926 e pu bli ca do na re vis ta Fon Fon, numa épo ca em
que era ain da es tu dan te. For mou-se em Di re i to em
1933, mas exer ceu a pro fis são por ape nas três me ses.

Escre veu re vis tas para o te a tro e es tre ou como
le tris ta com “Me ni na, eu sei de uma co i sa”, em par ce-
ria com Cus tó dio Mes qui ta. Com ele tam bém com pôs

seu pri me i ro su ces so na ci o nal, “Nada Além”, gra va do
por Orlan do Sil va, em 1938.

Tra ba lhou pela pri me i ra vez em rá dio na
Pan-Ame ri ca na, em São Pa u lo, mas tam bém fez
par te do elen co da rá dio pa u lis ta May rink Ve i ga e da
ca ri o ca Rá dio Na ci o nal.

No ci ne ma, atu ou em “Ter ra em Tran se”, de Gla -
u ber Ro cha, em 1967, e “São Ber nar do”, de Leon
Hirs zman, em 1973.

Seu pri me i ro li vro, Na Ro lan ça do Tem po, data
de 1976. A se qüên cia veio com Ba ga ço de Be i-
ra-Estra da, em 1977, am bos pu bli ca dos pela edi to ra
Ci vi li za ção Bra si le i ra.

Sua bi o gra fia, Má rio Lago – Boê mia e po lí ti ca,
foi es cri ta por Mô ni ca Ve lo so e lan ça da como ho me-
na gem a seu ani ver sá rio de 80 anos, em 1991. A can -
ção “O Mar e o Lago” foi com pos ta por Gil ber to Gil,
em 1985, em ho me na gem a Má rio Lago.

Nas ci do no Rio, na rua do Re sen de, o ator, com -
po si tor, po e ta, es cri tor, ra di a lis ta, fi lho do ma es tro e
vi o lo nis ta Antô nio Lago e de Ma ria Vi cên cia Lago,
me re ce toda a ho me na gem do povo bra si le i ro e tam -
bém do Par ti do dos Tra ba lha do res, pois Má rio Lago,
em 1989, 1994, 1998 e nes te ano de 2002, es te ve en -
ga ja do na cam pa nha de Luiz Iná cio Lula da Sil va para 
a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, são tan tas as con tri bu i ções de
Má rio Lago, que gos ta ría mos que fos se trans cri ta nos 
Ana is da Casa a re la ção de to das as suas obras re -
gis tra das nes te re que ri men to.

Lem bro que, em 1998, ele tra ba lhou na mi nis sé-
rie “Hil da Fu ra cão”, de tan to su ces so, e, em 16 de ja -
ne i ro de 2002, re ce beu, em sua casa, das mãos do
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Aé -
cio Ne ves, a me da lha do Mé ri to.

Sr. Pre si den te, “Ai, que Sa u da des da Amé lia”,
que sa u da des de Má rio Lago, que tão bem hon rou o
povo bra si le i ro!

Re pre sen tan do o Blo co de Opo si ção, es ta rei
pre sen te aos seus fu ne ra is, logo mais à tar de, no Rio
de Ja ne i ro.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Ro meu Tuma de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mo za ril-
do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Edu -
ar do Su plicy, em nome do Se na do da Re pú bli ca, já fez
re fe rên ci as à ri quís si ma bi o gra fia de Má rio Lago, ex-
pres san do os sen ti men tos do Se na do Fe de ral.

Qu e ro ex pres sar o sen ti men to de pe sar, de tris -
te za, do Rio de Ja ne i ro. Na ver da de, Má rio Lago, um
sím bo lo da cul tu ra ge nu i na men te bra si le i ra, é, so bre-
tu do, um sím bo lo da cul tu ra ca ri o ca. Sua pró pria vida
é um em ble ma da vida cul tu ral, da vida boê mia, da
vida ale gre, da vida sen ti men tal do Rio de Ja ne i ro. Ele 
teve uma vida tão lon ga e tão fe cun da, que os ca ri o-
cas o viam como um ser imor tal, um deus do Olim po,
que não ces sa va de vi ver e de pro du zir, como ator,
au tor e com po si tor, como ex pres são da vida ca ri o ca,
da ale gria e da cul tu ra do Rio de Ja ne i ro.

Eu que ria tra zer esta pa la vra, como re pre sen-
tan te da que la ci da de, ex pres san do a tris te za do Rio
cul tu ral, a tris te za do Rio co mum e tam bém a tris te za
do Rio mi li tan te, es quer dis ta, como foi Má rio Lago,
um con se qüen te e co e ren te mi li tan te da Esquer da,
des de o Par ti do Co mu nis ta até a cam pa nha do Lula,
nos úl ti mos dias de vida.

Sr. Pre si den te, tudo isso deve ser re ve ren ci a do.
Foi uma vida exem plar sob o pon to de vis ta éti co, mo -
ral, cul tu ral, de iden ti fi ca ção com o seu povo. Foi uma
vida que não per deu o sen ti do do ide al hu ma ni tá rio,
da jus ti ça en tre os se res hu ma nos, per se guin do a
uto pia co mu nis ta, o fa rol da sua exis tên cia.

Des sa for ma, fica aqui ex pres sa, Sr. Pre si den te,
a tris te za, o sen ti men to da po pu la ção do Rio de Ja ne-
i ro e, evi den te men te, o pe sar do Se na do Fe de ral, de
acor do com as pa la vras do Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, vida exem plar é um pre di ca men to
ra rís si mo; pou cos ci da dãos, no Bra sil e no mun do, po -
dem di zer que têm uma vida exem plar, em sua di men-
são, em sua cul tu ra, em seu pa tri o tis mo, em sua li ber-
da de e em sua in de pen dên cia. Esti ve com Má rio Lago 
ape nas uma vez, quan do vi si tou o Cen tro Cul tu ral
Ban co do Bra sil, cuja cons tru ção e ins ta la ção co or de-
ná va mos, no Rio de Ja ne i ro, como Pre si den te e
Vice-Pre si den te do Ban co do Bra sil. Ali es ti ve ram

tam bém Lú cio Cos ta, Oscar Ni e me yer, Bur le Marx,
Tom Jo bim, Aus tre gé si lo de Athay de, Ro ber to Ma ri-
nho; toda a cul tu ra do Rio de Ja ne i ro es te ve pre sen te
na ela bo ra ção do Cen tro Cul tu ral Ban co do Bra sil, en -
tre eles Má rio Lago. 

Por tan to, ele não foi ape nas o ca ri o ca. Pode ter
sido o ca ri o ca na ex pres si vi da de de sua vida, no con -
jun to dos seus olha res so bre o mun do, a par tir do Rio
de Ja ne i ro, mas o sen ti men to de Mi nas está pre sen te
tam bém na hora em que ele nos de i xa sós no Bra sil.
Cul to, pre pa ra do, hon ra do, co e ren te, um ho mem raro. 
Por essa ra ri da de, por essa per da ir re pa rá vel, é que o
Bra sil, em par ti cu lar Mi nas Ge ra is, en via um abra ço
de cons ter na ção e de so li da ri e da de a sua fa mí lia e a
to dos os bra si le i ros. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não ha ven do mais quem de se je en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to da ma té ria.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 314, DE 2002

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 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 Emba -
i xa dor José Set te Câ ma ra, ocor ri do no dia 30 de maio 
úl ti mo.

a) in ser ção em ata de um voto de pro -
fun do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sala das Ses sões, 31 de maio de 2002. – Ro-
ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi-
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na-
do res que o de se ja rem.

Com a pa la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
au tor do re que ri men to.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, la men to que, pela se gun da vez hoje, 
es te ja vin do à tri bu na para en ca mi nhar re que ri men to
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de pe sar, de con do lên ci as. Mas, na ver da de, o fa le ci-
men to, o de sa pa re ci men to do Emba i xa dor Set te Câ -
ma ra não po de ria pas sar sem uma ma ni fes ta ção do
Se na do Fe de ral, tal foi a im por tân cia des se bra si le i ro
na con du ção das de ci sões po lí ti cas e eco nô mi cas do
País du ran te todo um pe río do mu i to fér til da vida bra -
si le i ra.

Sr. Pre si den te, o Go ver no sa u do so, bri lhan te,
ex tre ma men te po pu lar e fru ti fi ca dor do Pre si den te
Jus ce li no Ku bits chek não te ria sido in te i ra men te o
que foi sem a co la bo ra ção di u tur na, in te li gen te, pró xi-
ma, ex tre ma men te pró xi ma, do Emba i xa dor Set te
Câ ma ra.

E tam bém o Rio de Ja ne i ro deve ao Emba i xa dor
Set te Câ ma ra a im plan ta ção do Esta do da Gu a na ba-
ra. Foi ele o pri me i ro Go ver na dor, no me a do no pe río-
do de tran si ção exa ta men te para pro ce der à im plan-
ta ção do Esta do da Gu a na ba ra, o que fez com mu i ta
pro fi ciên cia, com a hon ra dez que lhe era ca rac te rís ti-
ca, com a lu ci dez que ca rac te ri zou a sua vida. Foi um
gran de ser vi dor pú bli co bra si le i ro José Set te Câ ma ra.

Ra zão pela qual, Sr. Pre si den te, apre sen tei o re -
que ri men to e pen so que o Se na do deve pres tar uma
ho me na gem, pro fun da men te me re ci da, a esse gran -
de bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não ha ven do mais quem de se je en ca mi nhar a ma té-
ria, en cer ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO  (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran cis co
Escór cio, pela Li de ran ça do PMDB, por cin co mi nu-
tos, para co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá-
rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea a, do Re gi-
men to Inter no.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, com a aber tu ra da ro do via Be -
lém-Bra sí lia, em 1958, nas pro xi mi da des do ri a cho
Aça i lân dia, tra ba lha do res des co bri ram ali uma ter ra
fér til, com água em abun dân cia. Foi o bas tan te para
que a no tí cia cor res se e, em pou co tem po, a re gião foi 
inun da da por pes so as dos qua tro can tos do País.
Tan to é que, em 1975, foi ela bo ra do o Pro je to de Lei
Pró-Eman ci pa ção da até en tão vila, que foi san ci o na-

do e trans for ma do na Lei nº 4.299/81, no dia 6 de ju -
nho de 1981, tor nan do-se ela as sim um Mu ni cí pio de
di re i to, com ple bis ci to re a li za do no dia 14 de de zem-
bro do mes mo ano. O Go ver no do Esta do no me ou,
em maio do ano se guin te, um in ter ven tor, até a pos se
do pri me i ro ele i to, o Sr. Ra i mun do Te les Sam pa io, nas 
ele i ções de 15 de no vem bro de 1982. 

A pos se do pri me i ro pre fe i to ele i to deu-se no dia 
1º de fe ve re i ro de 1983. De lá para cá, já hou ve cin co
ad mi nis tra ções. Era a for ça do pro gres so que nas cia.

No dia 27 de abril de 1957, o Pre si den te Jus ce li-
no Ku bits chek e o Enge nhe i ro Ber nar do Sa yão ina u-
gu ra vam na ci da de de Ce res, Esta do de Go iás, uma
es co la mu ni ci pal, quan do, de re pen te, Sa yão su biu
em um dos ve í cu los que ali es ta vam e dis se: “Pre si-
den te, ha ve re mos de fa zer uma es tra da par tin do o
País ao meio, que cha ma re mos de es pi nha dor sal do
Bra sil.” No co man do ge ral des sa mis são es ta va um
es ta dis ta, o Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, o qual
con vi dou um gran de ban de i ran te para a ge rên cia de
uma gran de obra, que, mais tar de, iria be ne fi ci ar e
pro por ci o nar o ma i or sur to de sen vol vi men tis ta ao
País. Esse ban de i ran te dos nos sos tem pos foi Ber -
nar do Sa yão.

Com vi são de es ta dis ta, o Enge nhe i ro Sa yão
apon ta va com a mão e di zia “a di re ção é esta”. Esse
ges to se trans for mou no sím bo lo da cons tru ção da
es tra da, em cuja mar gem nas cia a mi nha que ria Aça i-
lân dia, a ver da de i ra for ça do pro gres so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a prin ci-
pal por ta de en tra da para Aça i lân dia e re gião abriu-se 
a par tir da cons tru ção da es tra da Be lém-Bra sí lia em
1958. A no tí cia cor reu por todo o Bra sil e para o mun -
do, dan do con ta de que, em Aça i lân dia, a ter ra era
boa e os ri a chos, per ma nen tes.Con ta va-se, tam bém,
da far tu ra de ma de i ras de lei e de uma mata abun dan-
te. Atra í dos por essa no tí cia, tra ba lha do res e aven tu re i-
ros de vá ri as par tes do Bra sil e de ou tros pa í ses ami gos
vi e ram com suas fa mí li as mo rar em Aça i lân dia.

Até onde se tem re gis tro, os pri me i ros a che gar
fo ram os tra ba lha do res da li nha de fren te da ro do via
Be lém-Bra sí lia, que, na sua ma i o ria, eram ori un dos
das ci da des de Bar ra do Cor da, Pe dre i ras, Ca xi as e
Impe ra triz, to das no Ma ra nhão.Enfim, vi nha gen te de
to dos os la dos do Bra sil e do mun do para ocu par seus 
es pa ços em Aça i lân dia, a for ça do pro gres so que
nas cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Aça i lân-
dia co me mo ra no dia 6 de ju nho 45 anos de sua fun -
da ção, com uma po pu la ção de apro xi ma da men te 80
mil ha bi tan tes, sen do uma das ma i o res ci da des de
toda re gião. Aça i lân dia dis põe de uma for te in dús tria
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ma de i re i ra, uma gran de fun di ção de fer ro gusa. Além
dis so, é con si de ra da a ma i or ci da de de todo o Esta do
do Ma ra nhão na agro pe cuá ria, com mais de um mi -
lhão de ca be ças de gado. Aça i lân dia fica lo ca li za da
en tre duas fer ro vi as: a Nor te-Sul, cons tru í da pelo Pre -
si den te José Sar ney e a Ca ra jás, dois gran des cor re-
do res de ex por ta ção do Esta do do Ma ra nhão.

Por fim, hon ra-me di zer, des ta tri bu na do Se na-
do Fe de ral, que Aça i lân dia foi a ter ra que es co lhi para
fa zer po lí ti ca, onde te nho mu i tos ami gos e o re gis tro
do meu tí tu lo ele i to ral. Assim, nes te ex pe di en te, con -
gra tu lo-me com Aça i lân dia e com a sua gen te pe los
seus 45 anos de fun da ção, di zen do que Aça i lân dia é
a for ça do pro gres so.

Viva Aça i lân dia!
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE  (Mo za ril do Ca val can ti) –

V. Exª de se ja a pa la vra como Lí der?
O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –

Como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Então, tem V. Exª a pa la vra por cin co mi nu tos para co -
mu ni ca ção...

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Estou ins cri to. Como Lí der vai fa lar o Se na dor Ro meu
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Mas V. Exª só tem...

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O
Se na dor Ro meu Tuma fa la ria em pri me i ro lu gar, e,
de po is, eu fa la ria. S. Exª fala como Lí der, e Lí der fala
em pri me i ro lu gar. Hoje, não es tou aqui como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Mas a opor tu ni da de de fa lar ago ra se ria como Lí der,
por que se gui ría mos a lis ta de ora do res.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Mas es tou ins cri to.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Abro mão
para o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. Fico es pe ran do e,
se hou ver opor tu ni da de, ins cre vo-me.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, V. Exª está ins cri to, po-
rém não está na vez de V. Exª como ora dor, na lis ta
nor mal.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sen do as sim, o Se na dor Ro meu Tuma tem a pa la vra
e, quan do for pos sí vel, peço a pa la vra.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, eu abro mão.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
por cin co mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, em aten ção a uma for te re i vin-
di ca ção de mi lha res de tra ba lha do res de Mi nas e do
Bra sil, em 19 de mar ço úl ti mo apre sen tei ao Se na do o 
PLS n.º 0057, que re co nhe ce a pro fis são de Arte são.
Nes sa data, o País co me mo ra o Dia do Arte são.

A ma té ria tra mi ta nes te mo men to na Co mis são
de Assun tos So ci a is, en tre gue ao exa me do Re la tor,
Se na dor Wal deck Orne las, e sua aco lhi da é aguar da-
da por oito mi lhões e meio de pe que nos ar te sãos, de -
di ca dos à pro du ção de itens que vão de do ces e con -
ser vas, tra ba lhos ar tís ti cos, te ce la gem a obras de
arte. Isso ocor re prin ci pal men te no in te ri or, em nos -
sos pe que nos Mu ni cí pi os.

Ao pro por a re gu la men ta ção des sa pro fis são,
le vei em con ta os ar gu men tos que me fo ram ofe re ci-
dos prin ci pal men te pelo Insti tu to Cen tro Cape, ór gão
com sede em Bra sí lia, mas com ra í zes mi ne i ras e de -
di ca do à ca pa ci ta ção dos ar te sãos de toda a Na ção.

O Cen tro Cape é di ri gi do pela mi ne i ra Tâ nia Ma -
cha do, que me trans mi tiu um ape lo, que ora trans mi to
a este Ple ná rio, no sen ti do da apro va ção da pro po si-
ção. Não é sem ra zão. O re co nhe ci men to da pro fis são
de ar te são será a por ta de aces so a li nhas de cré di to
e aos pro gra mas ofi ci a is de in cen ti vo ao se tor.

Essa é a ex pec ta ti va dos ar te sãos de Mi nas e
de todo o País, con for me re la to que me trans mi tiu a
sua di ri gen te Tâ nia Ma cha do. A essa la bo ri o sa ca te-
go ria e a to dos os de ma is di ri gen tes do Cen tro, di ri jo
nos sa ho me na gem nes ta ma nhã, so li ci tan do à Mesa
que faça in clu ir, como par te des te pro nun ci a men to, o
ar ti go em que o Cen tro Cape se re fe re ao Pro je to de
Lei nº 57/2002. Tra ta-se de ma té ria pu bli ca da na edi -
ção nº 3, Ano 2, de abril úl ti mo, do Infor ma ti vo Cen -
tro Cape, edi ta do em Belo Ho ri zon te.

Assim, ten do em vis ta a re le vân cia do as sun to,
for mu lo aqui um ape lo a to dos os Srs. Se na do res para 
que o pro je to dos ar te sãos pos sa vir a ser apro va do
ain da nes ta Le gis la tu ra. Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
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  (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma
pe los três mi nu tos que res tam à Li de ran ça do PFL.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – É
uma ge ne ro si da de do Sr. Pre si den te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pro me to ser
bem rá pi do para fa vo re cer o tem po dos Se na do res
Iris Re zen de e Ro ber to Re quião, cu jos pro nun ci a-
men tos acom pa nha rei, por sa ber da im por tân cia de
suas fa las quan do usam da tri bu na no in te res se des ta
Casa.

Ti ve mos a dis cus são de vá ri os as sun tos nes ta
im por tan te ses são de sex ta-fe i ra após Cor pus Chris -
ti, dia em que to dos ti ve mos opor tu ni da de de pe dir lu -
ci dez e in te li gên cia ao Se nhor Je sus Cris to, que nos
guia no cum pri men to da nos sa mis são de le gis lar em
fa vor da so ci e da de.

O Se na dor Edu ar do Su plicy trou xe re que ri men-
to de ho me na gem a Má rio Lago, gran de ar tis ta e
gran de ator, ho mem que sou be ex pres sar co e rên cia
po lí ti ca em toda a sua vida. Por tan to, uma jus ta e cor -
re ta ho me na gem.

O Se na dor Ro ber to Sa tur ni no trou xe re que ri-
men to em fa vor do Emba i xa dor José Set te Câ ma ra,
que tan to pro du ziu em fa vor do Rio de Ja ne i ro e da
Na ção bra si le i ra.

O Se na dor Fran cis co Escór cio fez um dis cur so
des ta can do a sua ter ra na tal, Aça i lân dia, de onde
veio tra zen do ale gria e in te li gên cia para me lho rar a si -
tu a ção des te Se na do.

Sr. Pre si den te, fa lou-se tan to em re for mas. O
Se na dor Ro ber to Re quião usou do mi cro fo ne e fez
vá ri as crí ti cas; o Se na dor Ge ral do Melo fez suas pon -
de ra ções.

To da via, na fala do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
sur giu vá ri as ve zes a ci ta ção da im pu ni da de, do cri me
e da cor rup ção. Não que ro rou bar o tem po, Sr. Pre si-
den te, mas a re vis ta Câ ma ra Ame ri ca na de Co mér-
cio, que traz o tí tu lo “Cor rup ção, Cri me e Impu ni da de
De ses ti mu lam os Inves ti men tos”, faz uma pes qui sa
apon tan do es ses três itens como os ma i o res res pon-
sá ve is pelo de ses tí mu lo aos in ves ti men tos pro du ti vos
no País. Está aqui o grá fi co apre sen ta do pela re vis ta.

Pas san do hoje os olhos pela Fo lha de S.Pa u lo,
ve ri fi co que o Se na dor Iris Re zen de usou da tri bu na
com elo qüên cia, sa be do ria e in te li gên cia nos seus
pro nun ci a men tos so bre o trá fi co de dro gas. Não vou
ater-me ao as sun to, mas em Fran ca, a ma i or pro du to-
ra e ex por ta do ra de cal ça dos do meu Esta do, uma in -
dús tria co lo cou dro gas no in te ri or de seus cal ça dos,

trans por tan do-os para a Eu ro pa, se gun do de po i men-
tos de al guns dos cal ça dis tas.

Hoje, os “mu las”, tra fi can tes con tra ta dos para
le var dro gas, che gam a en go lir um qui lo em cáp su las
com o pro du to. Pri me i ro, fa zi am os tes tes do ca be le i-
re i ro. O ca be le i re i ro é um dos res pon sá vel pela es tru-
tu ra dos afri ca nos da Ni gé ria, que mon ta ram um es -
que ma nes sa ci da de para o trans por te. Há mais de
cem bra si le i ros pre sos na Eu ro pa por trá fi co, re a li za-
do pela con du ção das dro gas em seus es tô ma gos.
Arris cam a vida e a li ber da de para re ce ber R$5 mil re -
a is e fa vo re cer toda es tru tu ra do cri me or ga ni za do da
Ni gé ria.

O rou bo de car gas tam bém me pre o cu pa bas -
tan te, Sr. Pre si den te. Ire mos ao seu Esta do, na se ma-
na que vem, por re que ri men to do Se na dor Mo re i ra
Men des. O Esta do de Ro ra i ma não está com pro me ti-
do com o rou bo de car gas, como São Pa u lo, Rio de
Ja ne i ro e ou tros Esta dos, mas o que me as sus ta e me 
traz aqui é tudo o que foi fa la do so bre a cor rup ção na
ati vi da de po li ci al. Hoje pela ma nhã, ao ler os jor na is
Fo lha de S.Pa u lo e O Esta do de S.Pa u lo, cho-
quei-me com a no tí cia de que três PMs e um car ce re i-
ro fo ram de ti dos por rou bo de car gas. Infe liz men te,
vemo-nos di an te da si tu a ção de ter que re cu pe rar a
dig ni da de da fun ção po li ci al. Os ele men tos que se de -
i xam cor rom per pelo trá fi co de dro gas não de vem
ape nas ser exe cra dos em sua pro fis são, sen do afas -
ta dos de suas fun ções: de vem re ce ber o do bro da
pena a ser apli ca da a qual quer ci da dão co mum. O po -
li ci al tem a obri ga ção de res pe i tar a sua fun ção e de
se com pro me ter com a so ci e da de para exer cer a sua
fun ção com dig ni da de. Quem se cor rom pe na Po lí cia
não me re ce o res pe i to da so ci e da de e deve re ce ber
pena em do bro, prin ci pal men te quan do o faz li gan-
do-se às qua dri lhas de trá fi co de dro gas.

O Se na dor Iris Re zen de fez re fe rên cia, on tem,
des ta tri bu na, a pro ces so de le té rio en vol ven do a in -
fân cia e a ju ven tu de que, ao lon go do tem po, vão se
per den do para en ri que cer meia dú zia de ca na lhas
que se pres tam a essa in dig ni da de.

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 Iris Re zen de por per -
mu ta com o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cum pre-me, pri -
me i ra men te, agra de cer o ges to de so li da ri e da de, de
ami za de e de gen ti le za do ilus tre co le ga, Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no. Pre mi do pelo tem po, eu te ria que me
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re ti rar, mas so li ci tei a S. Exª a per mu ta e fui alvo, mais
uma vez, da sua gen ti le za e da sua ge ne ro si da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos no -
ta do, ao lon go dos anos, que o Se na do Fe de ral é um
po der mu i to sen sí vel às ma ni fes ta ções po pu la res, às
ques tões que afli gem so bre tu do as ca ma das mais
hu mil des da so ci e da de.

Não faz mu i to tem po, por in ter mé dio de seu ilus -
tre Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, com a so li da ri-
e da de do Pre si den te da Câ ma ra e das Li de ran ças de
to dos os Par ti dos com as sen to nes ta Casa e na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, cri ou-se a Co mis são Mis ta
Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca, que re tra ta va ou sin -
te ti za va os cla mo res da Na ção, da po pu la ção bra si le i-
ra, pela in se gu ran ça em que vive. 

Hoje, quan do da dis cus são da pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que pror ro ga a CPMF, vá ri as
fo ram as ma ni fes ta ções de ilus tres Se na do res so bre
a ques tão eco nô mi ca na ci o nal, sa li en tan do, so bre tu-
do, a ne ces si da de de uma re for ma tri bu tá ria, já tão
de can ta da e que não tem pros se gui men to no Con-
gres so Na ci o nal.

E é com essa sen si bi li da de, Sr. Pre si den te, que
tra go ao de ba te nes ta Casa a ques tão dos ju ros co -
bra dos em nos so País, que tem mu i to a ver com a
nos sa eco no mia, com o nos so de sen vol vi men to.

O ní vel dos ju ros na eco no mia bra si le i ra, ain da
ele va dís si mo, é en ca ra do pela po lí ti ca eco nô mi ca vi -
gen te como in dis pen sá vel para man ter a con quis ta da 
es ta bi li da de mo ne tá ria. No en tan to, sa be mos que os
ju ros al tos amar ram a eco no mia, su fo cam nos sas
em pre sas, prin ci pal men te as pe que nas, so la pam a
vi ta li da de do di na mis mo em pre en de dor, tra vam o
cres ci men to e dis se mi nam o de sem pre go. E ain da
mais: acar re tam o gra vís si mo e ame a ça dor cres ci-
men to da dí vi da pú bli ca.

Esta mos, pois, di an te de um de sa fio con ce i tu al
e prá ti co; de pa ra mo-nos com um nó teó ri co e con cre-
to que pre ci sa ser rom pi do. Como ul tra pas sar esse
im pas se? Como pra ti car ju ros nor ma is, den tro de pa -
drões in ter na ci o na is ra zoá ve is, sem fa zer vol tar a in -
fla ção do en tia? Como de sa tar esse laço que opri me o 
nos so de sen vol vi men to, que não o de i xa de co lar? Os
es pe ci a lis tas em po lí ti ca ma cro e co nô mi ca es tu dam,
dis cu tem, po le mi zam. Vão sur gin do idéi as no vas,
pos sí ve is ca mi nhos, que são si mul ta ne a men te es pe-
ran ço sos, sé ri os e cons tru ti vos.

Sr. Pre si den te, acre di to que há sa í das, que é
pos sí vel ba i xar os ju ros com res pon sa bi li da de, abrin -
do um novo ca pí tu lo na mar cha de nos so País para
um pro gres so eco nô mi co e so ci al mais ace le ra do,
mais con di zen te com nos sas ur gen tes e so fri das ne -
ces si da des.

Mu i tas fo ram as con quis tas do Bra sil nos úl ti-
mos anos. O que já cons tru í mos não pode ser aban -
do na do nem es que ci do, mas deve, sim, ser vir de
base para no vas eta pas, no vos avan ços. Des de o iní -
cio do Pla no Real, per cor re mos su ces si vas fa ses,
com di fe ren tes con fi gu ra ções de po lí ti ca eco nô mi ca.
Pri me i ro, ne u tra li zou-se o im pul so in fla ci o ná rio au to-
má ti co, a inér cia que fa zia os pre ços su bi rem sem ra -
zão apa ren te. A isso se as so ci ou o câm bio rí gi do e os
ju ros ele va dos, como ins tru men tos de apo io. Em uma
se gun da eta pa, hou ve ên fa se em di ver sas re for mas,
que li vra ram o Po der Pú bli co de cer tos gas tos ex ces-
si vos e in jus tos; cri ou-se, as sim, um am bi en te eco nô-
mi co mais sa dio. Na ter ce i ra eta pa, foi aban do na do o
câm bio fixo, que se tor na ra uma ca mi sa-de-for ça para 
nos sa ba lan ça co mer ci al, e foi apro fun da do o ajus te
fis cal. Ago ra, é che ga da a hora de no vos pas sos, de
uma evo lu ção que nos li vre do ve ne no dos ju ros al tos.

Sr. Pre si den te, quan do aban do na mos o câm bio
fixo e ado ta mos o câm bio flu tu an te, tam bém es tá va-
mos in gres san do em ter ri tó rio novo, com os ris cos
que isso im pli ca va. No en tan to, o Go ver no ma no brou
com pe rí cia a po lí ti ca eco nô mi ca, na que la fase de
tran si ção. O câm bio fixo, que era vis to como in dis pen-
sá vel à es ta bi li da de mo ne tá ria, foi des car ta do sem
que ocor res se ne nhum de sas tre ma i or, por que fo ram
to ma das me di das pru den tes para evi tá-lo. Da mes ma
for ma, cre io ser pos sí vel aban do nar a po lí ti ca de ju ros
re a is al tos em fa vor de nos so cres ci men to, des de que
esse pas so seja dado no con tex to de uma po lí ti ca
eco nô mi ca co e ren te e res pon sá vel.

Que é pos sí vel vi ver com ju ros mo de ra dos e
com in fla ção sob es tri to con tro le nos pro va um exa me
da prá ti ca eco nô mi ca em ou tros pa í ses.

O Bra sil é re al men te um cam peão dos ju ros al -
tos. Con si de ran do que a in fla ção anu al é de cer ca de
6%, nos sos ju ros re a is che gam a 12%, algo con si de-
ra do ina ce i tá vel para uma na ção que, de fato, pla ne ja
ven cer as de si gual da des e cons tru ir um am bi en te
eco nô mi co ba se a do no pro gres so e na cri a ção de
opor tu ni da des de tra ba lho para to dos.

Pro cu ran do um gru po de ou tros pa í ses com
taxa de in fla ção se me lhan te à nos sa, ou seja, na fa i xa
de 4% a 8% ao ano, po de mos usar como fon te a re vis-
ta The Eco no mist. Lá fi gu ram, nes sa fa i xa, Índia, Fi li pi-
nas, Co réia do Sul, Mé xi co, Áfri ca do Sul, Re pú bli ca
Che ca, Hun gria e Po lô nia, com ju ros bá si cos no mi na is
de 7% a 14% e ju ros re a is de 1% a 7%. O Bra sil, iso la-
da men te, ali se des ta ca com seus ju ros re a is de 12%.

Os pa í ses que têm ju ros no mi na is ma i o res que
os nos sos são Tur quia, Ve ne zu e la e Rús sia. Mas,
com in fla ção bem su pe ri or à nos sa, aca bam ten do ju -
ros re a is da or dem de 3%, bem me no res que os do
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Bra sil. Essas três na ções, in ci den tal men te, tam bém
têm clas si fi ca ção de ris co para in ves ti do res pior que a 
nos sa, o que vem des men tir a tese de que os ju ros re -
a is al tos se im põem como de cor rên cia de má clas si fi-
ca ção de ris co. Nes se bre ve apa nha do es ta tís ti co
nem tra re mos os va lo res das ta xas no mi na is dos pa í-
ses mais de sen vol vi dos, as qua is são, sa bi da men te,
ba i xís si mas.

Sr. Pre si den te, nos sos ju ros al tos são uma ex -
cres cên cia, uma tris te ex ce ção, um in de se já vel re cor-
de mun di al. Man ti ve mos al tas as ta xas de ju ros, nos
úl ti mos 10 anos, por vá ri os mo ti vos, mu i tas ve zes jus -
tos. Ago ra, pa re ce que con ti nu a mos a pra ti cá-las ape -
nas por uma es pé cie de mito, de sa ber con ven ci o nal,
que pre ci sa ser con tes ta do. Uma con ven ção que se
tor nou uma ar ma di lha da qual é di fí cil li vrar-se, pois
ela pro pi cia um equi lí brio, é ver da de, se bem que
equi lí brio per ver so.

O con ce i to de equi lí brio per ver so é pos tu la do na 
Fo lha de S.Pa u lo, na edi ção de 10 de fe ve re i ro pas -
sa do, por Luiz Car los Bres ser Pe re i ra e Yos hi a ki Na -
ca no, co nhe ci das fi gu ras pú bli cas e au to ri da des em
te o ria eco nô mi ca, que já exer ce ram al tos car gos no
Go ver no Fe de ral e no Go ver no do Esta do de São Pa -
u lo. Se gun do eles, há ca mi nhos para que sa i a mos do
atu al de se qui lí brio per ver so em di re ção a um equi lí-
brio be nig no. A atu al es ta bi li da de mo ne tá ria se ria
uma es ta bi li da de pela me ta de, e de ve ría mos as pi rar
a uma es ta bi li da de ver da de i ra, em que não seja frus -
ta do o cres ci men to eco nô mi co e em que a dí vi da pú -
bli ca, qual ba lão que vai sen do in fla do pe los ju ros al -
tos, não es tou re em nos sa cara.

Os pro fes so res Bres ser Pe re i ra e Na ca no são
tam bém au to res de um es tu do apro fun da do, di vul ga-
do pela Inter net, in ti tu la do “Uma Estra té gia de De sen-
vol vi men to com Esta bi li da de”, no qual apon tam sa í-
das para que as ta xas de ju ros se jam re du zi das. Ba si-
ca men te, re co men dam uma po lí ti ca de in ten si fi ca ção
das ex por ta ções, um con tro le ri go ro so das des pe sas
do Po der Pú bli co e uma taxa cam bi al mais des va lo ri-
za da que a atu al.

Sr. Pre si den te, é bem-vin da toda con tri bu i ção
sé ria e bem fun da men ta da que in di que ca mi nhos sé -
ri os que le vem à re du ção dos ju ros, ao cres ci men to
eco nô mi co e à ge ra ção de em pre gos.

O Bra sil tem cres ci do me nos do que pode. Ava -
lia-se que o PIB, este ano, au men ta rá ape nas 2%. É
pou co, mu i to pou co. Nos úl ti mos dez anos, te mos
mar cha do a pas sos len tos. Na ver da de, há vin te anos
es ta mos qua se ape nas mar can do pas so. É cer to que
evo lu í mos, e mu i to, em toda sor te de ques tões; su pe-
ra mos de sa fi os. Mas pre ci sa mos evo lu ir. So bre tu do,

pre ci sa mos de i xar de con vi ver com os sa cri fí ci os e os
pe ri gos tra zi dos pe los ju ros al tos.

O que já con quis ta mos nos cre den cia a su pe rar
esse es ta do de co i sas, a en trar em uma nova fase. Te-
mos de as pi rar a cres cer 5% ao ano, ex por tar mu i to
mais, atra ir in ves ti men tos in ter nos e ex ter nos. Eles
cer ta men te aflu i rão em con jun tu ra mais di nâ mi ca.
Isso sig ni fi ca rá mais em pre gos, me lhor ní vel de vida,
mais ar re ca da ção para o Po der Pú bli co.

Há for tes in dí ci os de que são fal sas as opo si-
ções en tre de sen vol vi men to e es ta bi li da de e en tre
mer ca do in ter no e mer ca do ex ter no. Se in gres sar mos
em um ci clo vir tu o so, am bas as op ções são pos sí ve is
e ali men tam uma à ou tra. De ve mos pro cu rar o rumo
de uma po lí ti ca eco nô mi ca que nos leve ao de sen vol-
vi men to con tí nuo, sem fre a das de ar ru ma ção, no ca -
mi nho da es ta bi li da de e da re du ção da po bre za, ou
seja, uma po lí ti ca eco nô mi ca cen tra da na re a li da de
bra si le i ra, que me lho re nos sa ba lan ça co mer ci al e
que ba i xe as ta xas de ju ros.

Nada se fará sem es for ço e sem sa cri fí cio. Mas
terá de ser um sa cri fí cio de qua li da de me lhor que o
atu al. O cres ci men to não pode con ti nu ar sen do su fo-
ca do. A su bor di na ção da po lí ti ca eco nô mi ca ao ob je ti-
vo do de sen vol vi men to im pli ca rá ma i or es for ço de
res pon sa bi li da de fis cal e de res pon sa bi li da de cam bi-
al. O sis te ma tri bu tá rio de ve rá ser mais jus to e pro-
gres si vo, de so ne ran do a ati vi da de pro du ti va.

Cer tos pon tos te rão de ser ata ca dos. Alguns
pre ços na eco no mia con ti nu am in de xa dos, como os
das ta ri fas pú bli cas. Isso in tro duz uma pres são in fla ci-
o ná ria in to le rá vel. Ou tro pon to é a ne ces si da de de
uma po lí ti ca co mer ci al mais ati va, que cu i de da ce le-
bra ção de acor dos co mer ci a is in ter na ci o na is em con -
di ções van ta jo sas para nós. Ao Bra sil não in te res sa o
pro te ci o nis mo. Ago ra, pre ci sa mos com ba ter o pro te-
ci o nis mo dos ou tros.

Po lí ti ca de ex por ta ção, po lí ti ca de ca pa ci ta ção
do nos so ca pi tal hu ma no pela via da edu ca ção, re du-
ção da po bre za, to dos es ses as pec tos fa zem par te de 
uma po lí ti ca de sen vol vi men tis ta que, obri ga to ri a men-
te, terá como meta a prá ti ca de ju ros bem mais re du zi-
dos que os atu a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos sa as -
pi ra ção deve ser tran si tar da atu al es ta bi li da de eco-
nô mi ca com ju ros al tos, es ta bi li da de in com ple ta, des -
tru ti va e pe ri go sa, para uma es ta bi li da de ver da de i ra,
com ju ros nor ma is, como os pra ti ca dos em todo o
mun do. Isso pre ci sa ser for mu la do no pla no das idéi -
as, das te o ri as, e le va do ao ter re no da prá ti ca, da con -
cre ti za ção.Estou cer to de que, tri lhan do por esse ca -
mi nho, o Bra sil po de rá al can çar o que ain da nos fal ta:
uma pros pe ri da de di nâ mi ca e tam bém eqüi ta ti va.
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Mais de sen vol vi men to, cri a ção de em pre gos,
me lhor dis tri bu i ção de ren da, tudo isso está li ga do à
prá ti ca de ju ros me nos opres si vos do que aque les
que atu al men te ca u sam um im pac to ne ga ti vo em
nos sa eco no mia e em nos sa so ci e da de.

É pre ci so acre di tar em um ce ná rio po si ti vo, li vre
des sas ta xas ina ce i tá ve is, que tra ga o pro gres so de
vol ta en quan to di men são do tra ba lho pro du ti vo. O
Bra sil tem je i to, pos sui um povo la bo ri o so, imen sas
po ten ci a li da des eco nô mi cas, uma na tu re za pró di ga.
Bas ta que nos sos tec no cra tas te nham um mí ni mo de
sen si bi li da de para fa zer res sur gir esse gi gan te ador -
me ci do.

Com ju ros ci vi li za dos, al can ça re mos os pro pó si-
tos so nha dos por um povo cas ti ga do pela se gun da
ma i or taxa de de sem pre go do mun do. Ao fo men tar a
pro du ção, po de re mos com ba ter esse que é o prin ci-
pal pro ble ma do Bra sil, cri an do al ter na ti vas para que
todo pai e mãe de fa mí lia pos sam sus ten tar os seus fi -
lhos e lhes as se gu rar um fu tu ro me lhor.

Com ju ros me no res, o Bra sil com cer te za dará
um pas so de ci si vo rumo a um ce ná rio de pros pe ri da-
de para to dos, com ba ten do as de si gual da des so ci a is
e abrin do os ca mi nhos de fi ni ti vos do cres ci men to
eco nô mi co.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço,
com pra zer, o ilus tre re pre sen tan te do Dis tri to Fe de-
ral, Se na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Iris Re zen de. V. Exª está abor dan do um
tema que faz par te de toda a pla ta for ma po lí ti ca no
nos so País; tra ta-se de uma ne ces si da de im pe ri o sa.
Ve nho do meio em pre sa ri al e sei das di fi cul da des
para con quis tar ta xas de ju ros. Nor mal men te, em to -
das as par tes do mun do, o juro acom pa nha a in fla ção,
mas, no Bra sil, isso não ocor re, vis to que as ta xas são 
dez ve zes su pe ri o res ao pro ces so in fla ci o ná rio.
Assim, pre ci sa mos de duas re for mas ime di a tas: uma
re for ma que vise cu i dar da re du ção dos ju ros, sem
au men tar a in fla ção – evi den te men te, isso tem que
es tar sob con tro le, pois a in fla ção é pri o ri tá ria –, e a
re for ma tri bu tá ria. O au men to dos ju ros está jus ta-
men te li ga do ao pro ces so tri bu tá rio no País, onde
exis tem as mais al tas ta xas e o ma i or nú me ro de im -
pos tos. É mu i to fá cil para o Go ver no, sem pre que pre -
ci sa au men tar a ar re ca da ção, au men tar o quo ci en te
ou cri ar um novo im pos to. Te mos que apren der a ad -
mi nis trar a re for ma tri bu tá ria para a me lho ria do pro -
ces so pro du ti vo. Con cor do ple na men te com V. Exª: a
nos sa é uma das ma i o res ta xas de ju ros exis ten tes no 
mun do. Isso sem le var em con si de ra ção os ju ros pra -

ti ca dos nos che ques es pe ci a is, que ul tra pas sam to-
dos os de ma is ju ros exis ten tes no mun do. Esse pro -
ces so foi cri a do para dar aten di men to ao cli en te em
mo men tos de di fi cul da de, mas, na ma i o ria das ve zes,
tem jo ga do no bu ra co aque le que pre ten de ad qui rir
qual quer tipo de em prés ti mo no ban co. Agra de ço o
apar te que V. Exª me con ce deu.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Per mi-
ta-me, ilus tre Se na dor Lind berg Cury, in te grar ao meu 
pro nun ci a men to as ob ser va ções de V. Exª, que é um
em pre sá rio dos mais qua li fi ca dos e es cla re ci dos des -
te País. A po si ção de V. Exª, en dos san do o nos so dis -
cur so, faz com que as au to ri da des res pon sá ve is pelo
en ca mi nha men to da po lí ti ca eco nô mi ca na ci o nal en -
ca rem es sas ob ser va ções com ma i or de no do, com
ma i or res pon sa bi li da de. Mu i to obri ga do a V. Exª.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Ro ber to Re quião, por ces são do Se na dor Arlin do
Por to.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – 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, ini ci al men te,
que ro re gis trar da tri bu na a mi nha es tra nhe za em re -
la ção a uma no tí cia do Jor nal da Glo bo de an tes de
on tem, pois, quan do co men ta vam o con fli to den tro do
PMDB em re la ção à pró xi ma ele i ção pre si den ci al, di -
zi am que a mi nha po si ção de opo si ção ao Go ver no
es ta va re sol vi da. E a mi nha ami ga Ana Pa u la Pa drão
fa zia esta con si de ra ção: “A fera já está do ma da”. Não
sou fera e não es tou do ma do. Sou um pa tri o ta, um
bra si le i ro, um ci da dão, um Se na dor com sen si bi li da-
de so ci al, ex tre ma men te pre o cu pa do com os ru mos
do Bra sil. Acho – acha va an tes, con ti nuo achan do
ago ra – ex tre ma men te in te res san te uma co li ga ção do 
PMDB com o PT em tor no de um pro gra ma de re cu-
pe ra ção na ci o nal.

Tal vez do ma do te nha sido o Con gres so Na ci o-
nal, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, quan do vo tou a fa mi-
ge ra da par ti ci pa ção do ca pi tal in ter na ci o nal nos me i-
os de co mu ni ca ção bra si le i ros. Vo tou isso de uma for-
ma ab so lu ta, pois, ape sar dos eu fe mis mos, aque la
his tó ria de que a par ti ci pa ção se li mi ta a 30% não é
ver da de i ra – 30% de em pre sas in ter na ci o na is fora do
Bra sil, 30% na Bol sa. Hoje, to dos nós sa be mos, que a 
emen da cons ti tu ci o nal do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que trans for mou a em pre sa in ter na ci o nal, es ta be le ci-
da se gun do as leis bra si le i ras, numa em pre sa na ci o-
nal. Assim, en tre ga ram a co mu ni ca ção de uma for ma
aber ta e unâ ni me, com pou cos pro tes tos e vo tos con -

10022 Sábado  1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju nho de 2002

    713MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



trá ri os no Con gres so Na ci o nal, en tre eles, o do Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no e o meu.

O se gun do pon to que que ro abor dar é o fato de
que, há dois anos, tra mi ta no Se na do um pro je to de
mi nha au to ria aca ban do com o bin go no Bra sil, com a
jo ga ti na, com a ex plo ra ção, com a la va gem de di nhe i-
ro e com o rou bo. Já con se gui mos apro vá-lo, por una -
ni mi da de, na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu-
ra e tam bém na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. Ago ra, o pro je to en con tra-se na Co mis são
de Edu ca ção, des de o dia 2 de maio, nas mãos do
nos so he rói da CPI do Fu te bol, o Se na dor pa ra na en-
se Álva ro Dias.

Ora, o pra zo para tra mi ta ção de um pro je to em
uma Co mis são é de 15 dias úte is. Esse pra zo já foi ex -
ce di do. Enca mi nhei, por tan to, à Mesa, na for ma do
Re gi men to Inter no, um re que ri men to para que esse
pro je to que ex tin gue o bin go e a jo ga ti na no Bra sil,
que só tem ser vi do para a la va gem de di nhe i ro, para
os gru pos apo i a dos pelo nar co trá fi co e pe las má fi as
in ter na ci o na is, seja tra zi do di re ta men te ao ple ná rio,
dis pen san do-se o pa re cer da Co mis são de Edu ca-
ção, na for ma do Re gi men to.

No en tan to, ocu po a tri bu na, prin ci pal men te,
para abor dar um tema ex tra or di na ri a men te in te res-
san te: a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. Faço este dis cur so
com o apo io da bri lhan te as ses so ria da Co mis são do
Mer co sul, mais es pe ci fi ca men te do Eve ral do, um dos
bons as ses so res do Con gres so Na ci o nal.

Se hou ves se o cos tu me, Srªs e Srs. Se na do res,
de dar no mes aos dis cur sos pro nun ci a dos des ta tri -
bu na, eu in ti tu la ria este meu dis cur so da se guin te for -
ma: “Em de fe sa de Luiz Iná cio da Sil va”. E por quê?
Por que o Lula tem fe i to al gu mas con si de ra ções a res -
pe i to do com por ta men to do Pre si den te Ge or ge W.
Bush, quan do o Pre si den te ame ri ca no de fen de os in -
te res ses ame ri ca nos do tra ba lho e do em pre go, e tem 
sido, sór di da e bru tal men te, con tes ta do e di fa ma do
na im pren sa bra si le i ra. Qu e ro di zer, de for ma alta e
cla ra, que o Luiz Iná cio tem toda ra zão ao ima gi nar
que de ve ría mos ter aqui um Pre si den te que se com -
por tas se na de fe sa dos nos sos in te res ses, como se
com por ta o Pre si den te dos Esta dos Uni dos na de fe sa
dos in te res ses das suas em pre sas e do seu povo.

Infor mo ao Se na do Fe de ral que a pro pos ta de
cri a ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, a
fa mi ge ra da Alca, cor re o ris co de ja ma is ser im plan ta-
da, pois foi, no pra zo de seis me ses, por duas ve zes
atro pe la da pelo Con gres so dos Esta dos Uni dos: a pri -
me i ra, em de zem bro do ano pas sa do, pela Câ ma ra
dos De pu ta dos nor te-ame ri ca na, que apro vou a cri a-
ção da Agên cia para Pro mo ção do Co mér cio (Tra de
Pro mo ti on Aut ho rity – TPA) dos Esta dos Uni dos,

pela di fe ren ça de ape nas um voto fa vo rá vel, mas com
a in crí vel res sal va de mais de 300 pro du tos so bre os
qua is o Pre si den te Ge or ge W. Bush não po de ria fir mar
acor dos con di ci o na dos ape nas ao “sim” ou “não” do
Con gres so, como pe dia, uti li zan do-se o ex pe di en te da
via rá pi da ou fast track; e a se gun da, no úl ti mo dia 15
do cor ren te mês de maio, quan do o Se na do ame ri ca no
res trin giu ain da mais os po de res pre si den ci a is em
ma té ria de co mér cio ex te ri or, ao es ta be le cer que to -
dos os acor dos nes se cam po que ame a ças sem se to-
res pro du ti vos ame ri ca nos po de ri am ser mo di fi ca dos
pelo Con gres so dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Por tan to, o Lula não tem só ra zão em re la ção ao 
Bush, mas tem ra zão tam bém em re la ção ao Con-
gres so Na ci o nal dos Esta dos Uni dos, que de ve ria ser
mo de lo para o Con gres so Na ci o nal bra si le i ro.

Mais la men tá vel ain da é a ve i cu la ção no Bra sil
des sa par ti cu lar ques tão nor te-ame ri ca na, a do tra ta-
men to po lí ti co das tran sa ções de co mér cio ex te ri or,
ge ral men te tra du zi da de modo equi vo ca do pela im-
pren sa na ci o nal, in clu si ve por cor res pon den tes se di-
a dos em Was hing ton e tam bém pe las au to ri da des go -
ver na men ta is bra si le i ras.

Infe liz men te, ao lon go dos úl ti mos anos, fo mos
nos de sa cos tu man do ao de ba te sa dio dos gran des
te mas que afli gem a hu ma ni da de e to cam de per to a
re a li da de bra si le i ra. Uma dis cus são im pres cin dí vel
ao for ta le ci men to do nos so res sus ci ta do sis te ma de -
mo crá ti co de Go ver no, es co lhi do pelo su frá gio uni -
ver sal, pois, não só en tre nós, po vos la ti nos, mas no
mun do in te i ro, com a que da do Muro de Ber lim e a
des mon ta gem da Rús sia, ins ta lou-se o dis cur so úni -
co e mo no cór dio da in tran si gen te de fe sa e avan ço
do ne o li be ra lis mo in ven ta do pelo Con sen so de Was -
hing ton e atre la do à fra cas sa da pro pos ta de glo ba li-
za ção eco nô mi ca.

Assim, quan to aos te mas da cri a ção de uma
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, a Alca, e a
apro va ção de uma Agên cia para Pro mo ção do Co-
mér cio (Tra de Pro mo ti on Aut ho rity – TPA), am bas
pro pos tas de ab so lu to e trans pa ren te in te res se ex clu-
si vo do Go ver no e das em pre sas dos Esta dos Uni dos,
a im pren sa bra si le i ra é ca u da tá ria da in ter pre ta ção
que dá o Po der Exe cu ti vo do nos so País, sem pre na
de fe sa de in te res ses de ma nu ten ção do Le gis la ti vo
sub ser vi en te à ma ni pu la ção im pe ri al do Pre si den te
da Re pú bli ca de plan tão, le gal men te res pal da do no
que dis põem os ar ti gos 49, I, e 84, VIII, da Cons ti tu i-
ção ci da dã de 1988.

Para ser mais pre ci so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res, a im pren sa bra si le i ra pou co se tem dado
ao tra ba lho de pes qui sar as ori gens da re a ção do
Con gres so nor te-ame ri ca no às re pe ti das pro pos tas
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de ma i or in de pen dên cia do Po der Exe cu ti vo dos
Esta dos Uni dos em ma té ria de ini ci a ti vas de co mér-
cio ex te ri or. E uma pro pos ta mi nha nes se sen ti do
para o Con gres so bra si le i ro está nas mãos com pe-
ten tes do Se na dor José Fo ga ça, que en ca mi nha rá
bre ve men te o seu re la tó rio para a Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A pro pó si to, já me re fe ri, nes te ple ná rio, às ori -
gens da tra di ção le gis la ti va nor te-ame ri ca na no cam -
po do co mér cio ex te ri or, cujo fun da men to foi a pre co-
ce e pre ci o sa iden ti fi ca ção do pro te ci o nis mo co mer ci-
al como a base do de sen vol vi men to do seu país por
Ale xan der Ha mil ton, um dos pais da Cons ti tu i ção nor-
te-ame ri ca na, o pri me i ro Se cre tá rio do Te sou ro dos
Esta dos Uni dos, ain da na ges tão do Pre si den te Ge or-
ge Was hing ton, o pri me i ro pre si den te da que la Re pú-
bli ca e aque le que aler tou o Con gres so nor te-ame ri-
ca no so bre o fun da men tal pa pel dos par la men tos no
pro ces so do co mér cio in ter na ci o nal.

Já no iní cio do sé cu lo pas sa do, mais pre ci sa-
men te em 1916, foi cri a da a po de ro sa Co mis são de
Co mér cio Inter na ci o nal (Inter na ti o nal Tra de Co mis si-
on – ITC), com pos ta por ape nas três se na do res de -
mo cra tas e três re pu bli ca nos, for te men te as ses so ra-
da por de ze nas de ins ti tu i ções de es tu do e pes qui sa e 
mi lha res de es pe ci a lis tas, téc ni cos em as sun tos per -
ti nen tes ao co mér cio ex te ri or.

Enfim, tan to os pre si den tes ele i tos quan to os
con gres sis tas nor te-ame ri ca nos são pri si o ne i ros de
uma tra di ção se cu lar e de uma cul tu ra que bus ca de -
fen der de modo in tran si gen te os in te res ses dos seus
ele i to res e do país em as sun tos co mer ci a is e eco nô-
mi cos in ter na ci o na is, res pe i tan do a es co lha de uma
qua li da de de vida su pe ri or, se gun do os pa râ me tros
do ame ri can way of life em com pa ra ção com o res to
do mun do.

Para o povo nor te-ame ri ca no e suas eli tes go -
ver nan tes, de fen der o pro te ci o nis mo co mer ci al in ter-
na e ex ter na men te há du zen tos anos sig ni fi ca de fen-
der a qua li da de de vida des fru ta da por gran de par te
de seus ci da dãos. Ou me lhor, é de fen der o pró prio di -
re i to à vida.

No en tan to, mes mo quan do, como ago ra, re ve la
a im pren sa mun di al, por for ça de um pro je to nor-
te-ame ri ca no de do mi na ção da eco no mia mun di al, do 
qual a TPA e a Alca são fer ra men tas im por tan tes, o
Exe cu ti vo nor te-ame ri ca no bus ca con ven cer a opi-
nião pú bli ca na ci o nal e mun di al e o seu pró prio Con -
gres so Na ci o nal de que se deve au to ri zá-lo a ne go ci-
ar li vre men te acor dos de co mér cio in ter na ci o nal, o
tra di ci o nal e se cu lar tra ba lho par la men tar nor te-ame-
ri ca no im põe-se e nega-lhe esse di re i to ar ro ga do,
com a au to ri da de que lhe foi en tre gue por Ge or ge

Was hin gon e Ale xan der Ha mil ton nos pri me i ros dias
de fun ci o na men to da re pú bli ca nor te-ame ri ca na e re -
fe ren da da, a cada ele i ção, pelo povo dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca.

Em ou tras pa la vras, o Con gres so sem pre dis se,
e sem pre dirá, a qual quer pre si den te dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca, ain da que as ses so ra dos por es -
per tos bu ro cra tas de car re i ra, que ja ma is abri rá mão
do seu se cu lar di re i to ou tor ga do pelo povo nor-
te-ame ri ca no de ter a úl ti ma pa la vra em as sun tos per-
ti nen tes a acor dos in ter na ci o na is de co mér cio; que ja -
ma is ab di ca rá do seu sa gra do di re i to de ser obri ga to-
ri a men te in for ma do pelo Exe cu ti vo de cada pas so
avan ça do em qual quer acor do co mer ci al in ter na ci o-
nal, seja ele as si na do com o Ti mor Les te ou com a
Ingla ter ra, com que apren deu a fa zer acor dos in ter na-
ci o na is de co mér cio.

Na prá ti ca, vale res sal tar que tan to a pre si dên-
cia quan to o Con gres so nor te-ame ri ca nos es tão, é
na tu ral, em pe nha dos em de fen der os in te res ses co -
mer ci a is eco nô mi cos do país e dos seus ele i to res –
veja-se o re cen te apo io dado pela Câ ma ra dos De pu-
ta dos e o Se na do ao uni la te ra lis mo do Go ver no Bush
no tra to de ques tões de in te res se glo bal –, mas sem
abrir mão das suas prer ro ga ti vas em ma té ria de co-
mér cio ex te ri or, es sas sob o am pa ro le gal e es pe ci al
do vi gen te Tra de Act, de 1974 e de um com por ta-
men to po lí ti co fun da do numa tra di ção cul tu ral ve lha,
de du zen tos anos. 

Por exem plo, no pla no ex ter no, o Con gres so
nor te-ame ri ca no apo i ou a re cu sa do Pre si den te Bush 
de en dos sar o Pro to co lo de Kyo to para a de fe sa do
meio am bi en te e a re ti ra da da sua as si na tu ra para a
cri a ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal, e, no in ter no,
a im po si ção de bar re i ras co mer ci a is para aten der a
in te res ses pa ro qui a is e pro te ger se to res atra sa dos da 
eco no mia ame ri ca na, tais como a in dús tria si de rúr gi-
ca e a pro du ção agrí co la – nes ses dois úl ti mos ca sos,
cla ra men te des res pe i tan do o es can ca ra do in cen ti vo
à aber tu ra de mer ca dos pelo res to do mun do, como
pre gam a Casa Bran ca e o Te sou ro dos Esta dos Uni -
dos, de mãos da das com o Fun do Mo ne tá rio Inter na-
ci o nal e com o Bird.

Para ser mais ex plí ci to, des ta co a apro va ção do
Pro je to Fa zen da, ou me lhor, do Farm Bill, pro je to de
lei des ti na do a sub si di ar cer ca de 4 mi lhões de agri -
cul to res, nú me ro que cor res pon de à po pu la ção agrí -
co la to tal dos Esta dos Uni dos, ao lon go da pró xi ma
dé ca da, be ne fi ci a da com US$180 bi lhões ou US$18
bi lhões ao ano. 

Aqui, Sr. Pre si den te e Srªs e Srs. Se na do res, é
opor tu no apon tar que ape nas os pro du to res de soja
dos Esta dos Uni dos re ce bem sub sí di os anu a is no va -
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lor de US$3,8 bi lhões, en quan to que o va lor to tal da
pro du ção bra si le i ra, da mes ma ole a gi no sa, sem os
sub sí di os, al can ça, anu al men te, o equi va len te a
US$4 bi lhões, sen do o Bra sil o se gun do pro du tor
mun di al des se tipo de grãos e os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, o pri me i ro.

No en tan to, o uni la te ra lis mo re pu bli ca no do Go -
ver no Bush é ina ce i tá vel e in com pa tí vel com a in ter-
de pen dên cia que hoje se pro je ta como ten dên cia pre -
do mi nan te no re la ci o na men to en tre as na ções e até
com os ob je ti vos de um ver da de i ro pro je to de glo ba li-
za ção, aque le que, como a vi ú va Por ci na, foi sem
nun ca ter sido.

Em re su mo, o Exe cu ti vo nor te-ame ri ca no é e
sem pre será to tal men te de pen den te das de ci sões do
Con gres so dos Esta dos Uni dos nes sa ma té ria de co -
mér cio ex te ri or, ao con trá rio do Exe cu ti vo bra si le i ro,
que se en con tra ab so lu ta men te li vre para as si nar o
acor do que bem en ten der, sem que o nos so Le gis la ti-
vo pos sa in ter fe rir no pro ces so de ne go ci a ção ou con -
tra ri ar as de ci sões fi na is do Ita ma raty e da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca.

Dis se eu Pre si dên cia da Re pú bli ca? Enga-
nei-me. O re cen te af fa ir en tre as de nún ci as do ex-Mi -
nis tro da Fa zen da e atu al Se cre tá rio-Ge ral da Unctad, 
Ru bens Ri cu pe ro, e o Exe cu ti vo bra si le i ro mos tra que
o Pre si den te da Re pú bli ca não tem a me nor no ção
so bre o que acon te ce na di re ção da po lí ti ca ex te ri or
do Bra sil. Ri cu pe ro de nun ci ou que o Bra sil es ta va
ace i tan do, como ta ri fa bá si ca na ne go ci a ção da Alca,
uma ta ri fa di mi nu í da de 10% a 12%. No dia se guin te,
na mes ma Fo lha de S.Pa u lo, que pu bli cou o ar ti go
do Mi nis tro Ri cu pe ro, o Pre si den te da Re pú bli ca des -
men tia o fato e di zia que o ex-Mi nis tro da Fa zen da Ru -
bens Ri cu pe ro es ta va er ra do. Hoje, o jor nal O Esta do
de S.Pa u lo traz uma de cla ra ção do chan ce ler bra si le-
i ro Cel so La fer, di zen do que sim, que o Bra sil par te da 
ne go ci a ção de 10%, 12% ou 14% nas ta ri fas bá si cas
por uma im po si ção de ne go ci a ção in ter na ci o nal.

Logo, o Pre si den te da Re pú bli ca, Sua Exce lên-
cia Fer nan do II ou Fer nan do Hen ri que Car do so, para
os ín ti mos, não tem, com pro va da men te, a me nor
idéia de como con du zem a po lí ti ca ex ter na Pe dro Ma -
lan e Armí nio Fra ga. Armí nio Fra ga, de du pla na ci o na-
li da de, di zem al guns. Con tes to essa idéia. Não há du -
pla, há uma só e, se gu ra men te, não é a bra si le i ra.

Por opor tu no, Srs. Se na do res, aler to para as
man che tes de jor na is que mos tram o Pre si den te bra -
si le i ro em suas an dan ças mun do afo ra e que, em
seus mi nu tos de fol ga de tão es ta fan te tra ba lho, em -
bo ra com atra so, ago ra de nun cia o Con gres so nor -
te-ame ri ca no de li mi tar “mu i to os po de res do pre si-
den te dos Esta dos Uni dos, de fir mar acor dos” de co -

mér cio ex te ri or – com ple ta mos nós –e, nes se sen ti do,
a Casa par la men tar dos Esta dos Uni dos es ta ria atra -
pa lhan do o tra ba lho pre si den ci al, em de cor rên cia de
um exa ge ra do ape go à sua tra di ção le gis la ti va de
avo car para si o per ma nen te e aten to acom pa nha-
men to do pro ces so de as si na tu ra de acor dos de co -
mér cio ex te ri or, quis di zer o nos so Pre si den te da Re -
pú bli ca, por que, no Bra sil, ele, o Pre si den te im pe ri al,
está acos tu ma do a se ser vir do Con gres so Na ci o nal
ape nas para re fe ren dar, para ca rim bar, para chan ce-
lar, ain da que le gal men te, pois o atu al Tex to Cons ti tu-
ci o nal for ne ce-lhe esse am pa ro, sua inó cua, tí bia e
fra cas sa da po lí ti ca de co mér cio ex te ri or na úl ti ma dé -
ca da.

O Bra sil caiu da 8ª po si ção, como po tên cia eco -
nô mi ca do mun do, para a 11º, e o nos so co mér cio ex -
te ri or, que já foi res pon sá vel pela ri dí cu la par ti ci pa ção
de 1,2% no co mér cio mun di al, teve essa par ti ci pa ção
di mi nu í da em um ter ço; caiu de 1,2% para 0,7%, em
se tra tan do de um País que con ta bi li za 54 mi lhões de
pes so as vi ven do aba i xo da li nha de po bre za, um País
em que uma re gião ex tre ma men te de sen vol vi da como
a de São Pa u lo to ta li za, hoje, 21,5% de de sem pre ga-
dos, ín di ce esse mu i to su pe ri or aos 18,5% que de fla-
gra ram a cri se e a dé bâ cle da re pú bli ca Argen ti na.

Po lí ti ca de co mér cio ex te ri or, aliás, cujo va zio
este Go ver no es pe ra va que fos se ocu pa do pe las em -
pre sas es tran ge i ras, que se apro ve i ta ram de um de -
sas tra do pro gra ma de pri va ti za ção do ma i or con glo-
me ra do de em pre sas pú bli cas do mun do, al ta men te
pro du ti vas e lu cra ti vas; um maná ines pe ra do pe los in -
ves ti do res in ter na ci o na is, cujo ágio ce vou as con tas
ban cá ri as de mu i tos atra ves sa do res ofi ci a is, al guns
ocu pan tes de car gos nos al tos es ca lões do Po der
Exe cu ti vo.

Tem ra zão o Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro,
ex-Mi nis tro da Fa zen da do Go ver no Ita mar Fran co,
ex-Emba i xa dor do Bra sil em Was hing ton e, no mo-
men to, exer cen do o car go de Se cre tá rio-Ge ral da
Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre Co mér cio e
De sen vol vi men to – Unctad, em ar ti go pu bli ca do no
jor nal Fo lha de S.Pa u lo, em 19/05/2002, quan do
acu sa o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so de ter ins tru í do os ne go ci a do res bra si le i ros,
que dis cu tem a agen da da Alca com os Esta dos Uni -
dos, para pra ti ca rem tan to a “do ci li da de aco mo da tí-
cia” quan to a “com pla cên cia sub mis sa”, com por ta-
men tos es ses que ca u sa rão ma les ir re ver sí ve is à so -
be ra nia eco nô mi ca do Bra sil, pois com pro me te rão o
fu tu ro e a li ber da de das pró xi mas ge ra ções de bra si-
le i ros –- afir ma ção con tes ta da pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca e con fes sa da pelo chan ce ler Cel so La fer, no
jor nal O Glo bo de hoje.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ques -
tão do co mér cio ex te ri or e dos acor dos in ter na ci o na-
is, o Bra sil, um gi gan te que de ve ria es tar se im pon do
pela sua so be ra nia, em es pe ci al no ce ná rio in ter na ci-
o nal, põe-se de jo e lhos pe ran te a ar ro gân cia nor-
te-ame ri ca na, ora elo gi an do dis cur sos es pú ri os de
um pre si den te ca i pi ra con tra Cuba, ora sub me ten-
do-se ao au to ri ta ris mo de um sub se cre tá rio de Esta -
do nor te-ame ri ca no, que ma ni pu lou or ça men tos e pe -
que nos pa í ses, como a Ilha de Ki ri ba ti, para des ti tu ir
do seu pos to um bri lhan te di plo ma ta bra si le i ro, o
Emba i xa dor José Ma u rí cio Bus ta ni, di re tor-ge ral da
Orga ni za ção para a Pro i bi ção de Armas Qu í mi cas, a
Opaq.

O Emba i xa dor José Ma u rí cio Bus ta ni de sa gra-
dou os Esta dos Uni dos da Amé ri ca por ter de fen di do
a en tra da do Ira que na Opaq, o que in vi a bi li za ria, para 
a opi nião pú bli ca mun di al, os anun ci a dos ata ques
nor te-ame ri ca nos a Sad dam Hus se in, em 2003, e,
além dis so, fez aque la agên cia in ter na ci o nal, sob o
seu co man do, so li ci tar au to ri za ção ao Go ver no Bush
para ins pe ci o nar ins ta la ções in dus tri a is nor te-ame ri-
ca nas, sa bi da men te pro du to ras de ar mas quí mi cas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
ca re ce de um pla no na ci o nal de re to ma da de de sen-
vol vi men to já no pró xi mo Go ver no, es pe ra mos to dos
nós, e, nes se pro je to, ca be rá, com cer te za ab so lu ta,
um ca pí tu lo so bre a po lí ti ca na ci o nal de co mér cio ex -
te ri or, com o ob je ti vo de al can çar mer ca dos mul ti po la-
res, in clu in do os da Chi na e da Índia. 

É im pres cin dí vel que tal po lí ti ca na ci o nal de co -
mér cio ex te ri or te nha o acom panha men to per ma nen-
te do Con gres so Na ci o nal, para o que de ve mos
apro var a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 51,
de 2001, de nos sa au to ria, ora tra mi tan do na Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do
Fe de ral.

É fun da men tal, Srªs e Srs. Se na do res, que este
Con gres so as su ma com ur gên cia a sua im pres cin dí-
vel res pon sa bi li da de na ques tão do tra ta men to po lí ti-
co das de ci sões de go ver no para as si na tu ras de acor -
do de co mér cio ex te ri or, pois, com ou sem glo ba li za-
ção, a qua li da de de vida dos bra si le i ros pode ser me -
lho ra da, com ab so lu ta cer te za, se os go ver nos fu tu-
ros e os par la men ta res na ci o na is ti ve rem ba li za do o
ca mi nho para o tra ta men to res pon sá vel das ques tões
de co mér cio ex te ri or.

Enfim, na con clu são des te pro nun ci a men to, re -
la to que es ti ve em Ma drid, na Espa nha, Se na dor Ro -
ber to Fre i re, ao qual, em se gui da, con ce de rei o apar -
te so li ci ta do, aten den do à con vo ca ção de Re u nião de
Mesa Di re to ra da Co mis são Par la men tar Con jun ta do 
Mer co sul, em en con tro ao qual com pa re ce ram os

par la men tos eu ro peu, an di no, cen tro-ame ri ca no e la -
ti no-ame ri ca no, nos dias 16 e 17 de maio cor ren te.

Peço a aten ção das Srªs e Srs. Se na do res para
a di fe ren ça na con du ção das ne go ci a ções para a as -
si na tu ra de um acor do co mer ci al en tre o Mer co sul e a
União Eu ro péia, na qual os Par la men tos re gi o na is
têm pa pel de des ta que, se com pa ra das tais ne go ci a-
ções ao tra ta men to dado pe los Esta dos Uni dos da
Amé ri ca aos pa í ses la ti no-ame ri ca nos em ques tões
de co mér cio ex te ri or.

Por fim, que ro de i xar cla ra a mi nha opi nião de
que o Con gres so bra si le i ro tem o de ver de as su mir as
ré de as das de ci sões po lí ti cas re la ti vas aos acor dos
de co mér cio ex te ri or. Não po dem ser ig no ra das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca as de nún ci as de um ex-Mi -
nis tro da Fa zen da como Ru bens Ri cu pe ro, no dia se -
guin te con fir ma das pelo chan ce ler, pelo ho mem dos
ca rim bos, pelo Sr. Cel so La fer, de sa cre di tan do de for -
ma to tal o Po der Exe cu ti vo e es pa lhan do a in se gu ran-
ça ab so lu ta na eco no mia na ci o nal.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Ro ber to Re quião, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PA) –
Com o má xi mo pra zer, con ce do o apar te ao Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Re quião, es cu tei com a ma i or toda aten ção e
in te res se a ín te gra do dis cur so de V. Exª, que é mar -
can te e cai no seio da opi nião pú bli ca e do Se na do
Fe de ral como um cha ma men to à dig ni da de da Na ção
bra si le i ra, que pa re ce tão en xo va lha da, ul ti ma men te,
por ati tu des e opi niões, la men ta vel men te até re pe ti-
das no Se na do Fe de ral. Subs cre vo in te gral men te
tudo o que V. Exª dis se hoje, da tri bu na, as sim como
tan tas ou tras de cla ra ções e pro nun ci a men tos que
tem fe i to no Se na do. Estou ple na men te de acor do,
prin ci pal men te com a pro pos ta de V. Exª de que o Se -
na do e o Con gres so as su mam o de ver de par ti ci par e
de to mar a si as de ci sões de po lí ti ca ex ter na, hoje
com ple ta men te fora do al can ce da ação e da opi nião
do Con gres so. Entre tan to, ao con cor dar com V. Exª –
e até ao apla u dir sua ini ci a ti va –, não pos so de i xar de
re ve lar um cer to re ce io ao ver o Se na do e a Câ ma ra
re pe ti rem tan tas ve zes cer tos tru ís mos que, em bo ra
fal sos, do mi na ram com ple ta men te a opi nião pú bli ca
do País, por que re pe ti dos in can sa vel men te pela mí -
dia. Hoje mes mo, es cu tei de um Se na dor – por quem
te nho o má xi mo res pe i to, que é sé rio, hon ra do, di li-
gen te e que hon ra o Se na do – que ao Bra sil não in te-
res sa o pro te ci o nis mo. Isso foi tão am pla men te di vul-
ga do que pa re ce ver da de. No en tan to, não o é. Ao
Bra sil in te res sa, sim, um cer to pro te ci o nis mo, pos sí-
vel, ade qua do e com pa tí vel com os in te res ses na ci o-
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na is e mul ti la te ra is, que con ver gem, que se so mam e
dis pu tam as re la ções eco nô mi cas e in ter na ci o na is;
um pro te ci o nis mo que os Esta dos Uni dos, como V.
Exª mu i to bem dis se, pra ti cam de for ma ab so lu ta-
men te es can ca ra da e com o apo io do Con gres so, e
que o Bra sil re cu sa, re cu sa e re cu sa, fa zen do o pa pel
de otá rio in ter na ci o nal, abrin do sua eco no mia para
des tru ir em pre sas que cus ta ram tan to sa cri fí cio ao
povo bra si le i ro para se rem er gui das. Enfim, um pro te-
ci o nis mo do sa do às cir cuns tân ci as, à pos si bi li da de,
den tro de um con cer to in ter na ci o nal de dis pu tas, sim,
mas que faça con tra pon to ao pro te ci o nis mo das gran -
des po tên ci as, pra ti ca do cí ni ca e es can ca ra da men te.
Então, é im por tan te re a ver para o Bra sil essa no ção
de de fe sa le gí ti ma dos seus in te res ses eco nô mi cos,
que são os do povo tão sa cri fi ca do por essa nos sa po -
lí ti ca. Pa ra béns a V. Exª, mais uma vez, pelo es cla re-
ci do, pelo lu mi no so dis cur so que pro nun ci ou hoje e
que, tan tas ve zes, tive o ím pe to de in ter rom per. Não o
fiz, por que es ta va in te res sa do em es cu tá-lo na ín te-
gra, como fiz. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, to dos nós de se ja mos o
co mér cio li be ra do e a mul ti la te ra li da de, mas te mos
que con si de rar a prá ti ca, o mun do real, das di fi cul da-
des. O ca mi nho é o mul ti la te ra lis mo, não a Alca; o ca -
mi nho é o re for ço do Mer co sul, se ele ain da for pos sí-
vel com a fa lên cia da Argen ti na – a tão fes te ja da e
can ta da Argen ti na pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o-
nal e pelo Go ver no ame ri ca no, pelo Pre si den te da
Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos.

Ago ra, Se na dor, com toda fran que za, essa re i-
te ra da de fe sa da aber tu ra uni la te ral, que é a re nún cia
da po lí ti ca co mer ci al e in dus tri al do País, é um nhe -
nhe nhém, uma con ver sa dos fra cas so-ma nía cos mi li-
tan tes de um mo de lo ne o li be ral que não deu cer to e
que vai ser mu da do nas pró xi mas ele i ções.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor Ro ber to Re-
quião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com o má xi mo pra zer, con ce do um apar te ao Se na-
dor Ro ber to Fre i re.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Esta -
mos pre ten den do mu dar, efe ti va men te. O Par ti do Po -
pu lar So ci a lis ta e o seu can di da to, Ciro Go mes, há
mu i to vêm dis cu tin do algo que para esse Go ver no pa -
re cia uma he re sia, e ain da pa re ce: a ne ces si da de de
ter mos uma po lí ti ca in dus tri al e, con se qüen te men te,
uma po lí ti ca de co mér cio ex te ri or. Isso faz par te do
nos so pro gra ma de Go ver no e o nos so can di da to dá
ên fa se mu i to gran de a todo um pro ces so de de fe sa do 

in te res se na ci o nal, mas, evi den te men te, ana li san do o 
mun do real. Nes se sen ti do, es ta mos per fe i ta men te
afi na dos com o que V. Exª de fen de no seu pro nun ci a-
men to: a exis tên cia de uma po lí ti ca in dus tri al e a de fe-
sa dos in te res ses na ci o na is, com a cla re za, tam bém,
de se de fi nir uma po lí ti ca de co mér cio ex te ri or, sem,
en tre tan to, cair em al guns equí vo cos que são gra ves.
Assis ti a um fil me, uma vez, e acre di to que V. Exª tam -
bém, cha ma do O rato que ruge. Pre ci sa mos ter cu i-
da do de não de fen der po si ção que, evi den te men te,
não cor res pon da a uma re a li da de, seja em co mér cio
ex te ri or, seja no ní vel de de sen vol vi men to dos pa í ses.
Por tan to, te mos que eri gir po lí ti cas que ga ran tam um
li vre co mér cio, que não seja algo que o pro te ci o nis mo
do leão, e não do rato, seja da no so para as eco no mi-
as dos pa í ses pe ri fé ri cos. Por exem plo: no âm bi to na -
ci o nal, va mos ima gi nar que o Pi a uí exer ça a mes ma
po lí ti ca de São Pa u lo, ou va mos que rer cri ar me ca nis-
mos que ga ran tam ao Pi a uí um tra ta men to jus to?
Qual a ca pa ci da de do Pi a uí re a gir a uma po lí ti ca pro -
te ci o nis ta de São Pa u lo se não ti ver mos re gra que ga -
ran ta mí ni mos de eqüi da de? Fa lou-se, aqui, em
Cuba. Por esse prin cí pio – in clu si ve, equi vo ca da men-
te de fen di do pelo can di da to Lula, e são ru ins para a
Esquer da bra si le i ra es sas po si ções equi vo ca das –,
de fen der-se-ia, por exem plo, que Cuba tam bém blo -
que as se os Esta dos Uni dos. E o que es ta mos de fen-
den do? A sus pen são do blo que io, por que é in com pa-
tí vel ima gi nar mos re la ções in ter na ci o na is pen san do
na for ça. Não po de mos de fen der isso, mes mo que
pos sa mos ter for ça em re la ção ao Uru guai, ao Pa ra-
guai e até à Argen ti na, no âm bi to do Mer co sul. Não é
essa a po lí ti ca. É a po lí ti ca, sim, de fen der o in te res se
na ci o nal da Embra er; de fen der o in te res se na ci o nal
fren te a po lí ti cas pro te ci o nis tas, como fa zem os Esta -
dos Uni dos e a União Eu ro péia, e não de fen der o prin -
cí pio, por que, as sim, es ta re mos ga ran tin do que o fa -
çam con tra o Bra sil. Te mos que de fen der o prin cí pio
do li vre co mér cio, do res pe i to, como fi ze mos, por
exem plo, na OMC, der ro tan do o Ca na dá. Aliás, que ro
di zer que fui au tor do re que ri men to para a cri a ção de
uma co mis são es pe ci al que tra tou exa ta men te de dar
su por te e sus ten ta ção à dis pu ta que a Embra er faz
con tra a Bom bar di er ca na den se, na qual fo mos
bem-su ce di dos. Isto, sim, é o que te mos que fa zer:
de fi ni ção da po lí ti ca. Cer to é que, em al guns mo men-
tos, te mos que ter po lí ti ca in dus tri al até de subs ti tu i-
ção de im por ta ção, po lí ti ca in dus tri al de ga ran tia de
de ter mi na dos se to res, uma po lí ti ca que dê in cen ti vos
a es ses se to res, in du zin do-lhe o cres ci men to sem
que se tor ne em po lí ti ca de pro te ção, por que essa é
da no sa aos nos sos in te res ses. Fiz esse re pa ro por -
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que é fun da men tal que as for ças de mo crá ti cas e de
es quer da des te País apre sen tem con cre ta men te,
nes sa su ces são pre si den ci al, uma po lí ti ca in dus tri al,
de co mér cio ex te ri or, uma afir ma ção do in te res se na -
ci o nal. É cla ro que te mos que fa zer isso. Vejo com pre -
o cu pa ção, por exem plo, o fato de o Lula es tar fa zen do
uma de fe sa in con se qüen te do nos so País, ima gi nan-
do que o Pi a uí pode dis pu tar com São Pa u lo, ima gi-
nan do que, nes te exa to mo men to, o Bra sil pode ter li -
vre co mér cio com os Esta dos Uni dos. Daí nas ce a
nos sa res tri ção à Alca. Te mos que com ba ter o pro te-
ci o nis mo, não de fen den do o prin cí pio do pro te ci o nis-
mo, mas do li vre co mér cio, sob pena de es tar mos
dan do for ça ao Sr. Bush, a esse po li ci al que se ar ro ga
em ser aque le que man do no mun do. A de fe sa do fim
do blo que io a Cuba não sig ni fi ca que se está de fen-
den do o pro te ci o nis mo; sig ni fi ca que se está de fen-
den do é o li vre co mér cio. Então, é nes se sen ti do que
te mos que ex por a ques tão, ou seja, como V. Exª fa lou
na qua se to ta li da de do seu pro nun ci a men to, de ve-
mos de fen der uma po lí ti ca in dus tri al. Espe ro que uma 
po lí ti ca de co mér cio ex te ri or pos sa ser im ple men ta da
no fu tu ro go ver no, que ima gi na mos seja do PPS e da
Fren te Tra ba lhis ta.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
Se na dor Ro ber to Fre i re, ape sar da sua ve e mên cia,
que é na tu ral e cons tan te, é um mo de ra do. Tal vez eu
es te ja meio des lo ca do no Se na do da Re pú bli ca. Tal -
vez eu seja um Se na dor pou co mo de ra do. Mas, a
exem plo de To bi as Bar re to, in te lec tu al do nos so Nor -
des te, acre di to que não há sal va ção fora da crí ti ca ra -
di cal. A crí ti ca tem que ser ra di cal, a exe cu ção da po lí-
ti ca tem que ser pro gres si va, prag má ti ca...

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Mas é
isso que es tou pro pon do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
(...) e de de fe sa cla ra. A crí ti ca tem que ser ra di cal,
por que essa pas si vi da de e essa sub mis são aca bam
ocul tan do ra zões e in te res ses.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Eu
não sei onde V. Exª vai en con trar na mi nha his tó ria
sub mis são. V. Exª não vai en con trar nem hoje, nem na 
mi nha his tó ria.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Eu 
não fa lei na sua. Fa lei de uma for ma ge né ri ca. Fa lei de 
uma for ma ab so lu ta de dis cur so mais pro fun do so bre
as ques tões bra si le i ras.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – A crí ti-
ca mais ra di cal, eu faço ao sis te ma que está aí, há
mu i to tem po. V. Exª não fa zia par te, e não faz, des sa

crí ti ca ra di cal que faço ao sis te ma que aí está, mar xis-
ta que sou e co mu nis ta que con ti nuo sen do.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Dei ao meu dis cur so um tí tu lo que tal vez Ro ber to Fre -
i re, que che gou mais tar de, não te nha per ce bi do. O tí -
tu lo do meu dis cur so é: “Em De fe sa de Luiz Iná cio da
Sil va.” Eu es ta va exa ta men te mos tran do que, quan do
Lula faz de cer ta for ma uma ava li a ção po si ti va do
com por ta men to dos Esta dos Uni dos, está di zen do
que te mos que ne go ci ar com a mes ma for ça, com a
mes ma co ra gem, e que a bi la te ra li da de tem que ser
com pen sa tó ria. Não pode ser pro du to do de pen den-
tis mo do Fer nan do Hen ri que, des cri to na que le li vro
fa mo so dele “De pen dên cia e De sen vol vi men to na
Amé ri ca La ti na”, es cri to com Enzo Fa let to, em 1967,
no Chi le.

Te mos uma aber tu ra ide o ló gi ca, Se na dor Ro-
ber to Fre i re, ide a lis ta do pon to de vis ta he ge li a no: ide -
a lis mo com a crí ti ca mar xis ta, que é uma vi são que
não cor res pon den te à vi são da re a li da de. É uma vi -
são fan ta si o sa da re a li da de. E abri mos com uma
boa-fé tre men da para o mun do, que não abria para
nós. Entra mos no en go do, e é des se en go do que pre -
ci sa mos sair.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Peço des cul pas por es tar in ter fe rin do de ma si a da-
men te. Em apar te, o Se na dor Ro ber to Fre i re, no fun -
do, re pe tiu as in ter pre ta ções mal do sas da mí dia, da
im pren sa, ao co men tar as de cla ra ções de Lula a res -
pe i to da ques tão co mer ci al e do pro te ci o nis mo ame ri-
ca no e eu ro peu, in clu si ve na ques tão agrí co la. Lula
tem dito o que digo. Com pre en do per fe i ta men te que
os fran ce ses de fen dam sua agri cul tu ra, por que se as -
sim não fi ze rem...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Aca ba a União Eu ro péia.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Exa ta men te. E até com pre en do que o Sr. Bush de fen-
da sua si de rúr gi ca, por que, se as sim não fi ze rem, ha -
ve rá gran de de sem pre go. Isso, no en tan to, não quer
di zer que es te ja con tra o prin cí pio do li vre co mér cio.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Na
prá ti ca, sim.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Não.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Por fa -
vor, não va mos...

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Estou, prag ma ti ca men te, de fen den do um cer to res-
guar do e um cer to pro te ci o nis mo pon tu al que é ne-
ces sá rio.
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O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – De -
fen der o in te res se na ci o nal é de fen der o li vre co mér-
cio, Se na dor.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – (...)
e que V. Exª mes mo, ao apar te ar...

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Cla ro.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no  (Blo co/PT – RJ) – (...)

olhan do até para mim, dis se: Não, até en ten do que
cer tas áre as e cer tos se to res...

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Sim,
por de ter mi na das po lí ti cas é evi den te...

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
den tro de de ter mi na das po lí ti cas. É isso mes mo.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – O pro -
te ci o nis mo não.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Qu -
e ro di zer que não es ta mos em de sa cor do. Há uma ex -
plo ra ção mal do sa, po li ti ca men te ori en ta da, que, a
par tir de de cla ra ções cer tas do Lula, trans for ma-se
em dis tor ções tais que o apon tam como de fen sor do
pro te ci o nis mo, con tra o li vre co mér cio, con tra os in te-
res ses bra si le i ros. Então, mais uma vez, que ro cum -
pri men tar o Se na dor Ro ber to Re quião pelo tí tu lo ab -
so lu ta men te ade qua do de seu dis cur so.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, como di ri am os la ti nis-
tas, mo dus in re bus – mo de ra ção na co i sa.

Fui Go ver na dor do Esta do do Pa ra ná, que não é 
Cuba. É um Esta do bra si le i ro que tem qua se 6% do
PIB na ci o nal, que é 16 ve zes ma i or que Cuba, eco no-
mi ca men te, se não me fa lha a me mó ria. E o Bra sil
não é o Chi le. O tão de can ta do Chi le da aber tu ra é
me nor que Ri be i rão Pre to, ex tra or di na ri a men te me-
nor eco no mi ca men te que a ci da de de Cu ri ti ba, da
qual fui Pre fe i to.

Qu an do fa la mos no nos so Bra sil, fa la mos em
um País de 174 mi lhões de ha bi tan tes, um mer ca do fa -
bu lo so. Te mos, sim, for ça e con di ção de ne go ci ar aber -
tu ra mul ti la te ral, do “dá lá e toma lá”. Abri mos quan do
para nós for in te res san te abrir. É pre ci so que se en cer re
o pe río do da sub mis são da po lí ti ca ex ter na.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se na-
dor Ro ber to Re quião, me per mi te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB  – PR) – E
não es tou fa zen do uma crí ti ca ao Se na dor Ro ber to
Fre i re. Acre di to que seja isso que S. Exª es te ja pen -
san do.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Sei.
Se na dor, me per mi ta, por que é im por tan te...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Não co me te ria essa in jus ti ça com V. Exª.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Agra -
de ço.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Te-
nho al gu mas dú vi das quan to ao seu mar xis mo, mas
essa in jus ti ça não co me te ria.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Mas
tam bém não lhe dou o di re i to de pen sar que seja
guar dião da fé de Tri bu nal para me co lo car no ín dex.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Di -
re i to de pen sar ain da te nho, ape sar da sua ne ga ção.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – De i-
xe-me auto-in ti tu lar o que bem en ten der. Não ten te
po li ci ar isso. Con si de ro esse de ba te in te res san te. Eu
gos ta ria de di zer que te mos que de fen der, na po lí ti ca
ex ter na, in clu si ve po lí ti ca de co mér cio, aqui lo que não 
cor res pon de ape nas ao que po de mos fa zer, mas
àqui lo que, nas re la ções in ter na ci o na is, ga ran te re la-
ção con dig na com to dos. Por exem plo:sei que o Chi le
tem uma eco no mia que não pode dis cu tir li vre co mér-
cio, se hou ver qual quer im po si ção. Cuba está na mes -
ma si tu a ção, por que são eco no mi as me no res que Ri -
be i rão Pre to. Mas o Bra sil não pode ter a mes ma po lí-
ti ca que a do Sr. Bush e ima gi nar que pode im por a to -
dos uma de ter mi na da po si ção. Se o Bra sil as sim o fi -
zes se, fa ria o mes mo pa pel im pe ri a lis ta que fa zem os
Esta dos Uni dos con tra pa í ses me no res. É nes se sen -
ti do que digo que um Go ver no de mo crá ti co bra si le i ro
tem que de fen der prin cí pi os fun da men ta is para que
pos sa ga ran tir o Mer co sul, in clu si ve para fa zer fren te
aos ou tros blo cos co mer ci a is. Isso é po lí ti ca de li vre
co mér cio. Cla ro que te mos que ter po lí ti cas in ter nas
in dus tri a is, de ter mi nan do-se, in clu si ve, in cen ti vos.
Mas não se pode de fen der o prin cí pio do pro te ci o nis-
mo; caso con trá rio, es ta mos aju dan do, no mo men to
em es ta mos bri gan do con tra o fim das ex por ta ções
bra si le i ras do aço, a po lí ti ca pro te ci o nis ta nor te-ame-
ri ca na. Se eu dis ses se que está cer to e que de ve ria
fa zer o mes mo, aí es ta ria dan do o exem plo do rato
que ruge. É só para ser mos der ro ta dos, por que não
vai acon te cer o que hou ve no ci ne ma: o rato ga nhar a
guer ra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – O
rato ru giu no ple ná rio do Se na do, o ru gi do que a tri bu-
na do Se na do nos pos si bi li ta. Ru gi mos to dos na de fe-
sa dos nos sos pon tos de vis ta.

Mas, com a com pla cên cia do Se na dor Lind berg
Fa ria, gos ta ria de en cer rar este de ba te, ou, pelo me -
nos, a mi nha par ti ci pa ção nes te de ba te nes te mo-
men to...

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  1º 10029

MAIO 2002720    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Por gen -
ti le za, Lind berg Cury.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Lind berg Cury. O “Fa ria” veio por um lap sus lin guae.
Eu gos ta ria de en cer rar com al guns ru gi dos mais for -
tes do que o nos so, trans cri tos na Fo lha de S.Pa u lo
de do min go, dia 26 de maio de 2002. São al gu mas
opi niões que não são de par la men ta res bra si le i ros
so bre o li vre co mér cio. São opi niões de par la men ta-
res nor te-ame ri ca nos.

Por exem plo, a opi nião do Se na dor de mo cra ta
pela Fló ri da, Bill Nel son, em 22 de maio, ip sis lit te ris:

O Bra sil tem 50% do mer ca do mun di al
de la ran ja. Se ti rar mos a ta ri fa que hoje pro -
te ge a ci tro cul tu ra na Fló ri da, na Ca li fór nia e 
no Ari zo na, o Bra sil terá 100% do mer ca do
mun di al e isso não é co mér cio li vre. Lem-
brem-se dos pro du tos de aço que se ri am
ame a ça dos pelo Bra sil.  Se na do res, vo cês
es tão me en ten den do? – per gun ta ele ao
Se na do ame ri ca no. Tra ta-se de um se na dor
ame ri ca no.

Qu e ro en cer rar com a opi nião da Se na do ra Bar -
ba ra Mi kuls ki, Se na do ra de mo cra ta por Mary land, em 
16 de abril. Diz ela:

O que te ria acon te ci do se o U.S.S
Cole, atin gi do por um aten ta do ter ro ris ta, só
pu des se cam ba le ar de vol ta para os EUA
de po is que en co men dás se mos pe ças de
aço da Rús sia, da Ta i lân dia e do Bra sil?
Acho er ra do de i xar nos sa in dús tria do aço
mor rer.

Pas so a ler a opi nião do Se na dor de mo cra ta
pela Fló ri da, Bill Nel son, em 30 de abril, no va men te:

O pro ble ma é que não é co mér cio li vre
nem jus to se o Bra sil for au to ri za do a ven der
suco con cen tra do de la ran ja a pre ços aba i-
xo do cus to de pro du ção. Seus pro du to res,
agin do em con lu io, for mam um car tel.

Qu e ro ci tar mais uma opi nião ame ri ca na, do Se -
na dor de mo cra ta por Min ne so ta Paul Well sto ne, em
27 de fe ve re i ro – tudo isso está pu bli ca do na Fo lha de 
S.Pa u lo de 29 de maio de 2002:

Cer ca de 7 mi lhões de to ne la das de
pla cas semi-aca ba das con ti nu am che gan do
com dum ping aos nos sos por tos. Alguns de
nos sos par ce i ros co mer ci a is – o Bra sil, por
exem plo – es tão se es for çan do para ob ter
ex ce ções que ele va ri am as co tas im pos tas

pela Casa Bran ca. Fran ca men te, temo que
essa ad mi nis tra ção pos sa dar ou vi dos a es -
ses pe di dos.

Tra go a opi nião do De pu ta do de mo cra ta por Mi -
chi gan, John Din gell, em 27 de fe ve re i ro:

Até o Bra sil pro duz qua se 20 mi lhões
de to ne la das a mais de aço do que ne ces si-
ta para seu con su mo do més ti co. E te nham
cer te za de que esse ex ce den te está sen do
en vi a do aos EUA com pre ços aba i xo do
cus to. E es ses pa í ses di zem que a cul pa é
nos sa.

Gos ta ria de re pro du zir o de po i men to de Byron
Dor gan, Se na dor de mo cra ta pela Da ko ta do Nor te,
em 1º de maio. Per ce ba, Se na dor Ro ber to Fre i re, o
que pen sam so bre nós. Esse de po i men to é uma pre -
ci o si da de, uma pé ro la do Se na do ame ri ca no:

Exis tem 2,9 mi lhões de cri an ças bra si-
le i ras sob a ida de de 15 anos tra ba lhan do,
tra ba lhan do em in dús tri as e em ou tras cir-
cuns tân ci as, fa bri can do pro du tos que vi rão
para nos sos mer ca dos. Vo cês acham que é
jus to pe dir a al guém de Pitt sburgh – que
está ten tan do cri ar uma fa mí lia, que tem um 
bom sa lá rio e que tra ba lha num am bi en te
se gu ro – para com pe tir con tra uma cri an ça
de 12 anos de ida de?

E nós é que te mos 54 mi lhões de mi se rá ve is!
Eles, além de não en ten de rem o Bra sil, di zem fa tos
que não ocor rem aqui, por que nem eu, fa zen do crí ti ca
ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, vou ad mi tir
que te nha mos 2,9 mi lhões de cri an ças tra ba lhan do. O 
tra ba lho in fan til tem sido com ba ti do até por esse Go -
ver no.

E fi na li zo com esta pre ci o si da de de Max Ba u-
cus, Se na dor de mo cra ta por Mon ta na, em 14 de
maio:

Infe liz men te, o Bra sil é um es pi nho
para nós e para os di ver sos pa í ses da Amé -
ri ca do Sul que que rem se jun tar a nos sos
es for ços para che gar a um acor do da Alca. 

Ele, pro va vel men te, es ta va se re fe rin do aos es -
for ços da Argen ti na, do Ca val lo e do Me nen, para fa -
zer tudo o que eles que ri am e aca bar com um dos pa í-
ses mais equi li bra dos do mun do, que ti nha pe tró leo,
que ti nha co mi da e ti nha cul tu ra. Con ti nua ele:

Digo isso mu i to res pe i to sa men te [Ele
nos res pe i ta, Se na dor. Ele dis se isso mu i to
res pe i to sa men te]. É im por tan te re cu ar um
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pou co e per gun tar por que o Bra sil quer que 
en fra que ça mos nos sas leis co mer ci a is. A
res pos ta é mu i to cla ra: suas com pa nhi as
[quan do ele diz “suas com pa nhi as”, são as
nos sas] e seus tra ba lha do res [são os nos-
sos tra ba lha do res a que ele se re fe re] vão
se be ne fi ci ar à cus ta dos nos sos.

Ora, Se na dor, va mos acor dar e co lo car na Pre -
si dên cia da Re pú bli ca um Pre si den te que bata na
mesa e de fen da o in te res se do tra ba lho e das em pre-
sas bra si le i ras. Um Pre si den te que te nha a co ra gem
da Igre ja Ca tó li ca de de i xar com toda a cla re za a sua
op ção pre fe ren ci al pe los po bres. E acres cen te mos
nós, que so mos po lí ti cos, por tan to mais so fis ti ca dos
dou tri na ri a men te: op ção pre fe ren ci al pe los po bres,
pelo em pre go e pela em pre sa bra si le i ra!

Sr. Pre si den te, agra de ço a to le rân cia de V. Exª e
en cer ro a mi nha par ti ci pa ção nes ta sex ta-fe i ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, 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. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Con ce-
do a pa la vra, pela or dem, ao no bre Se na dor Ro ber to
Fre i re.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
cre io que a ses são já se está en cer ran do, mas, an tes,
que ro en ca mi nhar à Mesa, para que seja dado como
lido, um pro nun ci a men to em que tra to da ques tão do
Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na-
ção de Toda as For mas de Dis cri mi na ção con tra a
Mu lher.

Hou ve um de ba te aqui, no Se na do, e esse as -
sun to não foi vo ta do. Em tor no des se tema, há uma
dis cus são, so bre a qual que ro me pro nun ci ar e me
po si ci o nar. Ado to aqui lo que as mu lhe res di zem, que
os di re i tos de las não são fa cul ta ti vos. É im por tan te
que te nha mos a as si na tu ra des se Pro to co lo até por -
que, no subs tan ti vo, a lei no Bra sil ga ran te os di re i tos
das mu lhe res. Inclu si ve, pre ci sa mos não ape nas am -
pliá-los, mas tam bém tor ná-los efe ti va men te con cre-
tos e exis ten tes en tre nós. E é ne ces sá ria a as si na tu-
ra des se Pro to co lo, com a per mis são de que co mi tês
pos sam acom pa nhar, tal como acom pa nham a ques -
tão dos di re i tos hu ma nos, dos pre sos po lí ti cos em vá -
ri os pa í ses do mun do, a aná li se da não cri a ção de ar -
mas ofen si vas com ener gia nu cle ar e a ques tão dos

mís se is. Há toda uma pre o cu pa ção in ter na ci o nal em
tor no dis so. Na ques tão das mu lhe res, tam bém é ne -
ces sá rio ter essa pre o cu pa ção.

Por isso, es tou apre sen tan do este pro nun ci a-
men to, so li ci tan do, in clu si ve, que se pos sa vo tar esse
Pro to co lo, que foi re ti ra do de pa u ta.

SEGUE NA ÍNTEGRA PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ROBERTO
FREIRE.

Bra sí lia, 24 de maio de 2002

Se na dor Ro ber to Fre i re
(PPS – PE)

Se nhor Pre si den te,
Se nho ras e Se nho res Se na do res,

Ocor re hoje no Se na do uma luta sur da en tre os
de fen so res dos di re i tos das mu lhe res e aque les que,
na de fe sa le gí ti ma mas li mi ta da de seus in te res ses,
es tão cri an do bar re i ras para a ra ti fi ca ção do Pro to co-
lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To-
das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher
(CEDAW). Nes sa luta, es tou do lado dos mo vi men tos
fe mi nis tas or ga ni za dos e dos gru pos que his to ri ca-
men te têm de man da do e con quis ta do po lí ti cas de re -
co nhe ci men to das di fe ren ças de gê ne ro - e de su pe-
ra ção das di fe ren ças de tra ta men to por ca u sa do gê -
ne ro.

Con tra a ra ti fi ca ção do Pro to co lo, po si ci o na-se
pre do mi nan te men te a CNBB, que tem pres si o na do
con tra sua apro va ção, in clu si ve apre sen tan do in for-
ma ções dis tor ci das. Afir ma a CNBB, no do cu men to
dis tri bu í do aos se na do res, que a ra ti fi ca ção do Pro to-
co lo tem pra ti ca do con si de rá ve is abu sos quan to à de -
fe sa do abor to, les bi a nis mo e pros ti tu i ção fe mi ni na.
Inver da de. Ocor re que o do cu men to não de fen de ne -
nhum dos três itens. Dos 39 pa í ses que já ra ti fi ca ram
o pro to co lo, 17 es tão na Amé ri ca La ti na e ne nhum,
por exem plo, le ga li zou o abor to após sua as si na tu ra.

Ou tra fa lá cia é a da ame a ça à so be ra nia bra si le-
i ra. A ade são a tra ta dos e acor dos in ter na ci o na is,
como o ora ana li sa do - e quan tos esta Casa não ra ti fi-
cou nos úl ti mos anos! -, e a um sis te ma in ter na ci o nal
de pro te ção aos di re i tos hu ma nos não im pe de, em hi -
pó te se al gu ma, o exer cí cio ple no da so be ra nia. Cer ta-
men te, os Esta dos, ao ade rir a es ses do cu men tos,
as su mem obri ga ções pe ran te o con cer to das Na-
ções, o que não im pli ca ne ces sa ri a men te em pre ju í zo
ao país. Quem de fen de ria que a Car ta de Di re i tos Hu -
ma nos, por exem plo, é pre ju di ci al aos ci da dãos bra si-
le i ros? Ou que os do cu men tos in ter na ci o na is de de fe-
sa de di re i tos ci vis e po lí ti cos, ou con tra a dis cri mi na-
ção ra ci al e a tor tu ra re du zem a so be ra nia na ci o nal?
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Aca so se ria de se já vel uma so be ra nia que co a du nas-
se com tais pro ce di men tos per ver sos?

A car ta en ca mi nha da pe los bis pos ig no ra que o
CEDAW – ins tru men to para as se gu rar a igual da de
en tre ho mens e mu lhe res e eli mi nar a dis cri mi na ção
con tra a mu lher no exer cí cio de di re i tos ci vis e po lí ti-
cos -, fe liz men te Já faz par te de nos so or de na men to
ju rí di co, des de 1984. E que seu pro to co lo fa cul ta ti vo é 
me ra men te pro ce di men tal, não se cri an do di re i to
subs tan ti vo: ele sim ples men te igua la os mes mos me -
ca nis mos de de nún cia pre vis tos para vi o la ção de di -
re i tos ci vis e po lí ti cos, dis cri mi na ção ra ci al e tor tu ra
no país, além de pos si bi li tar sua in ves ti ga ção pelo
Co mi tê, em ca sos gra ves sis te má ti cos.

A cam pa nha mun di al que es sas ci da dãs e es -
ses ci da dãos em pre en dem tem um belo nome:

”Os Di re i tos das Mu lhe res não são Fa cul ta ti vos“.
Como não são fa cul ta ti vos os di re i tos hu ma nos. Tam-
pou co os di re i tos fun da men ta is. Por que não são ne -
go ciá ve is ou fa cul ta ti vas a dig ni da de hu ma na e a pro -
te ção con tra abu sos, seja de que or dem for e vin dos
de onde vier. A de mo cra cia, por sua con cep ção plu ral,
to le ran te e auto-cor re to ra, nos obri ga to dos a re co-
nhe cer a ne ces si da de de ins tru men tos de pro te ção
dos in di ví du os con tra abu sos. A pró pria le gi ti mi da de
do re gi me se re for ça na exis tên cia de tais fó runs, que
ga ran tem à so ci e da de abri go con tra ar bi tra ri e da des.
De ou tro lado, ne gar que pos sam exis tir vi o la ções de
di re i tos e eli mi nar ins tân ci as de dis cus são e re so lu-
ção dos con fli tos é ape nas uma for ma de se re for çar o 
sta tus quo, que dis cri mi na e im pe de a ple na re a li za-
ção dos in di ví du os – no caso, das mu lhe res.

Por tan to, urge que vo te mos o Pro to co lo, cor re-
ta men te en ca mi nha do pelo Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so em abril de 2001 para o Con gres-
so Na ci o nal - já es ta mos atra sa dos. Ele ex pres sa uma 
von ta de po lí ti ca de não ace i tar ta ci ta men te as in jus ti-
ças que atin gem as mu lhe res. Nes sa ca u sa, lu ta mos
to dos jun tos, res pe i ta das e res guar da das to das as
po si ções e opi niões. De ve mos in clu si ve as si na lar que 
a ra ti fi ca ção do Pro to co lo não im pli ca na as sun ção ou 
de fe sa de po si ções es pe cí fi cas. Po de mos to dos man -
ter nos sos pon tos de vis ta, ati tu des e va lo res. A di fe-
ren ça está as se gu ra da. Entre tan to, res guar da das as
di fe ren ças, de ve mos to dos nós, re pre sen tan tes, as-
su mir esse com pro mis so de com ba ter to das as for -
mas de vi o lên cia e in jus ti ças a que es tão ex pos tas as
mu lhe res. Sob pena de, não o fa zen do, es tar mos op -
tan do pelo obs cu ran tis mo. – Ro ber to Fre i re.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, V. Exª será aten di do de acor do com os 
ter mos pre vis tos no Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ma u ro Mi -
ran da, re pre sen tan te do Esta do de Go iás.

Lem bro ao no bre Se na dor que a ses são será
en cer ra da às 13h17min.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos para o 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.) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro mul-
ga ção, aos 23 de se tem bro de 1997, da Lei nº 9.503,
o Có di go de Trân si to Bra si le i ro (CTB), e sua en tra da
em vi gor no ano se guin te, fi ze ram-se acom pa nhar de
gran de ex pec ta ti va po si ti va. Não era para me nos, Sr.
Pre si den te! Ge ne ra li za da era a im pres são de caos
que nos sas es ta tís ti cas de trân si to e aci den tes ca u-
sa vam a qual quer um que as exa mi nas se. Na ver da-
de, nem era ne ces sá rio exa mi nar qua is quer nú me ros.
Bas ta va ca mi nhar ou ro dar por nos sas ruas e es tra-
das para cons ta tar a ab so lu ta fal ta de cons ci en ti za-
ção dos bra si le i ros para o uso ade qua do e ci vi li za do
do au to mó vel. Na que le qua dro, as pres cri ções es tri-
tas e as pu ni ções gra ves que o novo Có di go in tro du-
zia tra zi am a to dos a es pe ran ça de pa ci fi ca ção para o
nos so trân si to.

Con tu do, como em tan tos ou tros ca sos de boas
in ten ções le gis la ti vas, que, se gun do se diz, lo tam as
de pen dên ci as do in fer no, es sas ex pec ta ti vas fo ram,
em gran de me di da, frus tra das pe los fra cos re sul ta dos
que apre sen ta ram. Por um lado, os ín di ces de aci den-
tes e de mor tes no trân si to não so fre ram re du ção que
cor res pon des sem ao es pe ra do. Os da dos do De par-
ta men to Na ci o nal de Trân si to (De na tran) in for mam
que, em 1999, mais de 20 mil pes so as mor re ram no
País em con se qüên cia de aci den tes de trân si to. Ou -
tras 20 mil, não com pu ta dos os da dos de Mi nas Ge ra-
is, mor re ram no ano de 2000.

Não deve ser es que ci da, quan do con si de ra mos
es ses da dos, a pos si bi li da de de sub no ti fi ca ção. Se-
gun do o en tão Di re tor do De na tran, Dé lio Car do so,
em en tre vis ta con ce di da à edi ção de fe ve re i ro de
2001 da Re vis ta CNT, pu bli ca ção da Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Trans por tes, es ses nú me ros su bes ti ma-
ri am, de lon ge, a re a li da de. Para ele, es ses da dos cor -
res pon de ri am, pas mem as Srªs e Srs. Se na do res, a
cer ca da me ta de das ví ti mas re a is de nos sa vi o lên cia
no trân si to.

Se as es ta tís ti cas de aci den tes e ví ti mas não di -
mi nu í ram, é cer to que uma co i sa mu dou des de a en -
tra da em vi gor do novo Có di go: tra ta-se da des con tro-
la da so bre car ga de mul tas que os con du to res e pro -
pri e tá ri os de ve í cu los pas sa ram a pa gar. De fato, a
co bran ça de pe na li da des pe cu niá ri as por in fra ções
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de trân si to pas sou a ser uma re le van te fon te de re ce i-
ta para os Mu ni cí pi os, que ins ta lam par da is em toda a 
par te, nem sem pre se guin do cri té ri os ra ci o na is, isto
é, que vi sem mais a dis ci pli nar e edu car os mo to ris-
tas, do que lhes in fli gir mul tas so bre mul tas.

Nada dis so: o ob je ti vo pa re ce ser, cada vez
mais, pu ra men te ar re ca da tó rio, so bre tu do quan do se
tra ta de ra da res mó ve is ou mes mo fi xos, mas ocul tos
atrás de ve ge ta ção ou ele men tos da si na li za ção,
como é mu i to co mum. Além dis so, a ins ta la ção dos ra -
da res, não raro, des cum pre a de ter mi na ção do pró-
prio Có di go Bra si le i ro de Trân si to, que obri ga a in for-
ma ção ao mo to ris ta da lo ca li za ção pre ci sa dos equi -
pa men tos de fis ca li za ção. O con du tor de ve í cu lo, des -
se modo, com fre qüên cia, não toma co nhe ci men to de 
que foi ano ta do no mo men to da in fra ção, mas so men-
te se ma nas após, o que re ti ra todo o sen ti do edu ca ti-
vo da pu ni ção.

O ci da dão se vê, as sim, in de fe so di an te da in -
dús tria de mul tas, ver da de i ro ne gó cio da Chi na que
se ar mou com o fun da men to da au to ri za ção do uso
de equi pa men to ele trô ni co, ins cri ta no Có di go Bra si-
le i ro de Trân si to, e que tem como só ci os as ad mi nis-
tra ções mu ni ci pa is e – o que é mais gra ve – as em pre-
sas for ne ce do ras e ins ta la do ras dos equi pa men tos
ele trô ni cos de vi gi lân cia.

Digo que a tal par ti ci pa ção so ci e tá ria das em -
pre sas ins ta la do ras na in dús tria das mul tas é um as -
pec to agra van te, por que, como par ti ci pan tes nos lu-
cros, elas têm in te res se di re to no au men to da ar re ca-
da ção. E, como ope ra do ras do ne gó cio, têm o po der
de ajus tar os ra da res, para re gis trar, por exem plo, ve -
lo ci da des su pe ri o res às que os au to mó ve is es tão de -
sen vol ven do. Que ga ran tia têm os mo to ris tas de que
os ra da res es tão bem afe ri dos? No caso dos ra da res
ou dos par da is, ne nhu ma.

Mu i to di fe ren te, Sr. Pre si den te – é bom que se
res sal te –, é o caso dos pór ti cos ou lom ba das ele trô-
ni cas. Elas são cla ra men te vi sí ve is e, além dis so, exi -
bem em seus vi so res a ve lo ci da de em que vi a ja o ve í-
cu lo. Des se modo, o mo to ris ta pode re du zir a sua ve -
lo ci da de ao pas sar pelo lo cal, ob ten do-se, por tan to, o
efe i to de se ja do da re du ção de ris co de aci den tes.
Deve ser res sal ta do, além dis so, ou tro as pec to da
trans pa rên cia que os pór ti cos ou lom ba das ofe re cem:
tra ta-se do fato de o con du tor po der cons ta tar a exa ti-
dão, ou não, da ve lo ci da de re gis tra da, fi can do im pos-
si bi li ta da a ma ni pu la ção de so nes ta da re gu la gem do
apa re lho.

Caso o con du tor, mes mo ven do a lom ba da ele -
trô ni ca, pas se pelo lo cal com ve lo ci da de aci ma da re -
gu la men ta da, toma co nhe ci men to da ano ta ção de

sua in fra ção no exa to mo men to em que a co me teu, o
que con fe re às lom ba das um ca rá ter in for ma ti vo e
edu ca ti vo que os ra da res ou par da is não têm.

Esse fato é re ve la do por nú me ros bem ex pres si-
vos, Srªs e Srs. Se na do res. A quan ti da de de mul tas
re gis tra das por ra da res ou par da is é mu i to ma i or do
que a re gis tra da por lom ba das. Enquan to o ín di ce de
mul tas nos lo ca is em que há lom ba das gira em tor no
de 0,06% dos car ros que pas sam, esse ín di ce fica em 
cer ca de 6% no caso dos par da is ou ra da res. Nada
me nos do que 100 ve zes mais!

Re fli ta mos bem so bre o sig ni fi ca do des ses nú -
me ros, Sr. Pre si den te. Se um nú me ro ma i or de mul tas
é re gis tra do, isso quer di zer que mais mo to ris tas co -
me te ram a in fra ção de ex ces so de ve lo ci da de. Se
mais car ros pas sam ra pi da men te pelo lo cal, o efe i to
de se ja do – o de tor nar mais se gu ra a via – não está
sen do ob ti do, a me nos, é cla ro, que o efe i to pro cu ra do
seja, ao con trá rio, exa ta men te o de ar re ca dar.

Ora, um prin cí pio bá si co do Di re i to reza que a
pena deve ser um re cur so úl ti mo, no caso do co me ti-
men to de de li tos. O caso das in fra ções de trân si to não 
deve ser di fe ren te. Ao es ca mo te ar a in for ma ção de
que o ci da dão está sen do vi gi a do, o que o Esta do
está fa zen do é de se du cá-lo. O ci da dão pas sa a des -
con fi ar das ins ti tu i ções, a se re vol tar con tra a Admi -
nis tra ção Pú bli ca, a se in su bor di nar.

Tan to há in su bor di na ção ao po der de po lí cia do
Esta do, como des cré di to, que a in dús tria de mul tas já
ge rou um sub pro du to: a in dús tria do pro tes to con tra
as mul tas. Com efe i to, em nos sas ma i o res ci da des,
es cri tó ri os de ad vo ca cia, nem sem pre dos mais ho-
nes tos ou com pe ten tes, anun ci am nas ruas e es tra-
das os seus ser vi ços de re cur sos con tra mul tas jun to
aos De trans. Mu i tos ci da dãos, re vol ta dos con tra o ex -
ces so de mul tas que re ce bem e mal ori en ta dos quan -
to à re la ti va fa ci li da de de se en trar pes so al men te com 
pro ces sos con tra as pe na li da des, es tão ca in do nes -
sas ara pu cas ad vo ca tí ci as, que só exis tem, por que a
si tu a ção fi cou in su por tá vel.

Sr. Pre si den te, a fun ção dos Mu ni cí pi os, se gun-
do o Có di go Bra si le i ro de Trân si to, é a de es ta be le cer
me di das para a edu ca ção no trân si to. Essa fun ção
não está sen do exer ci da, subs ti tu í da que foi pela de
agen te pu ni dor. Pou co ou ne nhum gas to está sen do
fe i to em po lí ti cas edu ca ti vas, pois o gas to com con tra-
tos de ins ta la ção de ra da res é mais in te res san te pe -
cu ni a ri a men te.

À sua ma ne i ra, por tan to, o Có di go Bra si le i ro de
Trân si to, ape sar de ter sido en tu si as ti ca men te sa u da-
do, é mais uma lei que não está cum prin do sua fun -
ção. Ge rou esse tipo de abu sos, so bre car re gou de
mul tas o mo to ris ta e o con tri bu in te, mas não re du ziu,
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sig ni fi ca ti va men te, o ca rá ter bár ba ro do nos so trân si-
to, ain da en tre os cam peões mun di a is de mor te e in -
va li dez por aci den te.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo pra zer, Se na dor Fran cis co Escór cio.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, es ta va em meu ga bi ne te, mas
tive de vir ao ple ná rio, quan do ouvi que V. Exª se pro -
nun ci a va so bre esse tema.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se -
na dor Fran cis co Escór cio, fi quei mu i to sa tis fe i to, ao
ler, hoje, no Jor nal do Se na do, o pro nun ci a men to de
V. Exª na mes ma di re ção do que ha via pre pa ra do. Pa -
ra be ni zo V. Exª.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) –
Embo ra eu es ti ves se no Ma ra nhão, e V. Exª, em Go -
iás, pen so que es tá va mos pen san do a mes ma co i sa,
as sim como mu i tas pes so as em todo o Bra sil. Esse
tema é na ci o nal. Se ob ser var mos os me i os de co mu-
ni ca ções, per ce be re mos que to dos fa lam da in dús tria
da ar re ca da ção pro ve ni en te dos ra da res ele trô ni cos.
O Có di go Bra si le i ro de Trân si to foi ela bo ra do no in tu i-
to de re du zir a ve lo ci da de e pre ser var a vida. Mas vejo 
que pas sou a ser uma gran de fon te de ar re ca da ção.
V. Exª fa lou so bre a ar re ca da ção das mul tas e so bre o
SOS, ou seja, so bre a in dús tria da in dús tria. Per gun-
to-me: como po dem ser anu la das es sas mul tas? Qu -
es ti o no se essa si tu a ção não po de rá nos le var à ins ta-
la ção de um CPI para in ves ti gar para aon de está indo
esse di nhe i ro e quem está sen do be ne fi ci a do, já que
o De na tran não fis ca li za e não sabe de que ma ne i ra
fo ram fir ma dos os con tra tos com as em pre sas pri va-
das. Che gou ao meu ga bi ne te de nún cia gra vís si ma
se gun do a qual par te des se di nhe i ro está sen do des -
ti na da a fi nan ci ar cam pa nhas dos que es tão exa ta-
men te che fi an do as Pre fe i tu ras. É mu i to gra ve! Quem
está fi nan ci an do tudo isso é a po pu la ção bra si le i ra.
Se na dor Ma u ro Mi ran da, pos so as se gu rar a V. Exª –
não te nho os da dos es ta tís ti cos em mão, mas fa zem
par te in te gran te do meu dis cur so – que se tra ta de um 
nú me ro é es pan to so. Do ano pas sa do para cá, ti ve-
mos um au men to de 240% de mul tas. No meu Esta -
do, prin ci pal men te, na Ca pi tal São Luís, há bar re i ras
ele trô ni cas e par da is em to dos os lo ca is. O que está
acon te cen do é o se guin te: ao che gar a um ba lão, o
con du tor de um ve í cu lo não tem con di ções de vi su a li-
zar a nu me ra ção do se má fo ro, prin ci pal men te quan -
do se tra ta de um con ges ti o na men to. Então, mu i tas
ve zes, ele é mul ta do. Nes se caso, o con du tor não tem
como pro var as cir cuns tân ci as em que foi mul ta do,
mas é obri ga do a pa gar a mul ta. Ou tro as pec to a ser

lem bra do, Se na dor Ma u ro Mi ran da, é a clo na gem das 
car te i ras do con du tor. É que os pon tos cor res pon den-
tes à in fra ção de ve ri am es tar na car te i ra de quem co -
me teu a in fra ção. Mas isso não ocor re; os pon tos são
co lo ca dos no pron tuá rio da que les cuja car te i ra de
mo to ris ta foi per di da ou rou ba da. Veja V. Exª que há
uma de sar ru ma ção to tal nes se se tor. Há al guns dias,
so li ci tei à po pu la ção bra si le i ra, da tri bu na – V. Exª vai
per mi tir que eu re i te re –, que aque les que ti ve rem
dos siês, aque les que ti ve rem pro vas su fi ci en tes des -
sa anar quia que nos en ca mi nhem tais do cu men tos.
Pre ci sa mos abrir a ca i xa-pre ta da in dús tria dos par -
da is, da in dús tria da mul ta de trân si to. Que es sas pes -
so as se di ri jam a V. Exª e a mim. Esta re mos aqui para
aju dar a po pu la ção bra si le i ra como um todo. Pa ra-
béns a V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra -
de ço, Se na dor Fran cis co Escór cio, pe las suas pa la-
vras que com ple men tam o meu dis cur so nes te mo-
men to. No meu Esta do está ha ven do des vio de re cur-
sos para fins po lí ti cos, como V.Exª men ci o nou. O jor -
nal O Po pu lar no ti ci ou ago ra que toda a ar re ca da ção
do De par ta men to Esta du al de Trân si to está sen do di ri-
gi da ao pa ga men to de shows de can to res nos go ver-
nos iti ne ran tes do Go ver na dor do meu Esta do. Daí a
ne ces si da de de to mar mos pro vi dên ci as sé ri as, como
V. Exª mu i to bem co lo cou. Pe di mos as me di das ne-
ces sá ri as ao Go ver no Fe de ral, prin ci pal res pon sá vel
por essa si tu a ção, uma vez que não faz a sua par te.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Per -
mi ta-me no va men te in ter vir, Se na dor.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Per -
fe i ta men te, Se na dor.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Ma u ro Mi ran da, já so li ci tei na Co mis são de
Ser vi ços de Infra-es tru tu ra que se jam cha ma dos a
esta Casa o Mi nis tro da Jus ti ça – por ser a sua Pas ta
a res pon sá vel pelo De na tran, tal vez S. Exª pos sa nos
aju dar a com ba ter tudo isso – e o ex-Di re tor do De na-
tran. Gos ta ria que V. Exª pe dis se a ur gên cia ur gen tís-
si ma, já que será o meu gran de par ce i ro nes ta Casa.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Per -
fe i ta men te, Se na dor Fran cis co Escór cio. Esta rei pron -
to para pe dir as ex pli ca ções ao Mi nis tro da Jus ti ça na
Co mis são pró pria, de Ser vi ços de Infra-es tru tu ra.

Sr. Pre si den te, por tudo isso, ma ni fes to mi nha
dis po si ção de lu tar, aqui no Con gres so Na ci o nal e ao
lado dos se to res or ga ni za dos da so ci e da de em pe-
nha dos na mu dan ça des se es ta do de co i sas, para en -
con trar so lu ções le gis la ti vas para o pro ble ma.

A in dús tria das mul tas deve ser des man te la da,
pelo bem da pró pria se gu ran ça do trân si to e pela vida
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dos ci da dãos que aguar dam tan to um trân si to or ga ni-
za do no País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Agra de-

ço ao Se na dor Ma u ro Mi ran da por ter usa do o tem po
re gi men tal.

Não há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro me ro

Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca-
dos, na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

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

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje à
tri bu na des ta Casa para re ve ren ci ar a me mó ria do re -
no ma do ci en tis ta, in te lec tu al, es cri tor, po li glo ta, pro-
fes sor e Dou tor Ho no ris Ca u sa de vá ri as Uni ver si da-
des mun di a is, de fen sor de pri me i ra li nha das ca u sas
am bi en ta is, da ex plo ra ção ra ci o nal dos re cur sos da
na tu re za e da so be ra nia da Ama zô nia, ga nha dor de
inú me ras hon ra ri as in ter na ci o na is e de de ze nas de
con de co ra ções, en tre as qua is, o Prê mio No bel Alter -
na ti vo de Eco lo gia, con ce di do pela The Right Li ve li-
ho od Foun da ti on, da Su é cia, em 1998, o emi nen te e 
in can sá vel am bi en ta lis ta, José Anto nio Lut zen ber ger,
nas ci do em 17 de de zem bro de 1926, na ci da de de
Por to Ale gre, que nos de i xou ines pe ra da men te, às 11 
ho ras e 20 mi nu tos, de pa ra da car día ca, na San ta
Casa de Mi se ri cór dia de Por to Ale gre, no dia 14 de
maio pró xi mo pas sa do, numa ter ça-fe i ra, aos 75 anos 
de ida de.

O in can sá vel de fen sor da ex plo ra ção cor re ta
dos re cur sos da ter ra e da idéia da im plan ta ção do de -
sen vol vi men to sus ten tá vel foi en ter ra do às 11 ho ras e 
30 mi nu tos, pra ti ca men te no mes mo mo men to do seu 
pas sa men to, na ma nhã chu vo sa do úl ti mo dia 15 de
maio, no meio de um bu có li co bos que for ma do por ve -
ge ta ção na ti va em re ge ne ra ção e eu ca lip tos, no Rin -
cão de Gaia, pro pri e da de ru ral dis tan te 120 qui lô me-
tros de Por to Ale gre, na pre sen ça de cer ca de du zen-
tos ami gos e fa mi li a res que o acom pa nha ram du ran te
toda a sua mi li tân cia eco ló gi ca.

Assim, no Rin cão de Gaia, uma Fun da ção cri a-
da pelo Pro fes sor Lut zen ber ger em 1987, onde são
re a li za dos cur sos, se mi ná ri os, en con tros, de ba tes e
con fe rên ci as so bre a de fe sa do meio am bi en te, re-
pou sam ago ra os seus res tos mor ta is, en vol vi dos em
te ci do de al go dão e en ter ra dos em si lên cio, em ter ra
nua, em uma se pul tu ra rasa, como foi o seu de se jo
em vida.

Sei que o ilus tre mes tre que par tiu si len ci o sa-
men te e se re na men te me re cia mu i to mais do que
uma sin ge la ce ri mô nia de ade us. Um sim ples pro nun-

ci a men to de re co nhe ci men to pela sua imen sa obra
nos bos ques fri os de Gaia não foi su fi ci en te para di -
men si o nar a sua gran de za em vida. 

Na ver da de, o Pro fes sor Lut zen ber ger sem pre
foi um ho mem ex tre ma men te sim ples. Sem pre co lo-
cou os lou ros da vida co ti di a na em pla no mu i to se cun-
dá rio e pas sa ge i ro. Em toda a sua tra je tó ria de vida,
sem pre foi co nhe ci do por to dos como um su je i to sim -
ples, como um hu ma nis ta, como um de fen sor da exis -
tên cia, como aves so a elo gi os e a gran des pom pas.
Enten dia per fe i ta men te que era ape nas um mi li tan te,
um mo des to pro fes sor, um ci en tis ta cu ri o so, um ori -
en ta dor es for ça do e um de fen sor aguer ri do das ca u-
sas am bi en ta is no Bra sil e no res to do mun do.

Em mi nha for ma ção, meus pais me en si na ram
que a gran de za de al guém se me dia pe los atos pra ti-
ca dos na or dem so ci al co ti di a na. Assim, des de mu i to
cedo, con cor dan do com os meus fa mi li a res, per ce bi
re al men te que eles es ta vam cer tos e que as qua li da-
des de uma pes soa se me dem exa ta men te pela de fi-
ni ção do seu com por ta men to em de fe sa da jus ti ça,
pelo ta ma nho do seu en ga ja men to di an te dos des-
man dos, pela se re ni da de que é ca paz de as su mir di -
an te das ame a ças e in ti mi da ções que es tão sem pre
pre sen tes, pela ho nes ti da de di an te da fal ta de éti ca,
pela fir me za em de fe sa da ver da de, pela re a ção co ra-
jo sa di an te dos mo men tos im pre vi sí ve is e de sa fi a do-
res, pela ca pa ci da de de su por tar os cho ques mais
for tes que a vida nos re ser va nos mo men tos mais
ines pe ra dos, en fim, pela ca pa ci da de de en ca rar, com
equi lí brio e tran qüi li da de, as gran des sur pre sas, os
gran des de sa fi os e os gran des po si ci o na men tos.
Nes se sen ti do, len do aten ta men te toda a bi o gra fia do
Pro fes sor Lut zen ber ger, con cluí que ele sem pre es te-
ve à fren te des ses gran des de sa fi os e pre pa ra do para 
su pe rar as ar ma di lhas do nos so tem po.

Fico fe liz em di zer que es tou ho me na ge an do um 
gran de ho mem, que sem pre es te ve na van guar da de
to das es sas si tu a ções de co bran ças e teve a co ra gem
de nun ca se cur var di an te das ame a ças dos po de ro-
sos que te i mam em não ace i tar a di mi nu i ção do lan -
ça men to de agen tes des tru i do res do equi lí brio na tu-
ral de nos sa exis tên cia.

No dia 14 de maio de 2002, às 11 ho ras e 20 mi -
nu tos, o Bra sil per deu o seu ma i or eco lo gis ta. Em sua 
edi ção de 22 de maio de 2002, nº 1703, a re vis ta
“ISTOÉ”, re fe rin do-se ao po si ci o na men to pes so al de
José Lut zen ber ger, pu bli cou o se guin te: “Cer ta vez,
acom pa nhei um fran cês que co bria mais de cem hec -
ta res de ma ci e i ras com ve ne no. Per gun tei se ele não
ti nha medo. O fran cês res pon deu que não, pois não
era ele quem co mia as ma çãs. Para mim, que ven dia

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  1º 10035

MAIO 2002726    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



o ve ne no, foi um cho que tão gran de que me de mi ti e
vol tei para o Bra sil.”

Foi exa ta men te na que le mo men to que o Pro fes-
sor José Lut zen ger ber, ocu pan te de um alto pos to na
em pre sa mul ti na ci o nal BASF, de ori gem ale mã, re sol-
veu de i xar seu em pre go pro mis sor e par tir para uma
nova ex pe riên cia. A par tir da que le ins tan te, no iní cio
dos anos 70, ple na men te cons ci en te, as su miu o pa -
pel de mi li tan te eco ló gi co em tem po in te gral. Em de fe-
sa des sa ca u sa, de di cou to das as suas ener gi as até o 
fim dos seus dias. 

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, o mi li tan te in can sá vel e re sis ten te par tiu
para ou tra ex ten são e foi ha bi tar um pla no su pe ri or,
aos 75 anos de luta in can sá vel. To da via, suas idéi as e 
seus pen sa men tos vão con ti nu ar mo ti van do ações
co ti di a nas nos qua tro pon tos do nos so mun do, in fe liz-
men te do mi na do pela ga nân cia, pela in sen si bi li da de,
pela in sen sa tez e pelo sen ti men to ir ra ci o nal de do mí-
nio dos mais for tes so bre os mais fra cos.

Gos ta ria de ter mi nar este pro nun ci a men to di-
zen do o se guin te: por seus es for ços em de fe sa da
vida, da pre ser va ção do meio am bi en te, da qua li da de
am bi en tal, do de sen vol vi men to sus ten tá vel e da dis -
cus são so bre uma nova men ta li da de de acu mu la ção
de ca pi tal em nos so País e no mun do, o Pro fes sor
José Antô nio Lut zen ber ger me re ce o re co nhe ci men to
do Bra sil in te i ro. Du ran te toda a sua vida ter re na, foi um 
ci da dão de bem, um bra si le i ro res pe i tá vel e um mes tre
ilus tre, que ten tou, sem me dir di fi cul da des, in di car ca -
mi nhos mais hu ma nos para as no vas ge ra ções.

Cer ta men te, pelo que fez em de fe sa do pla ne ta
e pelo fu tu ro do nos so de sen vol vi men to am bi en tal, o
seu nome não se apa ga rá com a sua mor te. Sem dú -
vi da al gu ma, o Pro fes sor José Antô nio Lut zen ber ger
já está des can san do na ga le ria dos imor ta is que
pres ta ram ines ti má ve is ser vi ços à cons tru ção de uma 
nova ci vi li za ção nes ta par te da Amé ri ca.

Foi uma hon ra imen sa para mim pres tar esta ho -
me na gem a um per so na gem tão ad mi rá vel do nos so
tem po e de i xá-la re gis tra da nos ana is do Se na do da
Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, pre ten do ain da abor dar ou tro
tema, in ti tu la do:

POLÍTICA AGRÍCOLA NACIONAL
Sr Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, anu al-

men te, o Go ver no Fe de ral ela bo ra o seu Pla no Agrí -
co la, o pla no de sa fra, uma peça de po lí ti ca pú bli ca
agrí co la que já é de nos sa tra di ção.

Há, no en tan to, algo es pe ci al, no Pla no lan ça do
no se gun do se mes tre de 2001: o Pla no Agrí co la e Pe -
cuá rio de 2001/2002, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe -
cuá ria e Abas te ci men to, se dá em uma con jun tu ra se -

to ri al de for te con fi an ça e oti mis mo, em vis ta dos ex -
ce len tes re sul ta dos que o Bra sil vem al can çan do em
sua pro du ção ru ral, ano após ano, re sul ta do de es for-
ços bem su ce di dos dos anos re cen tes, mé ri to do Go -
ver no, do Mi nis té rio e dos pro du to res.

Se gun do o IBGE, a sa fra que se en cer rou em
2001 atin gi rá o re cor de de 98 mi lhões e 471 mil to ne-
la das. O IBGE já pre vê que a sa fra de 2002 de ve rá ul -
tra pas sar a bar re i ra dos 100 mi lhões de to ne la das,
so nho ali men ta do há mu i tos anos, que se vai re ve lan-
do per fe i ta men te fac tí vel; ago ra, mu i tos ar gu men tam
que, como meta de mé dio e lon go pra zo, esse va lor
está mu i to aba i xo da nos sa ver da de i ra ca pa ci da de e
po ten ci al.

A sa fra de 2001 foi su pe ri or em 18,28% à do ano 
an te ri or. E o di na mis mo atu al dá to dos os si na is de
po der con ti nu ar. Re al men te, ti ve mos um ano ex cep ci-
o nal para a agri cul tu ra e a pe cuá ria, des ta que em
meio ao pa no ra ma ge ral da eco no mia, que foi de
cres ci men to mo des to e con ti do.

O se tor agro pe cuá rio bri lhou nas ex por ta ções.
To man do-se o agro ne gó cio como um todo, e sub tra in-
do as suas im por ta ções das ex por ta ções, cons ta ta-
mos a for mi dá vel ge ra ção de um sal do fa vo rá vel de
18 bi lhões de dó la res, con tra 14 bi lhões no ano an te ri-
or. Des ta ca ram-se as ex por ta ções de soja, que cres -
ce ram, em dó la res, 25,3%. A car ne foi ou tro pro du to
de óti mo de sem pe nho, su bin do o fa tu ra men to de ex -
por ta ção em mais de 50%. Tam bém fi ze ram boa fi gu-
ra as fru tas, o pes ca do, o ta ba co, o cou ros e os cal ça-
dos. Fra co, ape nas, foi o café, dada a que da dos pre -
ços in ter na ci o na is.

Di an te des se pa no ra ma po si ti vo, o novo Pla no
Agrí co la e Pe cuá rio mos tra-se con fi an te e lan ça aper -
fe i ço a men tos. Para o ano agrí co la 2001/2002, o Go-
ver no Fe de ral está des ti nan do 14,7 bi lhões de re a is
para apo i ar o plan tio, o que re pre sen ta um acrés ci mo
de 30% em re la ção ao ano pas sa do. Des se to tal, 78% 
se rão li be ra dos aos pro du to res com ju ros fi xos de
8,75%. É a es ta bi li da de da eco no mia, con quis ta pre -
ci o sa do Go ver no Fer nan do Hen ri que, que per mi te
au men tar con si de ra vel men te a ên fa se no cré di to a ju -
ros fi xos.

Con si de ran do-se os re tor nos e re em prés ti mos
para fi nan ci a men to ru ral, o flu xo de re cur sos deve al -
can çar 16,6 bi lhões de re a is. E esse va lor não in clui
os pro gra mas es pe cí fi cos da agri cul tu ra fa mi li ar.

O Pla no abre es pa ço para o in ves ti men to em
tec no lo gia, em re no va ção de equi pa men tos. Pri o ri za
as ati vi da des agrí co las e pe cuá ri as mais com pe ti ti-
vas, e as mais de ci si vas para a ge ra ção de ren da e
em pre go.  O Pla no tem me tas am bi ci o sas: pro du zir
100 mi lhões de to ne la das de grãos, sus ten tar os au -
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men tos na ex por ta ção de car nes e pes ca dos, e, em
ge ral, man ter a di nâ mi ca de sal dos de ex por ta ção
cres cen tes do agro ne gó cio.

Con ti nua o apo io a pro gra mas em exe cu ção: in -
cen ti vo ao uso de cor re ti vos de so los; es tí mu lo à fru ti-
cul tu ra; de sen vol vi men to da vi ti vi ni cul tu ra; da ca ju cul-
tu ra; sis te ma ti za ção de vár ze as; mo der ni za ção dos
equi pa men tos; re cu pe ra ção de pas ta gens de gra da-
das; me ca ni za ção da pro du ção de le i te; ovi no ca pri no-
cul tu ra; agri cul tu ra; aqüi cul tu ra. E no vos pro gra mas
são lan ça dos: flo ri cul tu ra, ar ma zéns nas pro pri e da-
des ru ra is.

O Pla no 2001/2002 dá aten ção e apo io es pe ci a-
is às ques tões de co mer ci a li za ção; tra ta da ca fe i cul tu-
ra, por meio do Fun ca fé; pre vê ações na ca ca u i cul tu-
ra; no se gu ro ru ral; na de fe sa agro pe cuá ria.

Estra té gi as de cla ra das do Pla no 2001/2002 são 
a di vul ga ção an te ci pa da das me di das de apo io ao
pro du tor na sus ten ta ção de ren da, quan do da co mer-
ci a li za ção da sa fra; a fle xi bi li za ção nos pro ce di men-
tos para con ces são de em prés ti mos, me di an te ajus -
tes nas nor mas de fi nan ci a men to; a di vul ga ção sis te-
má ti ca das re gras de fi nan ci a men to de cus te io, de co -
mer ci a li za ção e, so bre tu do, dos pro gra mas de in ves ti-
men tos agro pe cuá ri os à dis po si ção dos pro du to res.

Se nhor Pre si den te, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to pu bli cou o Pla no Agrí co la
e Pe cuá rio 2001/2002 em for ma de um li vre to de 60
pá gi nas. É do cu men to que sin te ti za um gran de es for-
ço de go ver no e que abra ça um uni ver so de gen te e
de ati vi da de que mu i to con tri bui para o bem-es tar e
para o pro gres so do País. Estão de pa ra béns os pro du-
to res, pe que nos, mé di os e gran des; me re cem elo gi os
o mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es e os téc ni cos do se tor.

Mu i to obri ga do!
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em to dos os
pa í ses de sen vol vi dos, e mes mo nas cha ma das eco -
no mi as emer gen tes, está em cur so uma ver da de i ra
cor ri da em bus ca de no vas des co ber tas e de no vos
pa ra dig mas que de fi ni rão bre ve men te os no vos ho ri-
zon tes do de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co.

Os pa í ses que fi ze rem par te des se se le to gru po
e que con se gui rem acom pa nhar a ve lo ci da de das
fan tás ti cas trans for ma ções que já es tão acon te cen do
no cam po da ciên cia e da téc ni ca, cer ta men te te rão
as se gu ra do uma po si ção de van guar da no mun do de
ama nhã.

La men ta vel men te, a gran de ma i o ria do mun do
já está li te ral men te ex clu í da do pro ces so de pro du ção
des ses co nhe ci men tos, que, como já dis se mos, de-

ter mi na rão, de ma ne i ra im pla cá vel, a gran de di fe ren-
ça en tre os pa í ses du ran te todo este sé cu lo que co -
me ça mos a vi ver. Des sa ma ne i ra, não po de mos de i-
xar de con si de rar que o mo no pó lio e os be ne fí ci os do
de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co são, por na -
tu re za, pro fun da men te ex clu den tes. Assim, ao mes -
mo tem po em que a ciên cia e a téc ni ca avan çam,
alar ga-se o enor me abis mo que exis te en tre os po vos.
É jus ta men te esse ca rá ter eli tis ta, o res pon sá vel di re-
to pela nova for ma de do mi na ção en tre os po vos nes -
sa con jun tu ra his tó ri ca que es ta mos vi ven ci an do sob
a égi de da do mi na ção in te lec tu al ou da do mi na ção do 
co nhe ci men to.

Como é de nos so co nhe ci men to, após a que da
do Muro de Ber lim e a der ro ca da da União So vié ti ca,
o avan ço do pro ces so de glo ba li za ção im pôs uma
nova di vi são in ter na ci o nal de tra ba lho e de po de res
en tre os pa í ses. Uma das ma i o res no vi da des sur gi-
das nes sa nova con jun tu ra foi, sem dú vi da al gu ma, a
ne ces si da de ur gen te de ar ti cu la ção en tre a in ves ti ga-
ção ci en tí fi ca e o pro ces so pro du ti vo, li de ra do pelo
ca pi tal fi nan ce i ro e com a ga ran tia ab so lu ta dos Esta -
dos Uni dos como úni ca su per po tên cia eco nô mi ca,
po lí ti ca e mi li tar do pla ne ta.

Os re sul ta dos des sa com ple xa sim bi o se fo ram
logo no ta dos com o de sem pe nho im pres si o nan te da
mi cro e le trô ni ca, dos com pu ta do res e das pes qui sas
ge né ti cas, que re de fi ni ram com ple ta men te, po de mos
as sim di zer, a con cor rên cia en tre pa í ses e en tre ca pi-
ta is, al te ran do so bre ma ne i ra as for mas de en ten di-
men to en tre as di ver sas eco no mi as.

Fo ram jus ta men te es sas mu dan ças rá pi das que 
le va ram prin ci pal men te os Esta dos Uni dos, a Ale ma-
nha, o Ja pão e ou tros pa í ses da Eu ro pa Oci den tal de -
sen vol vi da, a au men ta rem con si de ra vel men te os
seus in ves ti men tos em de sen vol vi men to ci en tí fi co e
tec no ló gi co, pro cu ran do, de qual quer for ma, atin gir
no vos pa drões de qua li da de, de efi ciên cia e de pro du-
ti vi da de, para po de rem dis pu tar a he ge mo nia mun di al
das gran des trans for ma ções do sa ber.

Um se gun do time, for ma do por al guns pa í ses
pe ri fé ri cos di nâ mi cos como a Chi na, os cha ma dos
“Ti gres Asiá ti cos”, a Índia e a Rús sia, cu jas ter ras si tu-
am-se na Ásia e na Eu ro pa; Bra sil, Mé xi co e Argen ti-
na – esta an tes da cri se –, no con ti nen te la ti no-ame ri-
ca no, ape sar de en fren ta rem si tu a ções di ver sas de
ins ta bi li da de eco nô mi ca, de de sa gre ga ção so ci al e
de di fi cul da des ins ti tu ci o na is, mes mo as sim, em bo ra
de ma ne i ra mais mo des ta, tam bém to ma ram a ini ci a-
ti va de em bar car no trem do fu tu ro do de sen vol vi men-
to ci en tí fi co e tec no ló gi co.

No caso bra si le i ro, não obs tan te ain da con vi ver-
mos com uma la men tá vel in di gên cia so ci al, com um
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qua dro de ig no rân cia que ain da é ex tre ma men te pre -
o cu pan te, ape sar dos com pro va dos es for ços edu ca-
ci o na is que o Go ver no Fer nan do Hen ri que tem re a li-
za do nes tes úl ti mos anos e do per fil ex tre ma men te
ne ga ti vo da dis tri bu i ção da ren da na ci o nal, a pes qui-
sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca tem re gis tra do re sul ta dos
bas tan te po si ti vos na úl ti ma dé ca da.

Hoje, já po de mos afir mar com se gu ran ça que os 
lu cros acu mu la dos na úl ti ma dé ca da es tão es tre i ta-
men te li ga dos aos in ves ti men tos que o Go ver no Fe -
de ral re a li zou em ciên cia e tec no lo gia, abrin do no vas
áre as de pes qui sa e in cen ti van do ou tras de fun da-
men tal in te res se para o fu tu ro do País.

Se gun do es ta tís ti cas do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tec no lo gia (MCT), para ter mos uma idéia da im por-
tân cia dos re cur sos do Go ver no Fe de ral apli ca dos em 
Pes qui sa e De sen vol vi men to, en tre 1991 e 2001, bas -
ta di zer que fo ram in ves ti dos, com va lo res cor ri gi dos
até 5 de maio de 2001, nada me nos do que 32 bi lhões
257 mi lhões e 700 mil re a is. Por sua vez, en tre 1994 e
2001, em ple no Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, o to tal dos va lo res in ves ti dos re -
pre sen ta ram 25 bi lhões 157 mi lhões e 300 mil re a is.
Como po de mos con fe rir, cer ca de 78% do to tal dos in -
ves ti men tos go ver na men ta is re a li za dos du ran te toda
a dé ca da.

Com es ses da dos, ob ser va-se que o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, des de o pri me i ro ano
do seu man da to, tem de di ca do pri o ri da de es sen ci al
ao de sen vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co do País.
Con vém sa li en tar igual men te que, a par tir de 1994
até 2001, ano a ano, os re cur sos des ti na dos a esse
fim fo ram sem pre su pe ri o res aos alo ca dos nos três
pe río dos an te ri o res.

E não pára por aí a pre o cu pa ção do Go ver no
Fe de ral com o fu tu ro da ciên cia e com o avan ço da
tec no lo gia em nos so País. Na área edu ca ci o nal, por
exem plo, prin ci pal men te a par tir de 1994, o nú me ro
de dou to res, mes tres e pes qui sa do res que con clu í-
ram os seus cur sos foi al ta men te sig ni fi ca ti vo.

Pe los da dos for ne ci dos pela Co or de na do ria de
Aper fe i ço a men to de Pes so al de Ní vel Su pe ri or (Ca-
pes) é pos sí vel me dir esse cres ci men to. Em 2000, 18
mil 374 alu nos re ce be ram o tí tu lo de mes tre e 5 mil
344 alu nos re ce be ram o tí tu lo de dou tor, o que re pre-
sen tou, se gun do a Ca pes, um cres ci men to de 76%
so bre o nú me ro ge ral de ti tu la dos exis ten tes em
1996.

Na ava li a ção dos téc ni cos da Ca pes, o cres ci-
men to da pós-gra du a ção e, con se qüen te men te, da
pro du ção ci en tí fi ca na ci o nal, está di re ta men te re la ci-
o na do com o apo io e o in cen ti vo pro por ci o na dos pe -
las agên ci as de fo men to. Nes se sen ti do, vale a pena

di zer que o nú me ro to tal de bol sas de dou to ra do e de
mes tra do con ce di das pelo con jun to das agên ci as go -
ver na men ta is, a sa ber, Con se lho Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no ló gi co (CNPq) e Ca pes,
deu um gran de sal to nos úl ti mos anos. Em 1980, por
exem plo, fo ram con ce di das ape nas 10 mil bol sas, en -
quan to mais de 30 mil fo ram con ce di das em 2000. Só
em São Pa u lo, o nú me ro de bol sas ofer ta das pela
Fun da ção de Ampa ro à Pes qui sa do Esta do de São
Pa u lo (Fa pesp), pas sou de 3.556 em 1996, para
9.754 em 2000. 

Por ou tro lado, no que se re fe re à edu ca ção
bá si ca, está mais do que pro va do que o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so re a li zou uma ver da de-
i ra re vo lu ção, cu jos fru tos já es tão sen do co lhi dos e
se rão ain da mais va li o sos em fu tu ro não mu i to dis -
tan te. Nes se pon to, o Re la tó rio do Cen so 2000, que
está sen do di vul ga do pela Fun da ção Insti tu to Bra si-
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), é mais do
que re ve la dor e mos tra que, nes te mo men to, 94,9%
das cri an ças bra si le i ras es tão na es co la con tra
79,5% em 1991.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, sa be mos per fe i ta men te que os pro gres-
sos con quis ta dos nes tes úl ti mos dez anos são in-
ques ti o ná ve is, mas sa be mos igual men te que ain da
pre ci sa mos fa zer ou tras re vo lu ções, por exem plo:
me lho rar a qua li da de do nos so en si no fun da men tal,
di mi nu ir mu i tas de si gual da des so ci a is e re gi o na is
que ain da per sis tem, afas tar a ame a ça de cer tas
do en ças que po dem ser fa cil men te evi ta das, e dis -
tri bu ir me lhor a ri que za que é ge ra da anu al men te
em nos so País.

De qual quer ma ne i ra, pelo exa me que aca ba-
mos de fa zer, apo i a do em es ta tís ti cas da ma i or cre di-
bi li da de, o Bra sil avan ça a pas sos lar gos para ocu par
um lu gar de des ta que no mun do do mi na do pelo co -
nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co. Como dis se mos
an te ri or men te, esse é um pri vi lé gio que in fe liz men te
está re ser va do a um pe que no nú me ro de na ções. To -
da via, se rão elas que de fi ni rão os des ti nos da hu ma-
ni da de nes te sé cu lo que está co me çan do e, por isso,
pre ci sa mos ga ran tir o nos so lu gar nes se fu tu ro.

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 da pró -
xi ma se gun da-fe i ra, dia 3 de ju nho, a re a li zar-se às 14 
ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te:
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ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 301, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 26, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 465, de 2002, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo),
que au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no va lor
to tal equi va len te a trin ta a qua tro mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan ci a-
men to par ci al do Pro gra ma de Ação nos Cor ti ços do
Esta do de São Pa u lo).

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 RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 302, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 27, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re cer
nº 466, de 2002, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos, com
voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que au to ri za
o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da União, com o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), no
va lor de cen to e vin te mi lhões de dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca. (Pro gra ma de Re cu pe ra ção de Ro -
do vi as do Esta do de São Pa u lo).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 304, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 28, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-

cer nº 467, de 2002, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que
au to ri za o Go ver no do Esta do de São Pa u lo a con tra-
tar ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga ran tia da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor equi va len te a
du zen tos e nove mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com Ban co Inter na ci o-
nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to- BIRD. (Fi -
nan ci a men to par ci al do Sis te ma de Trens Urba nos do
Esta do de São Pa u lo – 4ª Li nha do Me trô).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 4 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV,

do Re gi men to Inter no, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 303, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 29, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 468, de 2002, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to),
que au to ri za o Go ver no do Esta do do Acre a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no, com Ban co Inte ra me ri-
ca no de De sen vol vi men to (BID) para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to (BID), no va lor to tal equi va len te a
ses sen ta e qua tro mi lhões e oi to cen tos mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, com
ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil. (Fi nan ci a-
men to par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel do Acre).

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.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 18, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 278, de 2002, dos lí de res)

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 18, de
2002 (nº 407/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra os
arts. 100 e 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o art. 81 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
acres cen ta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (pre ca tó ri os,
ISS, fun do com pos to por re cur sos ori un dos de de ses-
ta ti za ção e CPMF), ten do

Pa re cer sob nº 424, 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
Ber nar do Ca bral
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– Pre li mi nar men te: su ge rin do a di vi são da pro -
po si ção, para efe i to de vo ta ção em Ple ná rio, a fim de
que cada ma té ria seja apre ci a da se pa ra da men te, por 
tó pi cos, nos se guin tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti vos que
cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100 da par te per ma nen-
te e 86 e 87 da par te tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças pre ten di das
so bre o art. 156 da par te per ma nen te e art. 88 do
ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções pre ten di-
das ao art. 81 do ADCT;

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu si vas à
CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do ADCT.

– Qu an to ao mé ri to: fa vo rá vel.

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 3, DE 2002
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002)

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 3, de 2002,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Álva ro Dias,
que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe de ral (ins -
ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de ilu mi na ção
pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os), ten do

Pa re cer sob nº 303, 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
Luiz Otá vio, fa vo rá vel à ma té ria, com as Emen das nºs
1 e 2-CCJ, que apre sen ta, e pela pre ju di ci a li da de da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de 2002,
que tra mi ta em con jun to.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 6, DE 2002
(Tra mi tan do em con jun to com a Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 3, de 2002)

Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 6, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro me-
ro Jucá, que acres cen ta o art. 149-A à Cons ti tu i ção Fe -
de ral (ins ti tui con tri bu i ção para cus te io do ser vi ço de ilu -
mi na ção pú bli ca no Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os).

(Tra mi tan do em con jun to com o item an te ri or).

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 55, 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 55, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o-
mar Qu in ta ni lha, que al te ra a re da ção do ar ti go 29-A

da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes de des pe-
sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 383, 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
Luiz Otá vio, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, e abs ten ções dos Se na do res José Edu ar-
do Du tra e Jef fer son Pé res.

– 9 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 70, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 70, 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 dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos à pro va e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

– 10 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 106, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, 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.

– 11 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, 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”.

– 12 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2002

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, do 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.

O SR. PRESIDENTE (Lind berg Cury) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 18 
mi nu tos.)

(OS 15646/02)
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o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Hungria sobre Cooperação Técnica e Procedimen
tos Sanitários nas Áreas Veterinária e de Saúde 
Pública Animal, celebrado em Brasília, em 10 de 
novembro de 1999 .. 56 

Requerimento n° 307, de 2002, solicitando ao
50 Minisu'O de Estado das Comunicações as informações 

que menciona .. 459 
Requerimento n° 308, de 2002, solicitando ac 

Ministro de Estado das Minas e Energia as informa
ções que menciona .. 460 

Requerimento n° 309, de 2002, solicitando ao52 
Minisu'o de Estado da Fazenda as informações que 
menciona . 461 

ARLINDO PORTO 

Parecer nO 455, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 65, de 
2002 (n° 1.524/2001, na CâmarJ dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Uba
ense de Educação e Cultura, pJ.ra executar serviço de 80 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Ubá, 
Estado de Minas Gerais . 71 

Parecer n° 456, de 2002, da Comissão ue 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 70, de 2002 (n° 1.139/2001, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que autoriza a AssociJ

86 ção Comunitária Nova Aliança a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Piraúba, 
Estado de Minas Gerais .. 74 
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ARTUR DA TÁVOLA 

Apoio ao Conselho de Comunicação. Aparte :lO 
Senador Pedro Simon.. .. . 

Homemgem de pes:lr pelo falecimento da joma
lista Cmmen Kozak. SoliciLlÇão 11 Mesa para que, opor
tummente, a hora uo expediente da sessão seja dedicado 
a homenagear a memória do pOlíllCO João Amazonas. 
110menagem póstum:l ao padre Henrique de Lima V:lZ, 
um cios mentores ela Ação Democrálic:l, a AP, movi
mento catlllico de esquerda. .. .. 

Requerimento na 312, de 2002, solicitando que o 
tempo clestinado aos oradores da Hora do Expediente de 
um:l sessão, com dat:J a ser definida posteriormente. sej:J 
destinado a homenage?r a memória de João Amazonas. 

CARLOS BEZERRA 

Projeto ue Lei do Sen:ldo na 146, de 2002, que 
acrescenta artigo :lO Decreto-Lei na 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Pen:ll, para tipificar como cri
me o atentado contra repartição pública, bem como inci
so ao art. 10 c1:J Lei na 8.072, de 2S dejulho de 199U, al
terada pelas Leis n° 8.930. de 6 de setembro de 1994, e 
n° 9.695, de 20 de agosto de 1998, para incluir o referi
do atentado entre os crimes hediondos . 

Apelo ao Presiuente da República pelo não adia
mento do recolhimento de embalagens de produtos 
aglOtóxicos no campo, prevista para o dia 31 de maio 
próximo, em cumpri.mento às elli.gências da lei. 

CARLOS PATROCÍNIO 

Satisfação pelo awnento do número de transplan
tes de órgãos e tecidos em vÍJ1ude da aprovação da lei 
que instituiu a doação presumida. .. . 

CHICO SARTORI 

Parecer na 458. de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 79, de 
2002 (no 1.034/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que autoriza o Grêmio do Projeto Cultural 
e Criativo Altemativa a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Capivari, Estado de São Paulo. 

ImporLância da pecuária !lO contexto do desenvol
vimento socioeconômico brasileu'o, destacando o de
sempenho do setor no Est:Juo de Rondônia e a necessi
dade de reformulação da Medida Provisólia n° 2.166...... 

Apresent:Jção de projeto de lei que cria o Dra 
Nacional do Pecuarista . 

EDISON LOBÃO 

Ref1exões sobre a situação da infância no País, 
destacando o aspecto educacional. .. 

Requelimento na 305, de 2002, solicitando a inclusão 
em Oruem do Dia uo Projeto de Lei elo Senado na 455, ele 
1999, que não está illSbuído com o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. O requelimento será i.n-
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cluído em Ordem do Dia, oportunamente, após manifes
tação do Presidente da refelida comissão .. 453 

Requelimento na 306, de 2002, solicitando a in
438 clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 

n° 543, de 1999, que não est8 instl"uído com o parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos. O requerimento 
será incluído em Ordem do Dia, oportunamente, após 
manifestação do Presidente ela referida comissão.. 453 

EDUARDO SUPLICY
 

441
 
Requelimento na 298, de 2002, solicitando home

nagens de pesar pelo falecimento cio SI'. João Amazonas 
de Souza Pedroso, Presidente de !-loma do Partido Co
munisla do Brasil, oconido no último dia 27, em São

569 
Paulo . 424 

Requerimento na 299, de 2002, solicitando ao 
Ministro de Estado ela Fazenda as informações que men
ciona.... .. . 429 

Apoio às considerações feitas sobre a importância 
do Conselho de Comunicação. Aparte ao Sen:Jdor Pedro 
Simon....... .. . 439 

RequeJimento na 310, de 2002, solicitando ao 
Miniso'o de Estado da Justiça as informações que men
ciona. . . 465 

453 Apoio a confecção de um cartão social para subs
tituir as diversas fOlmJ.s de pagamentos da Bolsa-Esco
la, do Bolsa-Eclucação, do Bolsa-Alimentação, UO Bol
sa-Renda, do Programa de Erradicação do Trabalho 

572 Infantil. .. 532 
Constatação da melhoria da infra-eso'utma de To

cantins na área de transporte e da redução ua pobreza 
naquele Estado. .. . S72 

EMILIA FERNANDES
100 

Pesar pelo falecimento do Presidente de homa do 
Partido Comunista do Brasil, João Amazonas . 573 

FRANCELINO PEREIRA 

Registro da trajetória vitoriosa da Universidade 
de Alfenas - UNLFENASIMG, que comemora 30 anos 
de existéncia .. 588 

78
 
FRANCISCO ESCÓRCIO
 

Requerimento na 301, de 2002, de iniciativa da 
Comissão de Assuntos Econômicos, solicitanelo urgên

566 
cia para o Projeto de Resolução nO 26, de 2002, que au
toriza o Governo elo Estado de São Paulo a contratar

566 operação de Cl'édito externo com o Banco Illteramerica
no de Desenvolvimento (BID), no valor total equivalen
te a trinta e quatro milhões de dólares dos Estados Uni
elos d:J América. de principal, com garantia da Repúbli 

150 ca federativa do Brasil. 445 
Requerimeuto na 302, de 2U02, de imciali va da 

Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando urgên
cia para o Projeto de Resolução n° 27, de 2002, que au
toriza o Governo do Estaelo de São Paulo a contratar 



Pág. 

opemç50 de crédito externo com gar8ntia d8 Uni50, com 
o B8nco Intemmelicano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de cento e vinte milhões de dóbres dos Estados 
Unidos da América. . . 447 

Requelimento n° 303, de 2002, de iniciativ8 da 
Comissão de Assuntos Econômicos, solicit8nelo urgência 
para o Projeto ele Resolução n° 29, de 2002, que 8utOliz8 
o Govemo do Estado do Acre a contr8t8r operação de 
crédito externo, com B80co Interameric8no de Desen
volvimento (BID), par8 Reconstrução e Desenvolvimen
to (BID), no valor tot8l equivalente a sessenta e quatro 
milhões e oitocentos mil dóla.res dos Estados Unidos da 
América, de principal, com garantia da Repúblic8 Fedc
rativ8 do Br8sil. . 449 

Requerimento nO 304, de 2002, de iniciativa da 
Com.i.ss50 de Assuntos Econômicos, solicitando w-gência 
para o F'rojeto de Resoluç50 n° 28, ele 2002, que autOliza o 
Govemo do Estado de São P8ulo a contratar operação de 
crédito externo com g:u-anti8 da República Federativa do 
Brasil, no valor equivalente 8 eluzentos e nove milhões de 
dóbres elos EstaJos Unidos d8 Amélica, elé plincipal, com o 
Danco Intell18cional para Reconstruç50 e ~senvolvi.mcnto 

(BIRD), destinad8 a llnanci:u- parcialmente o "Sistema de 
Trens Urbanos - 4' Lin118 do Metrô . 451 

Projeto de Lei do Sen8do n° 147, de 2002, que 
81ter8 o Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 
1967, que dispõe sobre a responsabilid8de dos prefei
tos e vereadores e elã OU[r8S providências. para inclu
ir, como crime de respons8bilielade dos prefeitos mu
nicipais, a falt:l de repasse dos recursos vinculados ao 
Poder Legislativo. .. . 456 

Congratul8ção as homenagens prestad8s a Mário 
Covas. Ap:llte 80 Senador Ademir Andraele . 564 

Abusos cometidos peb "illdúsllia lbs multas de 
trânsito" 110 País . 568 

GERALDO CÂNDIDO 

Parecer nO 452, de 2002. eb Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 53, de 
2002 (n° 1.117/2001, na Câmara dos Deputados), que 
:lprov8 o 8tO que autoliz8 a Entidade Cultur81 e Benefi
cente de PU'aí a execut8r serviço de radiodifusão comu
nitári8na cidade de Pinú, Estado do Rio de Janeiro .. 65 

P:U'ecer nO 457, de 2002, d8 Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legisbtivo 0° 74, de 2002 
(n° 1.197/2001, na C8.mar8 dos Deputados), que 8plUva o 
8tO que autori.:.r.a a fundação Cultural S:lúde de Campos a 
executar serviço de radioelifllsão comunit:íIi8 na cie18de ele 
Campos dos Goyt8cazes, Est8do elo Rio ele Janeuu. 76 

GERALDO MELO 

Parecer n° 465, ele 2002, da Comissão ele Assun
tos Econômicos, sobre a Mens:lgem n° 155, ele 2002, que 
solicit:l autorização p8ra contr8t8ção de oper8ção de cré
dito externo, com garanti8 da RepClblica Federativa do 
Brasil, no valor total equiv8lente a US$34,OOO,000.00 
(trinta e qU8tro milllões ele elólares dos Estaelos Uoidos 

III 
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ela América), ele principal, entre o Governo elo Esta
elo de São Paulo e o B8nco Interameric8no de De
senvolvimento - BID, destin8da a linanciar, parcial
mente, o "Programa ele Ação nos Cortiços do Estaelo 
de São Paulo - Primeu'a Fase" . 

Dúvielas a respeito da veracidaele das pesqui
sas eleitorais. Aparte ao Senador Andrade .. 

366 

565 

GILV AM BORGES 

Parecer n° 471, de 2002, da Comissão de 
Eelucação, sobre o Projeto de Lei ela C8.mara nO 24, 
de 2002 (n° 2.989/2000, na Casa de origem), que de
nomin8 Avenida Engenheiro Emiliano M8cieira o 
trecho d8 BR-135, compreendido entre o quilômelTo 
zero e 8 Ponte da Estiva, localizado no Município de 
São Luís, Estaelo do Maraollão .. 417 

HELOÍSA HELENA 

Preocup:lção com o awnento crescente do 
narcotráfico, no Brasil. Aparte ao Senaelor Íris 
Rezenele .. 

Registro ele manifestaç50 dos produtores ru
r8is do Est8do ele Alagoas, que solicitam igualelade 
de trat8meoto com os produtores elo Sul e Sudeste 
do País, no que se refere 11 repactuação de suas dívi
elas e acesso a novos instrumentos de financiamento. 

434 

435 

IRIS REZENDE 

Congratulações 11 Reele Globo de TeleVIsão, 
pda oportuna transmissão ela novela "O Clone", que 
8lert8 para o perigo elas elrogas. Defes8 do combate 
efetivo 11 disseminaç50 das elrog8S no P8ís . 

Homenagem a S1"' Glória Peres, autora da no
vela O Clone, por esta abordar o problema das dro
gas no seio da f:uníli8. Cumprimento ao trabalho do 
Delegado M8uro SPÓSltO, lIue chefia a Operação 
Cobra que tem por objetivo defender a Amazônia. 
Ap8rte ao Sen:ldor Romeu Twna . 

430 

433 

JOÂO ALBERTO SOUZA 

Projeto de Lei do Sel18e1o n° 143, de 2002, 
que altera o § lOdo arL 1.565, da Lei n° 10.406, ele 
10 de janeiro de 2002, que institui o Cóeligo CiviL .... 

Projeto de Lei do Senado n° 148, ele 2002, 
que altera o caput do arL 1.577 da Lei nO 10.406, de 
10 de janeu'o de 2002, que institui o Código CiviL 

420 

458 

JONAS PINHEIRO 

Parecer n° 451, ele 2002, da Comissão de 
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 
50, de 2002 (0° 1. 105/2001, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitália Rádio Nova FM ele Bernardino de 
Campos (ACRNBC/FM) 8 execut8r serviço de raeli
odifusão comunitária n8 cidade de Bernardino de 
Campos, Est8c10 de São Paulo . 63 



IV 

Parecer na 454, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 61, de 
2002 (nO 1.176/2001, na Câmara dos Deputados), que 
~prova o ato que renova a concessão d~ Fundação Dom 
Jesus de Cuiabá para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda méelia na cidade de Cuiabá, Est~do de 
Mato Grosso. . . 

Apoio ao pronunciament() do Senador José Foga
ça. Pre,i uízos ao setor aJgodoei..ro nacional diante da con
cessão ele novos subsíelios aos proelutores norte-amelica
nos. Defesa de medidas que dificultem a importaç50 de 
algodão. .. . . 

Parecer na 467, de 2002, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, soble a Mensagem na 159, de 2002, que soli
cita autorização para contratação de operação de crédito 
externo. com garantia da República Federativa do Brasil. no 
valor total equivalente a US$209,OOO,OCXJ.00 (duzentos e 
nove milhões ele dólares dos Estados Unidos da América), 
ele rlincipal, entre o Governo do Estado de São Paulo e o 
Banco Internacional para ~ Reconstlução e Desenvolvimen
to - DIRD, destinada a flI1anciar, parcialmente, o "Sistema 
de Trens Urbanos - 4° Li.nha do Metrô" . 

Parecer na 475, de 2002, da Comi.ssão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 171, de 2002 (na 
1.39112001, na Câmara dos Deputados), que apmva o ato 
que outorga concessão à Fundação João Paulo n, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Palmas, Estado do Tocantins .... 

JOSÉ	 AGRIPINO 

Parecer na 446, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional. sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo na 5, ele 2002 (n° 856/2001. na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo en
tre o Governo ela República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Hungria sobre Cooperação nos 
Campos ela Quarentena Vegetal e da Proteção de Plan
tas, celebrado em Brasília, em 10 de novembro de 1999. 

Parecer n° 448, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo na 152, de 2002 (n° 1.661/2002, na 
Câmara elos Deputados), que aprova o texto do Estatuto 
ele Roma do Tribunal Penal Internacional, aprovado em 
17 dejulho ele 1998 e assinado pelo Brasil em 7 de feve
reiro de 2000.. . . 

Parecer n° 449, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 175, de 2002 (n° 1.335/2001, ua 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Fedemtiva do Brasil e o 
Govemo da República Francesa sobre o Projeto de 
Consn'ução de uma Ponte sobre o Rio Oiapoque, cele
brado em Brasília. em 5 de abril de 2001. . 

JOSÉ	 JORGE 

Parecere na 472, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
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Câmara n° 48, de 2002 (n° 5.307/2001, na Casa de ori 
gem), de iniciativa do Presidente da República, que ins
titui a Fund~ção Universidade Federal do Vale do São 
Francisco.. . .. 

JOSÉ	 FOGAÇA 

69 Comentários à reportagem publicada outem na 
Folha de S. Palllo, sobre as cJiticas de membros do 
Congresso Nacional dos EUA à agricultura brasilei..ra. 

lnviabilid~de da prática proteclollista pelos países 
em desenvolvimento. . .

111
 
JOSÉ SARNEY
 

Parecer na 445, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 45, de 2001 (n° 416/2000, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portu
guesa, feito em Praia, em 17 de julbo de 1998 .. 

Requerimento n° 300, de 2002, solicitando a rea
393	 lização de Sessão Especial no dia 12 de junho próximo, 

às 10 horas, com a finalidade de da.r início ao programa 
comemorativo dos 111 anos de existência do Senado da 
República. .. . 

LINDBERG CURY 

672 Preocupação com o rio São Francisco, com a per
da de suas margens, transformação da floresta em deser
to e com a população que vive em suas margens ....... 

Análise do relatório da Unesco, iulitulado Mapa 
da Violência, sobre o aumento da violência registrado 
entre os jovells. 

Criticas ao presidente norte-americano no que 
tange a competição na área agrícola. Aparte ao Senador 
José Fogaça '" . . 

Apoio	 à ação Judicia] patrocinada pela Associa
55	 ção Brasileira dos ex-distribuidores Ford. que visa à re

paração e indenização de danos causados pela Ford do 
Brasil em virtude de abuso do poder econômico e con
cOITência desleal contra seus ex-parceiros . 

Parecer n° 474, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o ProJelD de Decreto Legislativo n° 45, de 2002 (n° 
984/2001, na Cârn~ra dos Deputados), que aprova o ato 

58	 que outorga concessão à Fundação Educativa Apoio, para 
executar selvi<,:o de radiodifusão de sons e imagens ua ci
dade ele TaguatiJlga, DislIito Federal. .. 

Parecer n° 476, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 176, ele 
2002 (na 1.520/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio J K FM 
Uela. para executar serviço de radiodifusão sonora em' 

59	 freqüência modulada na cidade de Taguatinga, Distlito 
Federal. . 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Problemática do trabalho infantil no Brasil. 
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Requerimento n° 311, de 2002, de autoria do Se
nador Lúcio Alcântara, solicitando homenagens de pe
sar pelo falecimento da jornalista Cannen Kozak. 

Homenagem de pesar pelo falecimento do Jorna
lista Tancredo Carvallio, ocorrido no último dia 10 de 
maio. Comemoração, hoje, do Dia da Ação pela Saúde 
da Mulher e do Dia Nacional de Redução da Mortalida
de Materna . 

MAGUITO Vll..ELA 

Precariedade das rodovias do Estado de Goiás . 

MARL UCE PINTO 

Parecer n° 463, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 74, de 2002, de 
autoria do Senador Romero Jucá, que denomina "Olavo 
Brasil" a ponte transposta sobre o rio Arraia, na 
BR-110, no Município de Bonfim, em Roraima .. 

MAURO Mffi.ANDA 

Precariedade dos recmsos humanos, materiais e 
organizacionais dos hospitais goianos. Protesto contra a 
recusa do Governo de Goiás no repasse de recmsos a al
guns municípios, por razões políticas . 

Apelo ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, para viabilização. de li
nhas de crédito aos pequenos empresários .. 

MOZARILDO CAVALCANTI 

Preocupação com a falta de ~ual1úção nas fronteiras 
da Amazônia. Aparte ao Senador lris Rezende . 

Ponderações sobre a situação da educação no 
Brasil, conforme análise de dados estatísticos .. 

MOREIRA MENDES 

Parecer nO 453, de 2002, da CorfÚssão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 59, de 
2002 (n° 1.166/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato yue autoriza a APE - Associação Paz Edu
cacional a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Descalvado, Estado de São Paulo . 

Parecer nO 470, de 2002, da CorfÚssão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 116, de 
2001 (n° 4.495/98, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal 
quando da realização de rodeio e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n° 149, de 2002, de au
toria do Senador Moreira Mendes, que dá nova redação 
ao art. 6° do Decreto-Lei n° 1.435, de 16 de dezembro 
de 1975 . 

NABOR JÚNIOR 

Parecer n° 439, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo Jt 97, de 
2002 (n° 1.177/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
TV do Amazonas Ltda., para explorar serviço de radio

v 
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Rio Branco, Estado do Acre . 42 

465 Parecer n° 450, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 46, de 
2002 (nO 1.013/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Fundação Dom 
Joaquim para explorar serviço de radiodifusão sonora 

570 em onda média na cidade de Tefé, Estado do Amazonas. 61 

OSMAR DIAS 

442 Requerimento n° 297, de 2002, de autoria do Se
nador Osmar Dias, solicitando a retirada, em caráter de
finitivo, do Projeto de Lei do Senado n° 237, de 2000, 
de sua autoria, que acrescenta parágrafo único ao art. 1° 
da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, alterado pela 
Lei n° 8.930, de 6 de setembro de 1994, e pela Lei n° 
9.695, de 20 de agosto de 1998 . 424 

88 Realização, hoje, no Estado do Paraná, de manifes
tação dos produtores de suínos contra a crise no setor..... 443 

PAULO SOUTO 

Parecer n° 468, de 2002, da COrfÚssão de Assun
tos Econôuúcos, sobre a Mensagem n° 165, de 2002, 

152 que solicita autorização para contratação de operação de 
crédito externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, no valor equivalente a até US$64,800,000.00 

574 (sessenta e quatro milhões e oitocentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, entre o Go
verno do Estado do Acre e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, destinada a financiar, p31'cial
mente, o "Programa de Desenvolvimento Sustenrável do 

433 Acre" . 400 

576 PEDRO SIMON 

Pareceres n° 436, de 2002, das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 219, de 2001, de autoria do Se
nador Roberto Requião, que anula a concessão da 
Ordem do Cruzeiro do Sul ao SI'. Alberto Fujimori pelo 
Govemo brasileiro . 38 

Considerações sobre a representação civil do
67 

Conselho de Comunicação Social. . 435 

RAMEZ TEBET 
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